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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 

1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/494) (S. Sa
yısı : 499) üzerindeki görüşmelere 
rak : 

Başbakanlık, 

Devlet Planlama Teşkilâtı, 

Danıştay Başkanlığı ve 

devam oluna-

Devlet İstatistik Enstitüsü 
kabul olundu. 

Başkanlığı bütçeleri 

19 Şubat 1977 Cumartesi günü saat 10ı,00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 22,34'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveldli Kastamonu 

Memduh Ekşi Mehdi Keskin 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Ağrı Sivas 
Cemil Erhan Enver Akova 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 2 . 1977 Cumartesi 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik 

Paksu ve 13 arkadaşının, ruhsatsız silâh bulundur
maktan hükümlü Mehmetoğlu Ali Yüce'nin affı hak
kında özel af kanunu teklifi (2/795) (Adalet Komis
yonuna). 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 ar
kadaşının^ Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin açılışı ve eğitim kuruluşunun kadro kanunu 
teklifi (2/796) (Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rına). 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
11 arkadaşının, 5 . 3 . 1964 tarih ve 439 sayılı Millî 

Eğitim Bakanhğına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli 
Okullar Öğretmenlerinin Ders Saatleri ile Ek Ders 
Ücretleri Hakkındaki Kanunda bazı değişiklikler ya
pılması ve bazı maddelerine fıkralar eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/797) (Millî Eğitim ve Plan ko
misyonlarına). 

{Tezkere 

4. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/796) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : lÔ CıÖ 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet özmca (Gaziantep), Halil Karaaîh (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/496; 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (1) 

BAŞKAN — 1977 malî yıl» Bütçe kanunu tasa
rılarının bölümlerinin görüşmelerine devam ediyoruz. 

Programımız uyarınca, Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon yerinde, Hükümet temsilcisi Sayın Ba
kan da burada. 

Şimdi, bu Bütçe üzerimle gruplar ve şahıslan adı
na söz alan saym üyeleri bilgilerinize sunuyorum: 

Gruplar adına: Demokratik Parti Grapu adına 
Saym Adnan Akarca, Cumhuriyet Halk Partisi Gra
pu adına Sayın Yusuf Öztürkmen, Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına Saym Mir Bahattin Yardımcı, Adalet 
Partisi Grupu adıaa Saym Yusuf Uysal söz almış-
lardır. 

Şahısları adına: Saym Abdi Özkök, Sayın Hasan 
Çetinkaya, Saym Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Öz-
çeîik, Sayın Kemaî Önder, Sayın Ekrem Kangal, Sa
yın Fahri Özçelik, Sayın Osman Aykal, Sayın Mikail 
İlcin, Sayın Sabri Tığlı, Saym Mehmet Özkaya, Sa
yın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Saym Yeli Ba
kirli, Sayın Nedim Korkmaz, Saym Tufan Doğan Av-
şargil ve Sayın Kadir Özpak söz almışlardır. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Adnan Akar
ca?. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Yu
suf Öztürkmen, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ÖZTÜRK
MEN (Gaziantep) — Saym Başkan, saym millet
vekilleri; 

(1) (473) S. Sayılı basmayazı tutenağm sonun-
dadır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini sunmak üze
re söz aldım. 

Toprak reformu, ülkemizde uzun bir süreden beri 
tartışma konusudur. Gerçek halkçı bir iktidar kuru
luncaya kadar tartışma devam edecektir. 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu adiyle anılan ilk 
Yasa 1945'te çıkarılmış ve ülkemizde ekonomi ve çı
kar çelişkisi gerçeğine dayalı siyasal bir gruplaşmaya 
neden olmuştur. Toprak ağaları, ticaret ve sanayi bur
juvazisi ile eşraf takımının oluşturduğu ittifakın söz
cülüğünü üstlenenler, C. H. P. grupunda meşhur dört
lü takriri vermişler ve hemen arkasından da Demok
rat Partiyi oluşturmuşlardı. Bu olay ülkemizde eko
nomik çıkar çelişkisi ve sömürü gerçeğinin doğurdu
ğu ilk siyasal harekettir. 

Demokrat Parti, toplumun ezilen, sömürülen ve 
hor görülen topraksız sınıflarının değil; büyük top
rak sahiplerinin politik ve ekonomik çıkarlarını ko
rumak için doğmuştu. Bu bakımdan da ileri değil, ge
riye dönük, başka bir deyişle, yerinde sayan bir ha
reketti. Böylesi bir olgu ülkemiz için büyük bir şans
sızlıktı. Bundan sonra, geleneksel sömürgen sınıfların 
ekonomik ve siyasal sömürülerini sürdürme tezi ile, 
sömürülen varlıksız sınıfların ve topraksız köylülerin 
ekonomik ve siyasal çıkarlarım gerçekleştirme antite
zi çarpışacaktı. Kitleler giderek daha da bilinçlene
cek, sınıflı toplum oluşması süreci işlemeye başlaya
caktı : 

4753 sayılı Yasa, o günün koşullarına göre re
formcu bir özellik taşamasına rağmen, bu yasaya ve 
toplumun sömürülen sınıflarının siyasal haklarına 
karşı oluşmuş, büyük toprak sahipleri ticaret ve sa
nayi burjuvazisinin desteği ile iktidarı ele geçiren De
mokrat Parti, bu Yasanın uygulanış biçimini de yoz-
laştırdı. Kamulaştırma ve topraksız köylüye dağıtma 
hükmü el tersi ile itildi. Sadece Hazineye ait çok sı
nırlı bir kısım arazi partizan düşüncelerle bazı çift
çilere dağıtıldı. Bu dönemde toprak reformundan bi
le söz etmek hoş görülmedi, komünistlik sayıldı. 
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1951 Anayasası, sınırlı bir özgürlük getirdi. Top
rak reformunu bir Anayasa sorunu olarak kabul et
ti, emredici kuralları arasına aldı. Toprak reformuna 
ilişkin tartışmalar yeni boyutlar kazandı. «Hayırda 
hayır vardır» diyerek Anayasaya karşı çıkanlar, ara
dan çeyrek yüzyıla yakın bir zaman geçmesine rağ
men, Anayasayı da hâlâ içlerine sindiremeyenler, 
Anayasanın bu emredici kuralına da karşı çıktılar. 
Toprak reformunu savunanlara karşı saldırılarını sür
dürdüler. Komünistlik suçlamasını pervasızca yaptı
lar. Akıllarınca, toprak reformunun komünizm mo
deli olduğuna, savunucularının da gerçek halkçılar 
olmayıp, ancak komünistler olabileceğine, toprak öz
lemi çeken halkı inandırabileceklerini sanıyorlar, 

Oysa, toprak reformu, bir üretim biçimi sorunu
dur. Feodal veya prekapitalist, kapitalizm öncesi üre
tim biçiminden, kapitalist üretim biçimine veya bizim 
oluşturmaya çalıştığımız demokratik sol düzene geçi
şin ilk şartıdır. Kapitalls üretsin biçiminin çok yük
sek aşamalarına ulaşmış birçok Avrupa ülkeleri top
rak reformunu yıllarca önce başarmışlardır. Komü
nist veya sosyalist üretim biçimine geçmiş birçok ül-
ke!er de başardı toprak reformu yapmışlardır, Bul
garistan, Romanya vesaire gibi. Çünkü, toprak refor
mu, ilkel, çağ dışı üretim biçiminden çağdaş üretim 
biçimine geçişin koşuludur. Toprak reformunun sol
culukla yada komünistlikle ilgili bulunmadığını, bu
nun bir üretim biçimi sorunu olduğunu bilemeyecek 
kadar çağ dışı zihniyete sahip, feodal kafalı ya da 
kasıtlı kadroların siyasal iktidarda bulunmaları, eski
den olduğu gibi bugün de ülkemiz için bir şanssızlık
tır. Ba şanssızlığı da toplum olarak bir gün yenmeyi 
başaracağız, 

Toprak reformu yapmadan kapitalist üretim biçi
mine dahi geçmek olanaklı değildir. Çünkü, çağımız 
kapitalizmi, sermayenin emeği sömürüsünden kaynak
lanır. Bu sömürü ile Aysberg gibi büyüyen tekelci 
sermaye işbirlikçilerinin de yardzmı ile çok uluslu şir
ketler ve holdingler şeklinde örgütlenir. Daha çok iş
çi çalıştırmak ve daha çok çalışan insanı sömürmek 
ister. Sömürü bununla da bitmez. Tarımsal sanayi 
ve ticaret mallarını daha düşük fiyatla satın almak, 
daha yüksek fiyatla satarak üreticiyi de tüketiciyi de 
sömürmek ister. Kapitalist üretim biçimi için iç pa
zar da, dış pazar da önemlidir. 

îşte, kapitalist üretim biçimi açısından bakıldığın
da, toprak reformu, mülkiyeti yaygınlaştırdığı, daha 
çok insanı alım gücüne kavuşturduğu için sömürgen 
sermayeye iç pazar yaratıyor. Bir köyde yalnız bir 

toprak ağası bir televizyon, bir buz dolabı veya diğer 
sanayi mallarına gereksinme dayarken, toprak refor
mu yapıldığında gelir düzeyi yükselen birçok köylü 
ailesi televizyon veya diğer sanayi mallarına gerek
sinme duyuyor. Yükselen gelirinden artırmak sure
tiyle bankada biriktirdiği mevduat, ticaret ve sanayi 
erbabına kaynak yaratıyor. Tarımsal üretim arttığı 
için de kapitalist sanayi daha ucuza hammadde te
min ediyor. 

Sayın milletvekilleri, ifade etmek gerekir ki, ka
pitalist bir ekonomi düzeni gerçekleştirmenin de ilk 
koşulu bu nedenlerle toprak reformudur. Toprak re
formuna karşı olmak, kapitalist açıdan dahi çağa ters 
düşmektir. 1965'lerden beri ülkenin ekonomik ve si
yasal kaderine hükmeden Demire!, «Tapuyu deîdir-
meyeceğim» diyor. Kökü Osmanlı toprak düzenine, 
düzmece tapu kayıtlarına dayanan gasp ve sınır ge
nişletmeleri ile büyüyen 30 bin, 40 bin dönüm toprak 
sahiplerinin, sözüm ona sahiplerinin tapusunu deldir-
ıneyeceksiniz. Tekelci, işbirlikçi ve çok uluslu serma
yenin büyümesine yardımcı olduğunuz gibi, 30 bin 
40 bin dönüm toprak sahibinin de giderek 100 bin 
dünüm toprak sahibi oîmasuıa olanak hazırlayacak
sınız; Bu, tehlikeli bir istidattır; bu, çağ dışı bir zih
niyettir. Milyonlarca topraksız köylüye de, temsil et
meye çalıştığınız işbirlikçi ve tekelci sermayeye de 
ihanettir. 

Demire! ve Adalet Partisi toprak reformuna ka
pitalizm açısından dahi bakamadı, bakmak istemedi. 
12 Mart muhtıracıları olmasaydı, daha da bakama
yacaktı. Gerekeni değil, bilimsel olanı ve gerçeği de
ğil, kuvvetin dediğini yapmak Demirel'in huyudur. 
Siyasî yaşamı bunun öyküleri ile doludur. Ufak bir 
patırtı duyunca A. P. Genel İdare Kumlu üyeliğin
den şapkasını alarak giden, CIA'nın tezgâhladığını, 
artık, kendi Dışişleri Bakanının da itiraf ettiği bir 
muhtıra ile iktidarı terk eden ve nihayet Danıştay ka
rarlarını rafa kaldırıp, silâhlı Danıştay'ın kararlarını 
uygulayan Demirci'dir. 

Sayın milletvekilleri, toprak reformunu savunma
nın komünistlik sayıldığı dönemler artık geride kal
dı. Uzun bir sürede az da olsa yol aldık. Yozlaştırıl
mış b:r reform yasası ve sulandırılmış bir uygulama 
var. Bu yasa ve bu uygulama ile bir yere gelineme
yeceğini biliyoruz; ama gene de mutluyuz. Bir Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı var ve şimdi bu
nun bütçesini konuşuyoruz. İlerisi için umut dolu
yuz. Halkımızın, gerçek reformcuları iktidara getire
ceği günleri görür gibi oluyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, biz toprak reformuna kapi
talist üretim biçimine geçişin ilk şartı değil, oluştur
maya çahştığıraız demokratik sol düzene geçişin ilk 
şartı, baş koşulu olarak bakıyorum. Bizim gerçekleş
tireceğimiz toprak reformu, ekonomik, toplumsal ve 
siyasal amaçlı olacaktır. Toprağı dengeli bir şekilde 
dağıtacağız. Uğruna kan döktüğü, şehit ve gazi oldu
ğu köylümüz, özlemini çektiği toprağın gerçek sahi
bi olacaktır; marabası, azabı değil; büyük toprak sa-
hih'nin ekonomik ve siyasal kolu ve kölesi değil. Köy
lü toprağına, toprak da sahibine kavuşacaktır. Bu 
gerçek sahip, toprağı daha da bir şevk ve heyecanla 
işletecek, toprak daha çok verim verecek, tarımda 
gelir artacak; hem toprakta yaşayanların bireysel ge
liri, hem de ulusal gelir artacak; yüzyıllardan beri 
toprağın ekonomik ve siyasal baskı aracı olarak kul
lanılması dönemi son bulacak; köylümüz, ekonomik 
açıdan da, siyasal açıdan da özgürleştirilccektir. Ağa 
baskısı hissetmeden siyasal haklarını kullanacak; ge
leneksel hâkim sınafların tekelinden kurtanlmış siya
sal bir ortam oluşacak. Özgürlükçü demokrasi mut
lu bir sınıfın oynadığı bir piyes, bir oyun olmaktan 
çıkacak, tüm halkımızın malı olacak, işlerlik kazana
caktır. 

Gerçek bir toprak reformu ile tarımla gelir arta
cak, köylümüzün satın alma ve girişim gücü yüksele
cektir. Demokratik sol bir anlayışla yükselen satın al
ma ve girişim gücü, tekelci ve işbirlikçi sermayeye 
değil, halk sektörüne, köylülerin ve halkın oluştura
cağı kooperatiflere, kamu iktisadî teşebbüslerine pa
zar ve kaynak yaratacaktır. Ülke kalkınması tekelci 
sermayenin sömürüsü île değil, köylü, işçi, esnaf, me
mur ve tüm halkımızın artan gelirleri ve devlet des
teği ile oluşacak kooperatifler, halk sektörü, hemşc-
ri şirketleri ve kamu girişimleri ile sağlanacaktır. Sa
nayinin de, ticaretin de, toprağın da, suyun da sahi
bi halk olacaktır. Toprak işleyenin, su kullananın ola
caktır. Üretilen ürünlerin üreticisi de müşterisi de 
halk olacaktır. Ekonomik güce kavuşan halkımız si
yasal güce de kavuşacaktır. Halinden memnun, yan
madan emin bir toplum oluşacaktır Türkiye'de. Biz 
halkımızdan yetki aldığımızda nasıl bir toprak refor
mu yapacağımızı burada da, halkımızın arasında da 
söyleriz. İktidara geldiğimizde lafını değil, gerçek top
rak reformunu yaparız; ama ben gene tutucu güçler 
iktidarının toprak reformu anlayışına ve yozlaştırıl
mış uygulamasına dönüyorum. 

Cephe Hükümetinin toprak ve tanm politikası 
nedir? Hangi fizikî hedefler amaçlanıyor? Amaçlanan 

hedeflere ulaşılabilmiş midir? Toprak ve tarım re
formu pilot uygulama bölgesi olarak seçilen Urfa ili
mizde ne kadar toprak rezervi vardır? Kamulaştır
mada ve toprak dağıtmada bütçe hedeflerine yaklaşıl
mış mıdır? > 

Bu soruların doğru cevapları araştırıldığında, Cep
he Hükümetinin toprak ve tarım reformunun yozlaş
tırma politikasını başarı ile uygulamakta olduğu gö
rülüyor. Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 
Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 1973 
yılından önce hazırlanan master plan, Urfa ilimizde 
3 862 768 dönüm kamulaştırılacak toprak bulundu
ğunu yazıyor. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu da, bunu bir rapor ile doğruluyor. 

Urfa ilinde, yasa gereği olarak kamulaştırma dö
neminin bitmesinden sonra, 3 . 11 . 1976 günü Dev
let Bakanı Sayın Erkovan basın toplantısı yapıyor ve 
1 752 428 dönüm toprağın kamuiaştınldığım açıklı
yor. Sayın Bakanın övünçle açıkladığı; fakat bizim 
şüphe ile baktığımız bu rakam doğru olsa bile, 
2 11.0 320 dönüm toprağın kamulaştırma dışı bırakıl
dığım görüyoruz. MC Hükümetinin Urfa'daki büyük 
toprak sahiplerine bu kadarcık ödün vermesini ya
dırgamıyor, kuruluşunda emeği geçen etken çevrele
rin çıkarları ile ve Milliyetçi Cephenin siyasal ve eko
nomik felsefesi ile uyumlu görüyoruz. 

Cephe Hükümeti 1976 yılı Bütçe Kanun tasan-
s'.nda toprak ve tanm reformu politikasının hedefleri
ni şöyle açıklıyor; tasandan, olduğu gibi okuyorum: 
«1976 yıh Kasım ayına kadar 1 490 000 dönüm ara
zi kamulaştırılacak ve 1 173 000 dönüm arazi dağı
tıma tabi tutulacaktır. Uygulama bölgelerini çoğalt
mak, bölgelerde toprak verimliliğini artırmakla çiftçi 
vatandaşlara yardımcı olmak, yerleşim ve yaşama 
şartlannı sosyal adalete uygun bir düzeye çıkartmak 
amacına yönelik olarak, 8 419 yeter gelirli tanmsal 
aile işletmesi, 20 adet toprak ve tanm reformu koo
peratifi, 2 adet toprak ve tanm kooperatifleri bizliği, 
8 adet merkez köy kurulması, bu yılki hedefimiz ola
caktır» deniliyoı. Bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığı
nı 1977 yılı Bütçe Kanun tasarısı cevaplıyor. Olduğu 
gibi okuyorum: «Tüm tapu ve kadastro işlemleri ta
mamlanmış olan Urfa tlindc 1 Kasım 1976 tarihi 
itibariyle 1 752 478 dönüm arazi kamulaştınlarak, 
24 köyde toplam olarak 96 702 dönüm arazi dağıtıl
mıştır.» dendikten sonra, Akçakale ilçesinde de 
6 adet kooperatif kurulduğu açıklanıyor. Tasanda 
kaç kişiye toprak dağıtıldığından söz edilmiyor. Kaç 
kişiye toprak verildiği sualini de Say m Bakan 
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3.. 11 . 1976 o»nîü basın toplantısında, 24 köyde 636 
aileye toprak verildiğini açıklamak suretiyle cevapls-
yor. Böylece, Urfa ilinde 163 aileye 1975 yılında, 573 
aileye de 1976 yılında ve sadece 24 köyde tamamı 
96 702 dönüm toprak dağıtıldığı gerçeği ortaya çıkı
yor. 

Rakamlar üzerinde kısaca biraz daha durmanın 
gereğine inanıyorum. Urfa ilimiz pilot uygulama böl
gesi olarak seçildiğinde 74 bin kişinin toprak istemin
de bulunduğunu, buna rağmen 30 bin kişiye toprak 
verilmesinin planlandığını tespit ediyoruz. Sayın Dev
let Bakam Erkovan 6 Haziran 1975 günü basm top
lantısında, 1975 yılı içinde 11 bin kişiye toprak dağı
tılacağını söylediği halde, ancak, 163 kişiye toprak 
verilebildiğini, 1976 yılında 8 419 kişiye 1 173 810 
dönüm toprak verilmesi amaçlandığı halde, sadece 
573 aileye tamamı 96 702 dönüm toprak dağıtıldığını 
açıkça görüyoruz. Gene 20 adet toprak ve tanm re
formu kooperatifi, iki adet kooperatifler birliği, 8 
adet merkez köy kurulması hedeflendiği halde, sade
ce Akçakale'de 6 adet kooperatif kurulduğu gerçeği 
ortaya çıkıyor. Cephe Hükümetinin toprak dağıtımı 
yönünden bütçe hedefinin 1975 yılından '% 1,5 unu, 
1976 yılında ise % 6'sım gerçekleştirebildiği görülü
yor. Bu yozlaştırma politikasında Cephe Hükümeti
nin yüksek başarısını gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümeti gerçekçi 
toprak ve tarım reformu politikasında değil, kendi 
anlayışlarına göre Yüce Meclislerin onayına sunduk-

, lan politikalannda bile başanh olamannşîardır. Ba-
şanlı olduktan başlıca konular, reformun yozlaştırıl-
ması ve müsteşarlık kadrosunu M. H. P. militanları
nın bannağı haline getirilmesi ve toprak reformu adı 
a'îuıda kamu fonlarının büyük toprak sahiplerine 
aktanlması şeklinde olmuştur. 

Gerçekten Toprak ve Tanm Reformu Müsteşar
lığı kadrosu M. H. P. militanlannm barınak merkezi 
haline getirilmiştir. İki senede 636 aileye sadece 
96 702 dönüm toprak dağıtan müsteşarlık kadrosun
da, 320 kadrolu personel çalışmaktadır. Sayısı bilin-
meyen sözleşmeli personelin çalıştığı iddiaları da yay
gındır. Gerçekçi bir toprak reformu uygulaması için 
bütün unsurlardan daha ziyade, inançlı kadrolara ih
tiyaç vardır. Siyasal kadrosu toprak reformuna inan
mayan Cephe Hükümeti, Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığının teknik kadrosunu da kendine benzet
ti. Toprak Reformuna yürekten inanan yetenekli tek
nisyen ve yöneticileri görevden uzaklaştırdı, inançsız 
ve yeteneksiz bir reform kadrosu oluşturuldu. Cephe 

Hükümetinin gücünün yettiği her müesseseyi kendi 
zihniyetine göre değiştirmek değişmez huyudur. 

Sayın milletvekilleri, toprak dağıtmadan toprak 
reformu yapmak garip bir şeydir. İşte, Cephe Hükü
meti bu en garip şeyi başarıyor. Her sene milyarın 
üstünde ödenek alıyor. Ödenek harcanıyor; fakat 
toprak dağıtılmıyor* Reform bölgesine tarımsal veri
mi artıracak altyapı hizmetleri götürülüyor. Toprak
sız köylü, sefil ve perişan yaşamını sürdürürken, 
büyük toprak sahipleri daha da güçleniyor. Toprak 
ve Tarım Reforma Fonu yoksul ve topraksız köylü
ye değil, büyük toprak sahiplerine aktarılıyor. Böyle 
garip bir reform anlayışının izlerine dünyada dahi 
rastlamak olanaklı değildir. 

Büyük toprak sahiplerine tanmsal geliri artırıcı 
altyapı hizmetlerini getirebilmek için Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına gerek yok.. Devlet Su 
İşleri ve Toprak - Su gibi kuruluşlar bunu zaten ya
pıyor; fakat Cephe Hükümeti reform perdesi arka
sında, yoksul ve topraksız köylüye değil, büyük top
rak sahiplerine hizmet götürüyor. Bundan önceki yıl
larda olduğu gibi, bu bütçe ile de, eğer bu Hükümet 
işbaşında kalırsa, gene Millî Hareket Partisi militan
larının beslenmesinde, büyük toprak sahiplerine hiz
met getirmede ve toprak ve tanm reformu politika
sını yozlaştırmada kullanılacağından şüphemiz yok
tur. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılanmı suna
nın. (C. H. P. sıralacından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürkmen. 
Mîllî Selâmet Partisi Grıspu adına Sayın Mir Ba-

haiîira Yardımcı? Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yusuf Uysal, 

buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA YUSUF UYSAL (İspar
ta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı 1977 Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzdayım. 

Uzun yıllar ülkemiz toprak mülkiyeti ve reform 
münakaşalarıyla çalkalanmışım Türkiye'nin geri kal
mışlığının baş sebebi olarak toprak reformunun ya
pılmamış olması gösterilmiş ve toprağı saksıda gö
renler tarafından topraksız köylü için ağftlar yazıl
mıştır. Bu münakaşalara dönmenin yarar sağlayaca
ğı kanaatinde değiliz. Nazarî mütalaa ve mülahaza
lardan kaçınarak, tatbikat üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmenin faydalı olacağına inanıyoruz. 
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Anayasa 37 nci maddesinde, devlete, ülke toprak-
larınra verimli olarak işletiîmesî, topraksız ve yeter 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak için ge
reken tedbirleri almak vazifesini vermiştir. Anayasa
nın Devlete yüklediği bu vazifenin ifası cümlesinden 
olmak üzere, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Mec
lislerimizce çıkarılmış ve kanunun öngördüğü teşkilât 
kurulmuştur. 

Türkiye'mizde toprak reformu tatbikatı 1757 sayılı 
Kanunla başlamış değildir. Uzun yıllar, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu tatbik edilerek çiftçiye toprak 
dağıtılmıştır. Ancak, dağıtılan bu toprakların büyük 
bir kısmının, satış yasağına rağmen, bugün dağıtılan 
şahısların elinde bulunmadığı bir gerçektir. Bu ger
çek, bize, açıkça ifade etmektedir ki, sadece toprak 
dağıtımını hedef alan bir reform uyguîamasıyle isteni
len sonuca ulaşmak mümkün değildir. 

1757 sayılı Kanun, toprak dağıtımı ile birlikte, 
toprağın verimli işletilmesi, köylerin yaşanabilir 3ıale 
getirilmesi ve çiftçinin her yönden donatılması ve des
teklenmesi için gerekli tedbirler getirmiştir. Müsteşar
lığın çalışmalarını, Urfa ilindeki tatbikat ve yurdun 
diğer bölgelerinde yapılan çalışmalar olmak üzere iki 
kısımda incelemek gerekmektedir. 

IMa ilimin tapulaması, toprak etütleri ve kamu
laştırılan toprakların tamamının toprak endeksleri bi
tirilmiş ve 1 752 478 dönüm arazi kamulaştırılmak 
suretiyle, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış bulun
maktadır. Yoğun Çalışmalara rağmen, 1976 yılı Büt
çe sonuna kadar 250 000 dönüm toprak dağıtılmış
tır. Müsteşarlık, bölgenin tarımsal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel yapısını güçlendirecek yatırım ve hizmet
lere girişmiştir. Bilindiği .üzere, toprak ve tarım re
formu içerisinde gerçekleştirilmekte olan yatırımların 
bedelleri Müsteşarlık Bütçesinden karşılanmakta, pro
je ve uygulama ise, ilgili kamu kuruluşları tarafın
dan yapılmaktadır. Bugüne kadar Urfa ilinde toprak 
ve tarım reformu içinde ele alman projelerden 1978 
yılında tamamlanmak üzere 803 milyon liralık ta
rım, 151 milyon liralık enerji, 970 milyon liralık 
ulaştırma, 141 milyon liralık eğitim, 16 milyon liralık 
sağlık, 10 milyon liralık imalât sanayii ile 118 milyon 
liralık muhtelif hizmetlere olmak üzere, toplam 
2 619 000 000 liralık yatırım planlanmıştır. 

Bu projelerle 260 bin dönüm arazinin sulanması, 
2 447 kilometre köy yolu yapımı, 350 kilometre ona
rım, 970 kilometre yol bakımı, 242 kilometre karayo
lu, 342 köyün içmesuyu, 224 köyün elektriği yapılmak
ta, 6 adet yatılı bölge okulu, 1 temel eğitim okulu, 
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3 lise, 45 sağlıkevi ve ocağı, 120 bin tonluk gübre 
depolarının inşaatları ikmal edilmiş olacaktır. 

Akçakale ilçesinde 6, merkez ilçesinde 1, Hiîvan 
ilçesinde 2 kooperatif kurulmuş ve çalışmaya başla
mıştır. Bu kooperatiflere 1975 yılında 87 adet trak
tör, 1976 yılında 337 adet traktör olmak üzere temin ve 
tah&rs edilmiştir. 

Ekileibilecek bütün araziler kooperatiflerin araçla-
rıyle ekilmiş ve başatları yapılarak, ortaklarına dağı
tılmıştır. 

Ayrıca, kooperatiflere 10 ayrı proje için 56 miil-
yon liralık kredi açılmıştır. 

Çok dağınık olan yerleşim ünitelerinin yeniden dü
zenlenmesi planlanmış, Akçakale, Viranşehir, Hilvan 
ve merkez ilçesinde 1 494 yerleşim ünitesi, 279 ünite
ye inecek şekilde planın uygulamasına başlanmıştır. 

Bölgenin tarımsal kalkınmasını sağlamak ve yeni 
iş imkânları yaratmak için tütün, şeker pancarı, de
neme ekimlerine başlanmıştır. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasına ilişkin her 
türlü araştırmaları yapmak üzere enstitü, bütün im
kânları elinde olmak üzere çalışmalarına hızla devam 
etmektedir. Enstitü tarafından 1976 çalışma yılında 
24 konuda yapılan araştırma ikmal edilmiştir. Çiftçi
lerin okuma - yazma, tarım teknikleri, el sanalları, 
makine kullanımı ve kooperatifçilik konularında ye
tişmelerini temin maksadıyle 18 ayrı eğitim progra
mı düzenlenmiş ve yürütülmüştür. 

Kısaca saydığımız bu hizmetler ve çalışmalar, 
Müsteşarlığın çalışmalarının başarılı olduğunu göster
meye yeter inancındayız. Müsteşarlık, yurt sathın
da tapulaması yapılan köylerdeki Hazine arazilerini 
tespit, bu arazilerden bir kısmını topraksız ve az top
raklı köylülere kiraya verme, bazı köylerde mer'a 
tahsisi gibi önemli hizmetler de ifa etmiştir. 

Müsteşarlığın değerli çalışmalarından dolayı mem
nuniyetimizi ifade ettik. Ancak, toprak dağıtma iş
lemlerinin, teşkilâttaki yetersizlik sebebiyle istenilen 
sahaya ulaşmamış olduğu görülmektedir. Dağıtım 
hizmetlerinin kısa bir zamanda bitirilebilmesi için, tec
rübe sahibi Tapu Kadastro ve Toprak İskân Genel 
Müdürlüklerinin, usulüne uygun olarak bu işle gö
revlendirilmesi gereğine inanıyoruz. 

Müsteşarlığın her türlü hizmetlerini daha süratle 
ifa ve ikmali için kadro ve her türlü imkânla takviye 
edilmesi gereklidir. Konunun aksayan, ihtiyaca cevap 
vermeyen noktaları tatbikattan ve Batı ülkelerinde
ki uygulamalardan yararlanmak suretiyle yeniden ele 
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slmarak, gerekli tadil taslaklarının Meclislere getiril
mesini faydalı telâkki ediyoruz. 

Sözlerimi bitimken, Bütçenin milletimize hayırlı 
olmasını diler, saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Şahsı adına Sayın Özkök, buyurun efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 
Türkiye'de bugün tüm ekonomik kaynaklar ve 

bunların başında da, bütçesi nedeniyle konumuz olan 
toprak, kalkınmamızı engelleyecek biçimde, çok kö
tü, dengesiz ve adaletsiz kullanılmaktadır. Bu biçim
deki kullanımdan da güçlü sınıflar ve tutucular koa
lisyonu yararlanmaktadır. 

Bugün Türkiye, istenen düzeyde ve daha çabuk 
kaJkınamıyorsa, bir bakıma fakir olduğundan değil. 
kaynaklarını ve özellikle de toprak kaynağını kötü 
kullandığı içindir. 

Tarımda verimin artırılması için uzun yıllar içinde 
pek çok çaiba gösterilmiş ve de gösterilmektedir, fa
kat yine de tarımımızda verim artışi yetersiz kalmak
ta, bu çabalarla orantılı bir artış sağlanamamaktadır. 
Bunun da baş nedeni, Türkiye'de tarımsal yapının, top
rak mülkiyet düzeninin bozuk, dağınık ve çürük ol
masıdır. Geniş köylü kitlesi cüce işletmelerde kiracı
lık ve ortakçılıkla, marabacılıkla büyük sıkıntılar ve 
güçlükler içinde ilkel tekniklerle çiftçilik yapmakta
dır. Böylece de verim düşük olmakta, pazar için 
üretim sınırlı kalmaktadır. 

Geniş köylü toplumunu kapsayan yarı feodal iliş
kilerde tarımsal verimin artışına bu durum büyük bir 
ertgel teşkil etmektedir. Köylümüz, arazi sahibi, tefe
ci ve aracı sömürüsü altında kemerleri sıka sıka belin
den kopacak duruma gelmiştir. Ürettiği ile tüketti
ği arasında büyük fark vardır. Ekonomik artı dediği
miz bu farkı tefeci, aracı ve büyük arazi sahipleri 
paylaşmaktadır. Bunun verimli yatırımlarla yurdun 
kalkınmasına harcayacak yerde, zevki sefaları, keyif
leri için israfla savurmaktadırlar. Sağcı MC Hüküme
ti de bu tutumu, bu yolu benimsemiştir. 

Halbuki, ekonomi biliminin gerçeklerine göre, Tür
kiye'nin kaynaklarının dağılım ve kullanış biçimleri 
değiştirilebildiği takdirde, Türkiye dış yardımlara da
hi İhtiyaç kalmadan hızla kalkınabilecektir. O halde, 
kalkınma her şeyden önce bir yeniden düzenleme, 
ona uygun bir toprak reformu uygulama sorunudur. 
Bu yapılmadan yürütülen kalkınma denemeleri yavaş, 
israfil, savurgan ve adaletsizdir ve ancak artan borç-
lanmaîarla sürdürülebilmektedir. 
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Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de en önemli ve fa
kat gözlerden süreli olarak kaçırılmak istenen ger
çeklerden birisi de, toprak dağılımındaki adaîefeiz-
Kk ve tarımsal gelirlerin bölüşümündeki dengesizliğin 
toplumsal ve ekonomik sorunları günbegün çıkmaza 
soktuğudur. 

Bugün toprak dağılımındaki dengesizlik, özellikle 
Güneydoğu iilerimizde iç açıcı olmayacak kertede sü
rüp gitmektedir. Yasaya rağmen el sürülmeyen Hak
kâri, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin ve Bitlis 
illeri bir yana, uygulamaya alınan Urfa'da hâlâ çiftçi 
ailelerinin % 53'ü topraksızdır. Kiracı, ortakçı, işçi ve 
maraba olarak ağaların gözetimi altında geçimlerini 
sağlamaya çalışırlar. 

İşte, bu durum gözde tutularak 1 Kasım 1973'ic, 
Urfa, toprak reformu bölgesi ilân edildi; ama Cum
huriyet Halk Partisi iktidara gelinceye dek hiçlbir şey 
yapılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki kı
sa zamanda önce kadastro, toprak endeksi, altyapı ya
tırımları, HCmlar, bildirim alımları, hak Sahiplerinin 
saptanması ve dağıtım konuları ele alındı, program
landı. Buna göre, 1 300 G$ö 000,00 TL. îık yatırımın 
Toprak - Su, YSE, DSİ, (Bayındırlık, Yem Sanayii, 
Zirai Donatım, TEK ve Karayolları, Toprak İskân 
gibi örgütlere transferleri yapıldı. Ayrıca da, uygula
ma bölgesi dışında kalan tüm Hazine arazilerinin 
miktarları saptanarak, topraksızlara kiralanmalarına 
başlandı. 

Yasanın öngördüğü 33 yönetmelikten 21'i çıka
rıldı. Bölge başkanlığı kuruldu, yetenekli uzman ele
manların atamaları yapıldı/Kamulaştırma esas olacak 
3 250 000 dönüm arazi belirtildi. 233 441 dönüm ara
zinin kamulaştırma dosyaları hazırlandı. 196 000 dö
nüm arazinin kamulaştırma kararı alındı ve Hazine 
adına tescil edildi. Akçakale'de 6 396, Viranşehir'de 
5 839 ailenin topraklandınlmaîarîna ilişkin dağıtım 
planları saplandı. Ailelerin kooperatifler içinde örgüt
lenerek iş yapmaları için 63 traktör ve ekipmanları, 
4 000 ton gübre ve yeterli tohumluk sağlandı, su'anıa 
suları getirildi, yeni kurulacak köylerin imar planları 
hazırlandı. 

MC Hükümeti kurulunca, müsteşardan genel mü
dürüne, grup başkanına ve en küçük memuruna de
ğin görevden alma, kadro indirimi, pasifleştirme, böl
ge dışına sürmeler yapılarak, reform, bütün işlemle
riyle durduruldu. «Ülkü Ocaklıyım» diyen ve büyük 
ülkü uğruna zorla Ülkü Ocaklı yapılanlar, Millî Ha
reket Partisi adayları, yetenek, bilgi ve ihtisas aran-
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maksızm yüksek derecelerle kadrolu, yevmiyeli, söz
leşmeli işlere sokuldu. 

1975 sonuna değin hiç kamulaştırma yapılmadı. 
Hazırlanan dağıtım planları kaldı, geçersiz gerekçe
lerle dağıtım yapılmadı. Verimli işletme yönetmeliği 
değiştirilip, mektupla çiftçilik yapma ilkesi getirildi. 
İstanbul'da oturan ağa mektupla kiracısına tarım yap
tırabilecekti. Topraksızların ve etrafın baskısı sonu
cu, ilk aşamada, göstermelik olarak, ancak 124 aileye 
bandohı ve komandoiu bir dağıtım yapıldı. İlk top
rak da bir tüccara verildi. 1 Kasım 1976 tarihine, 
yaıti yasaya göre bazı işlemlerin bölgede sona erdiği 
tarihe değin de, sadece 636 aileye toprak verilmiş ol
du. Cumhuriyet Halk Partisi Iktidarınca planlanan 
12 235 aile nerede, 636 aile nerede? 

Toprak endeksi ağalardan yana değiştirildi. Fıstık
lık ve bağ kurulabilecek araziler, mer*a olabilecek yer
ler tarım dışı kapsamına alınarak ağalara bırakılma 
yoluna gidildi. Urfa'da böylece bir ağaya 16 bin dö-
öüm toprak bırakıldı. Kamulaştırılarak Hazine adına 
tesdl edilen 196 bin dönüm araziden yalnız 16 bin 
dönümü reform kuruluşunca ekilmiş, dağıhlamadan 
kalan gerisi eski sahipleri ağalara peşkeş çekilmiştir. 
Altı adet toprak reformu kooperatifi kurulduğu ilân 
edildiği halde, üyeleri olmadığından asılsız kalmıştır. 
Bunlara atanan müdürlerin ne yaptıkları belli değil
dir. Kooperatiflere verilmek üzere alınan traktörlerin 
ve ekipmanların nerelerde, ne iş için, kimlerce kulla
nıldığı da belli değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yasaya göre Urfa'da 
uygulama bölgesi dönemi sona ermiştir. Reform ya
sası da Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu 
durum karşısında MC Hükümetinin ne yapacağı be
lirgin değildir. 

Türkiye'nin pek çok illerinde, özelikle de Güney
doğu ve Ege'de topraksızlarla, kamulaştırılarak dağı
tılabilecek büyük araziler birbirinin hasretini çeker-
cesine, reform beklerken, MC Hükümeti yasal açı
dan hiçbir tutarlılığı olmayan, birbirlerinden çok uzak 
iller ve yerlerdeki altı köyü, sadece altı köyü reform 
uygulama bölgesi olarak seçip ilân etmiştir. Bu seçim, 
memlekette bir toprak reformu yapma ve uygulama 
amacına yönelik olamaz. Amaç tamamen siyasîdir. 
örneğin; Yerköy'ün SekiK köyü topraklarının büyük 
bîr kısmı Cumhuriyet Halk Partili bir kişinindir. 
Amaç, oradaki Cumhuriyet Halk Partisi geçkinliğini 
kırmaktır. Polatlı BeyÜkköprü köyünün topraklarının 
çoğu Bıyıkoğuîlarının tasarrufundadır ve fakat işgale 
uğramıştır; kurtarılması amaç edinilmiştir. Gerede'nin 

Sofular köyünde toprakların yansı, tarımla uğraşma
yan, şehirlerde oturanlarındır. Bu köy de, toprak re* 
formu için başvurmuştur. Neden uygulamaya alm-
manuşar? Çünkü, siyasal yarar olmayacak, ancak bu
rada topraksız çiftçi topraklandırılarak, gerçek reform 
yapılmış olacaktır. Şurada burada tekil olarak küçü
cük köylerin uygulama- bölgesi olarak ele alınması, 
reform yapıyor görünmek, Milliyetçi Hareket Partisi 
yanlılarına ayrı yerlerde kadrolar oluşturmak, ora
larda partiyi güçlendirip yerleştirmek, ayrıca da ağa
ların, büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını yasanın 
esprisi içinde koruma amacına yöneliktir. 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Tamamlıyorum Sa

yın Başkan. 
Ba durumda, bugün Türkiye'de toprak reformu 

diye adlandırılan bir işten, bir çabadan söz etmek 
yersiz ve gülünçtür. Reform, ilerici, yurtsever, ger
çek milliyetçi ve halkçı bir iktidarın işidir. İnançlı, 
bilinçli, yetenekli ve insancıl olanların başaracağı bir 
iştir. Topraksızlardan yana açık tavır almış, yasaları 
uygularken ağaların gözyaşına bakmayanların işidir. 
İîk işi kıyım, sürgün olanlar, ulusu cephelere bölen
ler, burunlarından kan kokusu gitmeyenler, ellerini 
her gün kana bulayanlar, suntayı mobilya diye yut-
turanlar, resmî kuruluş binalarının odalarını it - kurt 
rejimleriyle donatanlar, tercihini ağadan yana koyan
lar, sömürünün kol gezmesini, egemenliklerinin gü
vencesi sananlar bağnazdırlar, tutucudurlar, reform 
yapamazlar, dünyanın hiçbir yerinde de yaptıkları gö
rülmemiştir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Özkök, rica 
ediyorum. Son cümlenizi rica ediyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın Başkan, biti
riyorum. 

Biz Parlamentoya vatandaşın derdini dökmeye, ya
salar çıkarmaya geldik; beş dakikada, on dakikada 
bunlar yapılamıyor. Biz, burada sadece oy makinesi 
gibi kullanılmış oluyoruz. Hoşgörün de, varsın bir iki 
dakika geçi versin. 

Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Benim hoşgörmem bahis konusu 

değil, Meclis kararı Sayın özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Reform yapmak 

üzere bu Müsteşarlığa 1976 Bütçesinde ayrılan öde
nekle, görüştüğümüz 1977 Bütçesinde ayrılan ödenek 
arasında 36 312 700 liralık bir azalma farkı vardır. 
Diğer bütçelerin hiçbirinde bir düşürülme yapılma
mışken ve bütün bütçelerin artırıhnasıyle övünülür-
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ken, burada öngörülen eksilmenin anlamı düpedüz, 
toprak reformunu benimsememek ve yapmama yolu
na girmiş olmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, bir dakika efendim; 
bir dakika lütfen, son cümlenizi rica ediyorum, süre
niz taştı efendim. 

ABDI ÖZKÖK (Devamla) — Aslında, Urfa'daki 
uygulamalardan alınan sonuç da, bize, Bütçede ayrı
lan ve milyarı aşan ödeneklerin, topraksızların toprak-
landırılmaları için değil, başka maksatlar için savrul
duğunu gösteriyor. Örneğin, Müsteşarlığın Bütçe Ta
sarısında, harcama yeri olarak otuza yakın araştır
ma... 

BAŞKAN — Sözünüzü keşlim Sayın Özkök, rica 
ediyorum efendim. 

(Başkan mikrofonu kapattı) 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — ...araştırmanın bi

rer birer... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Özkök. Bir 

dakika efendim, beni dinleyin. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bunların birer bi
rer... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, beni dinleyin efen
dilin. 

ABDI ÖZKÖK (Devamla) — Bunların birer bi
rer topraksızlara... 

BAŞKAN — Lütfen, bir dakika efendim, Sayın 
Özkök bana bakar mısınız lütfen, rica ediyorum Sayın 
Özkök. 

ABDI ÖZKÖK (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Özkök, bir dakika efendim. 
Bir dakika, Uç dakika taştınız sayın özkök. Hep

sini okumanıza izin veremem, hakkım yok çünkü. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Araştırmaları... 

BAŞKAN — Bir dakika, sözünüz, kesik efendim, 
zapta geçmiyor. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın Başkan, siz 
böyle yapıncaya kadar ben bitirirdim konuşmamı. 

BAŞKAN — Efendim, «Siz öyle yapıncaya» de
ğil, benim bu görevim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — İnat ediyorsunuz. 
Şurada... 

BAŞKAN — Ben inat etmiyorum. Bir dakika beni 
dinleyin efendim. Bana bakın, beni dinleyin bir da
kika. 

Meclis kararma uygun olarak ben burada sözle
rin vaktim ayarlıyorum ve sizi ikaz ettim, Uç defa, 
dört def a ikaz ettim. 

Son bir cümle rica ediyorum, sözünüzü kesmiş du
rumda kalmamak için, rica ediyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Son cümlelerimi 
okuyorum. 

BAŞKAN — «Cümlelerim» değil efendim, cümle. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Topraksızlara top
rak vermek için yapılan bir araştırma değildir, Kurul
masına rağmen, toprak reformu yapıp, Hazine top
raklarını, hatta kamulaştırdığı toprakları bile dağıt
mayan, ya da bunu isteyip öngörmeyen bir müsteşar
lık, ancak, bir şeyler yapar görünmek için ve verilen 
paraları yandaşlarına, beslediği komandolara peşkeş 
çekip savurmak için ipe sapa gelmeyen araştırmalar 
yolunu tutmuştur. 

BAŞKAN — Kestim sözünüzü efendim, tamam. 
Teşekkür ederim sayın özkök, sözünüzü kestim. 
(Başkan mikrofonu kapattı) 
Sözünüzü kestim, zapta geçmiyor, kestim. Lütfen 

efendim, kürsüyü terk ediniz sayın Özkök. 

ABDİ ÖBKÖK (Devamla) — Çok az bir kısım 
kaldı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, hakkım de
ğil efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Küçük bir cümlem 
var. 

BAŞKAN — Hakkım değil efendim. Cümlelerini
zin büyüklüğü küçüklüğü beni ilgilendirmez. Kestim 
efendim, keşlim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Yarım dakika mü
saade... 

BAŞKAN — Kestim efendim, kesitim efendim, 
kestim efendim; size gösterdiğim toleransı da suiisti
mal ettiniz, rica ediyorum buyurun. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Biz buraya, vatan
daşın Parlamentosuna, hizmet etmek için, vatandaşın 
derdini söylemek için... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, söylediniz. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Çok rica ediyo
rum... 

BAŞKAN — Efendim, ayarlayınız. Hayır, kestim 
efendim, mümkün değil. Kestim efendim, kestim 
efendim, sözünüzü kestim efendim. Sayın Özkök rica 
ediyorum efendim... Başkaları aleyhine haksızlık edi
yorsunuz, rica ediyorum... 

Sözünüzü kestim, lütfen kürsüyü terk ediniz, bir 
başka hatip görev yapacak, rica ediyorum. (A. P. sı
ralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) Lütfen 
efendim, sayın yöneticiler, rica ediyorum efendim. 
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Sabahtan bu şekilde başlarsak, müzakere nasıl yürür? 
Dört tane bütçe var, rica ediyorum efendim... 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bir gün gelecek... 
BAŞKAN — Ehemmi mühimine tercihi kendiniz 

vaktiyle yapaydınız. 
Buyurun sayın Özkök, yerinize oturunuz. Lütfen 

efendim... (M. S. P. sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — ve özellikle 
de toprak ağalarına peşkeş... (M. S. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler. C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bir de davul getirseydiniz ya. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Oynayacak 
mıydınız? \ 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, Başkanlığa say-
gîîı oîunjz, rica ederim. Ben görevimi yapıyorum. 

ABDÎ ÖZKÖK (Devamla) — Çok iyi idave edi
yorsunuz, saygılı olalım. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, oturunuz yerinize 
lütfen, lütfen efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Gürültü çıkarmak, 
sorunları anlatmamak... 

BAŞKAN — Sözünüzü kestiğim bir anda gürültü
leri önlemek vazifem değildir. O gürültüler sizedir, 
lütfen yerinize oturunuz efendim, rica ederim, oturu
nuz yerinize. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hoşunuza gitmedi mi? 
Gerede'den de bahsettim. 

BAŞKAN — Sayın özkök, biraz yaşınıza başınıza 
uygun hareket edin, hemşeriliği de göz önüne alın. 
Altı dakika fazla konuştunuz. Rica ederim efendim, 
rica ediyorum. 

Bir hususu değerli arkadaşlarımın dikkatine, sa
yın grup yöneticilerinin ve sayın grup sözcülerinin 
dikkatine arz ediyorum: Grup sözcüleri kur'a ile tes
pit edilmektedir. 

önden veya sondan konuşmanın kur'aya bağlandığı 
bir sistemde, grup sözcüleri kendilerinin sırası geldi
ğinde Genel Kurul salonunda bulunmak durumunda-
dadırlar. Daha sonra gelme durumunda, bundan 
böyle söz vermemek bahis konusu olabilir. Onun için, 
sayın yardımcı şimdi geldiler, bu ikazımı yaptıktan 
sonra,sayın yardımcıya söz veriyorum. 

Mîllî Selâmet Partisi Grupu adına sayın yardımcı, 
buyurun efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sonrakine 
vermeniz lâzım. 
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BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim. İkazımı 
yaptıktan sonra vermeyeceğim Saym Kahraman, söy
lüyorum. 

M. S. P. GRUPU ADINA MİR BAHATTİN 
YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem Başkam, muhterem 
milletvekilleri; 

Toprak ve Tanm Reformu Müstearlığı 1977 Malî 
yılı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi arz et
mek üzere huzurunuzdayım. Bu vesile ile, Grupum ve 
şahsım adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak ve insan münase
beti insanın ilk dünyaya gelişiyle başlar. Bu münase
bet hakikaten hayatîdir. Zira, hayat toprakla, toprak
tan başlamıştır ve toprağa tevdi ile biter. Her insan 
toprağın elinde ve uhdesinde olmasını ister. Kendisin
den sonra gelenlere, varislerine miras bırakmayı da 
şüphesiz ki arzular. Bu kısa ifadeler aslında çok dü
şündürücüdür. İnsan ve toprak münasebeti nizam-
lanırken, büyük basiret ve hassasiyete ihtiyaç vardır. 
Topraksız vatandaşlara toprak temin ederken, toprağı 
elinden alınan insanı da en azından toprak dağıtılan 
insan kadar düşünmek gerekir. Birine mazlum gözüy
le bakarken, diğerine de mütecaviz ve zalim naza
riyle bakmamak gerekir. Anayasamızda tescil edilen, 
fert ile devletin eşit haklara sahip bulunduğunu da 
unutmamak lâzım gelir. Bu keyfiyet de, ancak dev
let kanunlarında ve hükümetlerin icraatlarında eşitlik 
prensiplerinden şaşmamakla mümkün olabilir. Şahsı 
şahsa veya devleti şahsa tercih edip, bir tarafa ağırlık 
vermenin, Anayasa ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ-
daştırılamayacağım hatırlatmada fayda mülahaza et
tiğimi ifade ederek mevzua girmek istiyorum. 

Anayasamızda bir taraftan, «Herkes miras ve 
mülkiyet hakkına sahiptir» demek suretiyle, Türk de
mokrasisine, millî bünyemize uygun biçim ve şekil 
verilmiş; diğer taraftan da az topraklı ve topraksız 
vatandaşlara toprak tevziine yer verilmiştir. 

Burada bir tezat, en azından bir boşluk göze çarp
maktadır. Böylece, birbirleriyle bağdaşamayan iki fi
kir yanyana getirilmiş bulunmaktadır. Bu zıt fikirler
den biri diğerini nakz edeceği, zaman ve tatbikatın 
bunu göstereceği inancındayım. 

Bundan başka, mülkiyet hakkının hukukîliği tapu 
kayıtlarıyle mukayyettir. Bu kürsülerde, «Bırakın şu 
sahte tapuları, bunları mutlaka deleceğiz» demek su
retiyle, garip sesler duymaktayız. Bu sesler çok şüp
heci ve endişe vericidir. Anladığımız kadanyle, tapu 
kayıtlarına, «Sahte» denmek suretiyle, tapuları hu-! 
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kukî ve hak tamtıcı, resmî bir devlet teminat belgesi 
olmaktan çıkarıp, tapularla hiç bir hakkın iddia edi
lemeyeceği ve hukukî mesnetten yoksun, adi bir ta
sarruf belgesi veya bir icar mukavelenamesi şeklinde 
mütalaa edildiği neticesini izhar ediyoruz. «Mutlaka 
deleceğiz» tehdidini de «bunlar hükümsüzdürler» veya 
«hükümsüz kılacağız» şeklinde anlıyoruz. 

Devletin şahsa tanıdığı mülkiyet teminatı olan 
tapu senetlerini delmek suretiyle hükümsüz kılacak 
solak zımbadan şüphe etmemek ve korkmamak müm
kün değildir. Bu insafsız ve zalim zımba, partileri de, 
Anayasayı da, demokrasiyi de delip geçebilir. Bu iş
leyişi ile delikli deşikli bir düzeni ortaya koyabilir. 

Teferruatına girmeden, bu zımbayı teşhis etmek ve 
cazibesine kapılmamaya Yüce Meclisin dikkatini çek
mek isterim. 

Türkryemizi İran gibi reaya ve erbab olarak iki 
sınıftan müteşekkil bir topluluk şeklinde mütalaa et
memek gerekir. Türkiye'de 500, veya 300ı köy sahibi, 
«erbab» tabir edilen bir sınıf yoktur. «İstisnalar kai
deyi bozmaz» tabiriyle, köylerde istisnalar hariç, top
raksız yok denebilecek kadar, herkes toprak sahibidir. 
Gerek Osmanlı arazi kanun ve nizamnamelerinde ve 
gerekse Cumhuriyetimizin 1924 Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda ve 1961 Anayasasında, mülkiyette miras hak
kı kabul edilmiştir. Miras, mülkiyetin cüzî mütem
mimidir, yani tamamlayıcısıdır ve kopmaz parçası 
olarak mütalaa edilmiştir. Her 15 ilâ 20 senede ara
ziyi bölmüş ve tevzi ettirmiştir. Reform bu manada 
İse, toprağı bölmek ve tevzi etmek istidat ve gaye
sini taşıyorsa, bu forum öteden beri bizde tatbik edi-
legelmektedir. Bu hal, ruh, örf, âdet ve inançlarımız
da mevcut olup, tarihimizde yer almıştır. Bu müna
sebetle, yukarıda arz edildiği gibi, her devirde ka
nunlarımıza dereedilmiştir. Bu sebepledir ki, Anado-
lumuzun her yerinde toprak bölünmüş, hatta çoğu 
yerlerde bir aileyi geçindirmekten uzak küçük par
çalar hailine gelmiş, büyük arazi parçalan kalmamış
tır. Bu itibarla, birçok bölgelerde arazileri birleştirme 
zarureti doğmaktadır. 

Dünyanın birçok ülkelerinde tevzi şeklinde yapılan 
tarım ve toprak reformları rantabl olmamış, olama
mış, verim nispeti düşmüş ve büyük harcamalara 
rağmen, beklenen netice elde edilememiş; bu hallerle 
yapılan reformlar iktisadî sarsıntılara vesile olmuş, 
hatta sanayileşmeyi dahi durdurmuştur. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
çıkmadan önce, 1930 yılında çıkarılan Tevzi Arazi 
Nizamnamesine göre, 6 milyon dönüm, 1945 yılında 
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çıkardan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kamu
nu ile de 450 bin aüeye, 23 milyon dönüm civarında, 
topraksız vatandaşlara arazi tevzi edilmişti. 

Beklenen netice alınmamakla beraber, tevziden 
toprak alan vatandaşlar, verilen miktarlarla geçineme-
dîklerindcn, tapu ferağı yasağına hile bularak, zilyet-
liğin devri senetleriyle başkalarına devretmek sure
tiyle, halen ihtilâfı mahkemelerde devam eden sürtüş
melere sebebiyet verilmiş, satış için müşteri bulama
yanlar da arazilerini bırakıp kaçmışlardır. Bu araziler 
de tekrar Hazine uhdesine geçmiştir. Böylece, her iki 
dağıtımda gayeye varılamamış, netice alınamamıştır. 
Bu kere, 1757 saydı Toprak ve Tarım Reformu Ka-
mınuyle üçüncü defa deneme tatbikatını yapıyoruz. 

Şunu da ilâve etmek gerekir ki, hep denemelerle 
meşgulüz. Fizik, kimya veya başka bir ilim dalı üze
rinde deneme değil, çoğunda zararları ortaya çıkmış 
ve ispat olunmuş şeyleri yeniden ele alıyoruz. Nere
de neyi duysak, Anadolu'muza, millet ve devlet ha
yatımıza monte etmeye kalkışırız. İmkân ve şartları
mızı hesaba katmadan, neticeler hakkında derin mu
hasebeler yapmadan cankurtaran simidi şeklinde mü
talâa ederek ele alır, uğraşırız. Bugüne kadar devlet 
hayatımızda pek çokları fayda yerine zarar tevlit et
miş, millet ve Devlet olarak nafile yere bizi uğraş
tırmış ve millî yaralar açanları da olmuştur. 

Tatbikatını yaptığımız Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu, Meclislerde bulunmadığımız bir zamanda 
çıktığı için görüşlerimizi o zaman arza fırsat bula
madık. Şu anda, tashihe ihtiyacının bulunduğunu his
sediyoruz. Daha ilk yılında tatbikat hatası olmuş, 
Anayasa Mahkemesi, 38 nci maddesini iptal ederek, 
hatalı tanzim edildiğini vazetmiş, bu suretle hatalı 
tanzimi hususundaki görüşümüz haklılık kazanmıştır. 
Zira, insanoğlu birçok eksikliklerle maluldür. Kema-
Iet ancak Cenabı Halika mahsustur. Beşerin her işin
de kusurlar olduğu gibi, tanzim edeceği kanunlarda 
da elbette ki, noksanlıklar olacaktır. Ancak, ilâhî ka
nunlar kusursuz ve hatasız olur. 

Ttirkiyemizin şartlarına uygun tanzim edilemeyen 
1757 sayılı Kanun, bu hatalı halleriyle, topraksız köy
lü kardeşlerimizi memnun edemediği gibi, toprak sa
hibi çiftçi kardeşlerimizi de memnun edememiştir. 
İstihsal düşmüş, çiftçiler mutazarrır ve huzursuz ol
muşlardır. Bütün temennilerimiz, «Toprak işleyenin, 
su kullananındır» daha sonra da biraz tashih edilerek, 
«Devletindir» sloganı ile değil, 1757 sayılı Kanunun, 
hürriyetçi- demokrasi kaydında tatbikat görmesidir. 
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Anayasamızın teminatı altında bulunan ve demok
rasi sisteminin vazgeçilmez temel ve mukaddes hak
larından biri, hatta en önemlisinin mülkiyet ve miras 
hakkı olduğu hakikati, demokrasiye inanmış herkesçe 
bilinmekte ve kabul olunmaktadır. 

Mülkiyet ve miras hakkını teminata bağlayama-
mış bir demokrasi düşünülemez ve düşünüldüğü an, 
o rejime başka bir isim yakıştırmak lâzımdır. Bu en
dişemize mahal vermeyecek şekilde, hürriyetçi de
mokrasi esaslarına uygun bîr toprak ve tarım refor
mu tatbikatım arzuladığımızı hassaten ifade etmek is
terim. 

Muhterem milletvekilleri, şu hususu da ifade et
mekte fayda mülâhaza ediyorum: Türkiye'mizde kı
raç, sulu, bağ, bahçe, tek kalemde, ziraata elverişli 
bütün ziraat sahası 24 milyon hektardır. Umumî nüfu
sumuzun % 72'sinin köylü olması ve ziraat ile geçimi
ni temin ettiği aşikârdır. 8 ilâ 10 yıl sonra 5$ milyon 
nüfusa sahip olacak Türkiyemlzm, 35 milyon civa
rında, ziraatla meşgul insanı olacaktır. Buna bir mik
tar da, şehirlerde oturup, zlraaüe geçinen vatandaşlar 
Sâve edildiği zaman, 40 milyon civarında ziraatten 
nasip bekleyen ve en az 5'er nüfustan, 8 milyon afie-
ye bağlı olur. 24 milyon hektar arazi, ortalama olarak 
bâr aileye 3 hektar arazi isabet edecektir ki, geniş bah
çeli bir ev mesabesine iner. Bu kadarcık bir arazi ile 
bir aile nasıl geçinebilir? Bu miktar Doğuda ve Orta 
Anadoluda değil, en bereketli Adanamızda dahi bir 
aileyi geçindiremez. 

Netice: Arazinin, bütün ziraatle geçinen az toprak
lı veya topraksızlara yetmeyeceği aşikârdır. Hakkani
yet ve adalete müstenit bir tevziatta mümkün olamaz. 
Zira, tercih, kelle kulağı yerinde olanlara mı, sokak
larda fazla bağıranlara mı yahut tahsil derecesine gö
re mi veya kur'a mı çekilerek dağıtılacaktır? 

İşte, o zaman haksızlığın en büyüğü ortaya çıkar. 
Nimet külfetin karşılığıdır. Anadolu insanının han
gisinin diğerine tercihi yapılabilir? «Ben de bu top
rağın evlâdıyım. Hakkımı az bile olsa bana verin» 
diyeceklere ne cevap verilebilir? 

Evvelemirde, bütün bu kıstasların hukukta yeri 
yoktur. Hukuk, millî piyango değildir. Kur'a ve tesa
düfün de hukukta yeri yoktur. 

Bütün bu ihtimallerin dışında, Ukrayna gibi bol 
arazili bir yeri işgal edip, herkese bir çiftlik vereme
yeceğimize göre, tatbikat, Anadolumuzun imkân ve 
şartlarına uygun hale getirilmeli, hayalî ve hissi hare
ketlerden kaçınılmalıdır. 

Şunu da ifade edeyim ki, bugün toprak dağıttı
ğımız yerde, üç, beş nihayet on sene sonra evlenme 

ve yeniden yuva kurma dolayısıyle geçim vasıtası ara
ziye ihtiyaç duyulacak; aile reisi hayatta, yahut ölü
mü ile tekrar bölünme olacaktır. Bundan dolayı, 160 
ifâ 170 dönüm arazi, bölmeden önce de kifayetsizdi 
Bir aüenin geçimini temin edemez. 

Bu itibarla da, 1930 ve 1945 yıllarında çıkarılan 
Toprak Tevzi Kanunlarının akıbetlerine müncer ola
bileceği şüphesini taşıyoruz. 

Aşağıda arz edeceğim temennilerle konuşmamı 
bağlamak istiyorum: 

1. Evvelemirde, Türkiye'mizde büyük bir yekû
na baliğ Hazine arazilerinin biran önce topraksız 
vatandaşlara dağıtılmasını istiyoruz. Güney hudutla
rımızda mayın döşenmek suretiyle istifadeden mah
rum bırakılmış mümbit araziden mayınların toplatıla
rak, vatandaşların istifade ettirilmesini temenni edi
yoruz. 

2. Anayasa Mahkemesinin, beyanname değeri 
üzerine yapılan istimlâkler hakkındaki iptal kararını 
takdirle karşılıyor; ancak, 20 sene vade ile vatanda
şın elinden alman toprağın bedelinin çok yersiz oklu
ğu ve mesnetsiz bulunduğu mütalaasını beyan ediyo
rum. 

3. Birinci Koalisyon döneminde, 1757 sayılı Ka
nım, ideolojik maksatlarla, hissi olarak tatbik edilmiş 
ve Anayasa teminatında bulunan meşru mülkiyet 
hakkı geniş ölçüde zedelenmiştir. Bundan dolayı, 
bölge sakinlerinin tedirgin okluğunu, halen vazife ifa 
etmekte olan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı mensuplarının, mezkûr kanunu maksadına uygun 
tatbikata yaklaştığından dolayı, bölge sakinleri adına 
takdirlerimi ifade etmek isterim. 

4. Tatbikat bölgesi olan Urfa ve Urfah kardeş
lerimiz açısından meseleye baktığımız zaman, man
zara ferahlatıcı değildir. Harcanan milyarlarla Urfa' 
ya yepyeni bir Urfa ilâve edileceği gibi, topraksız ve 
işsiz kardeşlerimize iş sahası açılabilir, huzurları te
min edilebilir idi. Kurtuluşu sadece toprak ve tarım 
reformunda görmenin doğru olamayacağı neticesi 
açıkça gözükmektedir. Bu milyonlarla sanayi tesis
leri kurulmuş olsaydı, iş istihdamı ve huzur temini 
daha kısa zamanda ve kolayca mümkün olabileceği 
kanaatindeyiz. 

5. Toprak ve tarım reformu tatbikatçılarından 
gerek arazi birleştirmelerde ve gerekse kooperatif 
hizmetlerini ifa ve intaç ermede hassas davranmala
rım, demokratik esaslar kaydında yürütmelerini! ıs
rarla rica ediyoruz. Zira, çok hassasiyet arz eden bir 
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mevzu ve hizmetin içinde olduklarını hatırlatmak is
teriz. 

Sosyalist Rusya'da kolhozculuk, arazi birleştirme 
ve kolekiivizim çahşmalarıyle başlamış - kısaca ifade 
ediyorum - zarar tevlit ettirilmek suretiyle köylüler 
ve ortaklar borçlandırılmış ve ödenmez hale gelen 
borçlar yerine, araziler, koljhoz adına intikal ettiril
miş, bu hile ile şahıs mülkiyetine son verilmiştir. Bi-
Kthara, arazi sahipleri karın tokluğuna işçi olarak ça
lıştırılmaya icbar edilmiş, böylece her şey devlet uh
desine geçirilmiş olmakla, malûm rejim gerçekleştiril
miştir. 

Biz bu.şerefli vatanda inşallah ağır sanayi, harp 
sanayini ve fabrika kuracak fabrikaları kuracağız. 
Kolhozculuk necip ve asil milletimize yakışmaz. Asla 

^ona müsaade etmeyeceğiz ve Allah'ın inayetiyle kol-
hoz kurdurmayacağız. 

FUAT UYSAL (Samsun) — Kim kuruyor? 
MİR BAHATTİN YARDIMCI (Devamla) — Bu 

halisane niyet ve temennilerle, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Bütçesinin, vatanımıza, miIMimi-
zo, Devletimize ve bütün müsteşarlık mensuplarına 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Grupum 
ve şahsım adına Yüce Meclisi ve Müsteşarlık men
suplarını tekrar hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yardımcı. 
Devlet Bakanı sayın Erkovan, buyurun efendim. 
Süreniz yarım saat sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER

KOVAN (Ankara) — Sayın Başkan, saym parlamen
terler; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
hakkındaki, gerek grupları adına, gerek kişisel görüş
lerini beyan eden arkadaşlarımı burada dinlemiş bu
lunuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının faali
yetlerini Yüce Heyetinize arz etmeden önce, bir ya
nılgıyı tespit etmek istiyorum. Bu büyük bir yanılgı
dır, bunun tashihinde fayda vardır. 

«Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelinceye ka
dar hiç bir şey yapılmadı» tabiri tamamen bir yanıl
gıyı ifade eder. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman, 
Hükümet Programında, toprak reformuna ait hiç bir 
tabir olmadığı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
zamanında bir karış dahi toprak kamulaştırılmamış
tır; her hangi bir tarım ekipmanı da akıutıamıştır. 
Yapılan ve alman hizmet ve elemanların bir kısmı 

ile, kamulaştırmanın bir kısmı da Sayın Irmak Hü
kümeti zamanında yapılmıştır. 

Bu genel yanılgıyı tespit ettikten sonra, toprak ve 
tarım reformu çalışmaları hakkında Yüce Heyetini
ze arzı malumat vermek istiyorum. 

Bilindiği gibi, toprak ve tarım reformu çalışma
ları 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Ted
birler Kanunu ve 1757 sayılı, Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu ve bu Kanunun öngördüğü 30'u aş
kın yönetmelikle düzenlenmiş ve yönetilmektedir. 

Bu Kanunun, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına verdiği görevlerin bir kısmı yurt çapında
ki görevler, diğeri de toprak ve tarım reformu böl
gesi ilân edilen bölgede yapılan çalışmalar olmak 
üzere iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. 

Bütün ülkede yapılan çalışmaları şöyle özetlemek 
mümkündür : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı emrine geçen arazilerin tespiti çalışmaları. 

Hazine arazilerinin kiraya verilmesi çalışmaları. 
Mer'a, yaylak ve kışlakların verimlerinin artırılma
sı ve tasarruf şekillerinin düzenlenmesi çalışmaları. 

Tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlarda, Hazine 
arazilerinin kamu kuruluşlarına tahsisi çalışmaları. 

Hazine arazilerinin, gerekirse satış yolu ile el
den çıkarılmak amacıyle Hazine tasarrufuna bırakıl
ması çalışmaları. 

Köylerde konut yeri satışı tespiti çalışmaları. 
Kiracılık ve ortakçılığın düzenlenmesi çalışmaları. 
Araştırma ve eğitim çalışmaları. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun, ülkenin 

tarımsal, ekonomik ve sosyal gerçeklerine, ekoloji ve 
iklim şartlarına uygun bir uygulamanın gerekli kıl
dığı her türlü çalışmalardır. 

Reform bölgesindeki çalışmalar ise : «Altyapı 
çalışmaları» »başlığı altında, sulama, arazi ıslahı, yok 
su, elektrik, gübre depolarının yapılması, sanayi pro
jelerinin gerçekleşmesine dönük çalışmalardır. 

İlân edilen bölgede mülkiyet düzenlemesiyle il
gili çalışmalar ise : Kamulaştırma, kamulaştırılan 
arazilerle hazine arizelerinin topraksız ve az top
raklı çiftçi ailelerine dağıtımı, gerekli yerde arazi 
toplulaştırılmasının yapılması, mal sahibine bıra
kılma ve dağıtılan topraklarla, suların kullanış şe
killerinin izlenerek kontrol altına alınması gibi ça
lışmalardan ibarettir. 

Tarım bölgesi ilân edilen yerlerde üçüncü bölüm 
çahşmalar ise; tarımsal gelişme ve yerleşim ile ilgili 
çalışmalardır. Bunlar da, dağıtılan toprakların sü
ratle ekime alınarak, muhtemel üretim düşüklükle-
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rinin önlenmesi, çiftçilerin toprak ve tarım reformu j 
kooperatifleri yolu ile teşkilâtlandırılması, gerekli 
tarım alet ve ekipmanlarla donatılması, yoğun işgücü 
gerektiren yeni ürünlerin bölgeye sokulması sulana
cak alanlardaki gerekli işletmelerin kurulması ve 
suîu ziraat tekniklerinin öğretilmesi, bölgeye yerli 
elsanatlannm sokularak yeni istihdam ve ek gelir 
imkânlarının yaratılması, yerleşim yerlerinin azaltıl
ması, amacıyle yerleşim planlarının hazırlanması, 
tarım kentlerinin kurulması, topraklandırılanlardan 
evi olmayanlara ev ve çiftlik binalarının yaptırılma
sı gibi çalışmalardır. 

Sayın üyeler, Hükümetimiz göreve başlamadan 
evvel geçen devrede, toprak ve tarım reformu konu
sunda maalesef kayda değer bir çalışma görülmedi
ğini beyan etmek isterim. I 

1 Nisan 1975 tarihinden bugüne kadar yapılan I 
hizmet ve yatırımları satır başları ile şu şekilde açık
lamak mümkündür : Ülke çapında yapılan çalışma- I 
lar meydanında, tapulaması yapılamayan 22 928 
köyde Hazine arazilerinin tespiti yapılmakta ve ko
nuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Müsteşarlık emrine geçen Hazine arazilerinden 
751 konuda, 87 935 dönüm arazi kamu kuruluşları
na tahsis edilmiş; 3SS konuda, 30 286 dönüm arazi 
Hazine tasarrufuna bırakılmış; münferit olanlarda, 
264 konuda, 38 732 dönüm imar planlarında; 144 
konuda da, 500 bin dönüm arazi tarım dışı amaca 
tahsis edilmiştir. 

Hazine arazilerinden, 508 köyde, 25 765 aileye, 
972 065 dönüm arazi kiraya verilmiş; 374 köyde, 
2 135 450 dönüm mer'a tahsisi yapılmıştır. Müste
şarlık, arazilerin tarım dışı amaca çıkarılmasında 
tarım arazilerini koruma yönünden azamî titizlik 
göstermektedir. 

Hükümetimiz, toprak ve tarım reformunun ba
şarıya ulaşmasında araştırma ve eğitimin önemini 
müdrik olarak, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Refor
mu Kanununun 185 nci maddesi gereğince toprak 
ve tarım reformu uygulamasına ilişkin her türlü araş
tırmaları yapmak üzere kurulan Enstitümüzü atıl 
vaziyetten kurtararak, çalışmalarına yön ve hız ver
miştir. 

Bu maksatla, Araştırma Eğitim Enstitüsü, 28 
Ocak 1976 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle, bir 
genel müdürlük haline getirilmiştir. 

Araştırma ve eğitim öncelikle, reform bölgeleri
nin tespiti çalışmalarına ayrılmıştır. J 

1975 yılının Mayıs ayında başlayan bu konudaki 
çalışmalar, 1757 sayıh Kanunun 11 nci maddesi uya
rınca, bilimsel ve objektif bir yaklaşımla, sekiz ayda 
tamamlanmıştır. 

Reform uygulamasında öncelik alacak bölgeler : 
1. İller düzeyinde. 
2. öncelikleri belirlenen illerin, kendi idare sınır

ları içinde ilçeler düzeyinde. 
3. Bağlı oldukları illere bakmaksızın, 628 adet 

ilçe esas alınarak, ilçelerin kendi aralarında öncelik
lerini belirtmek üzere ilçeler düzeyinde tespit yapıl
mıştır. . ' 

önceliklerin belirlenmesinde gözönünde tutulan 
kriterler şunlar olmuştur : 

İl ve ilçelerde, mevcut kamulaştırılabilecek tarım 
arazileri; Hazineye ait, tarıma elverişli araziler; top
raksız ve' az topraklı aile sayısı; tapulama hizmetleri
nin düzeyi; modern tarım teknolojisinin uygulama dü
zeyi; toprak mülkiyet dağılımının dengesizliği; sosyal 
gelişmişlik düzeyi gibi hususlar olmuştur. 

Çalışmalarda kullanılan model, her defasında bir 
veya birden fazla kriter elimine edilerek, artan çok 
etütfii çözümlere bağlanmıştır. Reformda öncelik ala
bilecek bölgeler için, iller yerine ilçelere ağırlık ve
rilmesi, bir ilde, reform uygulanmasına imkân olma
yan bazı ilçelerde ve hatta köylerde, üç yıl gibi bir 
süreyle, gereksiz yere, temliki tasarrufların durdurul
ması gibi bir işlemden de kaçılmak amacı güdülmüş-
tür. 

Bununla da yetinilmeyerek, belirli prensiplerle ha
reket edilerek, köy düzeyinde reform bölgesi ilân edi
lebilecek köylerin, ilçelere itibariyle taranması ta
mamlanmış ve köy seviyesinde reform uygulama böl
gelerinin ilânına başlanmıştır. 

Bu cümleden olarak, 1976 yılı içinde Ankara'nın 
Polatlı ve Beypazarı'nda; Yozgat'ın Yerköy'ünde; İs
tanbul Silivri ve Çatalca'da olmak üzere altı adet re
form bölgesi ilân edilerek, çalışmalara başlanmıştır. 

Muhterem üyeler, ülke sathında yapılan bu çalış
malardan sonra, 1 Kasım 1975 tarihinde, toprak ve 
tarım reformu bölgesi ilân edilen Urfa İlinde yapı
lan çalışmaları ise, kısaca üç grup altında açıklamak
ta fayda vardır : 

1. Mülkiyet düzenlenmesine ilişkin çalışmalar; 
tapulama ve toprak endeksleri : 

1973 ve 1974 yıllarında başlanan tapulama ve top
rak endeksi çalışmalarına, Nisan 1975'ten sonra bü* 
yük bir hız kazandırılmış, Urfa İlinde 700 köyün ta
pulaması, 1976 yılının başlarında tamamlanarak, Ur-
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fa, yurdumuzun tapu ve kadastrosu biten ilk ili ol
muştur. 

5 000/1 ölçekli, 1 359 paftadan ibaret olan, Urfa 
İlinin toprak etütleri 1975 ve 1976 yıllarında yapılan 
çalışmalarla ikmal edilmiş ve de kamulaştınlacak 
arazilerin tamamının toprak endeksleri Eylül 1976'da 
bitirilmiştir. 

2. Kamulaştırma hizmetleri : 
Sayın üyeler, toprak ve tarım reformunda en 

önemli hizmetlerden biri de kamulaştırmadır. Toprak 
ve tarım reformunun hızı kamulaştırmaya bağlıdır. 
Toprak ve tarım reformunun yavaşlatılduğı, durdurul
duğu, yozîaştınldîğı gibi sözler ve reform, durdurma, 
yozlaştırma değil, bilâkis hızlandırılmıştır. 

Hükümetimiz göreve başladıktan sonra, Toprak 
ve Tanın Reformu Teşkilâtı, Anayasa dışı, belirli 
ideolojik fikirlere saplanmış kişilerin yönetiminden 
kurtarılmış, istismarcı zihniyetten kurtarılmış, mem
leket gerçeklerine uygun, ciddi bir çalışma düzeyine 
sokulmuştur. 

Hükümetimiz işbaşına geçmeden önce kaplumbağa 
hızı ile ilerleyen, basan değil, istismar peşinde ko
şan Teşkilât çalışmaları sıraya ve düzene sokularak, 
âdeta, iddia edilenin aksine, toprak ve tarım refor
mu yeni baştan düzenlenmiş, yeni baştan hızlandırıl
mış şekliyle özetlenebilir. 

Böylece, 1 Kasım 1976 yılında tamamlanan ve 
tapu tesciline göre, 1 752 473 dönüme ulaşan, kamu
laştırılmış arazinin bedeli tamamen ödenmiş olup, yu
karıda dönümü verildiği gibi, peşinat toplamı da 
22 844 466 liraya ulaşmıştır. 

Sayın üyeler, konuşma cılann Urfa'daki toprak 
rezervi « gerek kamulaştınlan toprak itibariyle, gerek 
Hazine topraklan itibariyle kamulaştırma rezervi -
hakkındaki bir yanılgıyı da burada tekrar tashih et
mek istiyorum. 

Sık sık, bir master plandan ve Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun raporundan söz edilerek, 
«Urfa'da 3 800 000 dönüm arazinin kamulaştırması 
gerekirken, 1 752 000 dönüm kamulaştınlarak, - ken
di tabirleri ile - ağaların arazileri reform dışı bırakıl
dı» denilmektedir. 

Bu, doğru olmayan, hataya kesin olarak bir son 
vermekte fayda vardır. Hiç olmazsa belirli rakamlar
da mutlaka anlaşmamız gerektiği kanaatindeyim ve 
bu noktadan dolayı rakamlan kati olarak ifade et
mek istiyorum. 

Sözü geçen master plan 1973'te hazırlanmış, hiç 
bir onaydan geçmemiş, global nitelikte, vergi kaynağı 

meçhul, bir uzman görüşünden ibarettir. Master plan 
olarak adlandırılan rapor elimizdedir. Bu raporun 
21 nci sayfasında yer alan ve Urfa'da toprak mülki
yet durumunu gösteren tablolar ile, tabloların hemen 
altında yer alan ifadeler birbirini hiç tutmamaktadır. 
Tablodaki istatistikî bilgiler şöyledir: Arazi --• 1 000 
dönümden fazla - işletme sayısı 284 aile; toplam ara
zi miktarı; 1 319 347 dönüm. Diğer bir yerinde, ara
zi 1 999 dönüm; işletme sayısı 24 337 (aile olarak), 
dönüm miktarı ise, 2 970 093 dönüm tabiri kullanıl
mıştır. Aynca, Urfa'da, 2 557 027 dönüm Hazine ara
zisi de bulunduğu ifade edilmektir. 

Bilindiği gibi, 1757 sayılı Kanuna göre, ortalama 
1030 dönümden fazla olan araziler kamulaştınlmak-
tadır. Buna göre, yukandaki tablodan, Urfa'da 284 
aileden kamulaştınlacak arazi potansiyeli, bu ailele
rin her birine 1030 dönüm bırakıldıktan sonra, ge
riye 1 026 827 dönüm arazi kalmaktadır. Hazine 
arazileri olarak gösterilen 2 357 027 dönümlük ra
kam da gerçeklere uymamaktadır. Hazine arazileri» 
nin militan 1 168 000 dönüm olarak tespit edilmiş
tir; ne var ki, reform bölgelerindeki Hazine arazile
ri esasen kamunun emrindedir, yeniden kamulaştml-
ması diye de bir husus söz konusu değildir. 

özetlenecek olursa : Söz konusu, master plan di 
ye adlandırılan ve sadece bir uzman görüşünü yan
sıtan rapor esas alınsa dahi, kamulaştınlacak arazi 
miktan 1 000 000 dönüm civanndadır. Buna karşr-
lık, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı, bu 
miktann % 70 fazlası ile 1 752 000 dönüm arazi 
kamulaştzrmıştır. 

Aynca, sayın eski Müsteşar Kendir zamanında 
da bir beyanda bulunulmuş ve bu beyanda da, Ur
fa'da, - Cumhuriyet Gazetesinde zannediyorum, 
4 . 1 . 1975 tarihinde yayınlanmıştır « «Urfa ilinde 
kamulaştırma işlemlerinin tamamlanarak, 900 000 
dönüme yakın arazinin kamulaşünlacağı anlaşıldı» 
diye bir ifade kullanılmıştır. 

Halbuki, biz Urfa'da 1 752 478 dönüm arazi ka
mulaştırdık. Yani, bu sayın eski Müsteşann da ifa
delerinin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 
master plandaki ifadeler de gerçeklerle ilgili değildir. 

Bugün Urfa'da gerçek olarak kamulaştırma bit
miştir ve bizim dediğimiz rakamlar en doğru ve cid
dî gerçeği ifade etmektedir. 

Aynca, Köy İşleri Bakanlığının 48 numaralı köy 
envanter etütlerine göre de, Urfa envanteri yapıl
mıştır. Bu envanterde de, Urfa için, 2 000 dönümden 
büyük, 4 §25 adet aileye ait toprak varlığı 2 800 000 
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dönüm olarak gösterilmiştir. Tabiatıyle, 1 030 dönü
me kadar olan işletmenin, bu miktardan çıkarıldığın
da, 2 milyon dönümün çok altına düşmek durumun
dadır. Buna göre Urfa'da kamulaştınlabilecek arazi 
miktarı, 3 800 000 dönüm olması imkânsızdır. Dev
let tstatistik Enstitüsünün 1970 Tarım Sayımı geçici 
sonuçlarına göre de, Urfa'da 1 000 dönümden faz
la, 383 işletmede, 1 295 000 dönüm toprak varlığının 
mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı, tapulamanın bi
timinden, mal sahibi sicil kütüklerinin tamamlanma
sı ve toprak endekslerinin belli olmasından sonra 
kesinliğe kavuşabilir, nitekim kesinliğe de kavuşmuş
tur. 

Değerli üyeler, sık sık bahsedilen diğer bir konu 
da, toprak dağıtımı meselesidir. 

Bunun hakkında da kısaca huzurunuzda beyanda 
bulunmak istiyorum : Bir karış toprak dağıtılmadı
ğını daha evvel ifade etmiştim. Şubat 1975'te başla
yarak, toprak dağıtımı ile, Viranşehir ilçesi Muratlı 
köyü ve 13 mezrasında 15 000'e yakın nüfusu barın
dıran, 2 248 aileye, 44 960 dönüm sulu arazi daha 
verilmeye başlanmıştır. 1976 toprak dağıtımı planı
mızın toplamı 240 583 dönüm arazinin dağıtımı ile 
gerçekleşmiş olacaktır. Yani, biz, 1976'da bunu hedef 
almışız, dağıtma itibariyle, bu dağıtma malî yıl so
nuna göre plahlandırılmıştır ve 240 583 dönümün 
dağıtılacağı ve bu rakama yaklaşılacağı şu andaki 
durumdan belli olmuştur. Bizim de bu dağıtımımıza 
karşılık olarak, Cumhuriyet Halk Partisi zamanında, 
hükümetin 1975 yılında 11 785 ailenin topraklandırı-
lacağı, bizim Hükümetimizin buna engel olduğu da 
ifade edilmektedir. 

Bu mevzu belirli yerlerde söylenmekte ve müza
kere edilmektedir. Buna da bir açıklık getirmek mec
buriyetindeyiz. Bu rakamlar tamamen hem hayalden 
ibaret olup, Urfa'nın toprak rezervi, kamulaştırma 
hızı, sulama sahaları, şebekenin işletmeye açılması, 
endeks gibi gerçeklerden ve kanundan habersiz kim
selerin yanlış hesaplarından doğmaktadır. 

Akçakale ilçesinde 1975 yılı Haziran ayında 2 500 
ailenin topraklandırılabilmesi için, 50 endeksini alır
sanız, 430 000 dönüm araziye ihtiyaç vardır. Bu ta
rihte, 1 Haziran 1975 tarihinde kamulaştırılan ara
zi miktarı ise, 60 000 dönümlük, hayalî olmak üzere, 
sadece, çıkarttığımız zaman, 156 664 dönüm olup, 
dağıtımı planlandığı iddia edilen arazinin 1/3'i kadar
dır. Toprak vermeden çiftçiyi topraklandırabilmek, 
bu hesaba göre nasıl olacağı bugüne kadar anlaşıla
mamıştır. 

1975 yılı içinde hak sahipleri bile tespit edilme
den, Akçakale'de 6 396 aileyi topraklandırmak için, 
1 100 112 dönüm araziye ihtiyaç vardır; bu arazi 
ise, Akçakale'de, 1975 yılında tespit edilen kamulaş
tırma potansiyelinin üç katıdır. Hazine arazilerinin 
mevcudiyeti dahi bilinmeden, sulama şebekeleri plan
lama safhasında ve 1977 yılında işletmeye açılabile
cekken, mevcut olmayan arazilerde çiftçiyi topraklan
dırmanın ham hayalden ibaret olduğu görülmektedir. 
1975 yılı için Viranşehir'deki durum aynıdır. 

Her işinde olduğu gibi, toprak dağıtımını da kâ
ğıt üzerinde planlamış bir zihniyetin hayalî rakam
larını bu şekilde tespit ettikten sonra, arazi toplu-
laştırılması hakkındaki beyanatımı ifade etmek isti
yorum. 

Önemli bir konu da, çok parçalanmış arazilerin, 
tarım tekniğine uygun işletilebilmesi için toplulaştı-
rılmasıdır. Bu maksatla, arazi toplulaştırma için ge
rekli Bakanlar Kurulu kararı bizim zamanımızda alın
mıştır, projeleri yapılmış ve uygulanmaya başlanmış
tır. Akçakale ilçesinde 15 köyde 139 315 dönüm ara
zi toplulaştırması projesine alınmıştır. 

Bir de, «tarım kentleri» dediğimiz kısma gelmek 
istiyorum, yani, yerleşim çalışmaları şeklinde, bu, 
gerek planlara intikal etmiş ve gerek birtakım siyasî 
görüşü temsil eden partilerin de programlarına geç
miş; fakat patenti Milliyetçi Cephe Hükümetine 
mensup siyasî partilere.ait yerleşim çalışmaları hak
kında kanaatimi arz etmek istiyorum. 

Urfa'nın kırsal yerleşim deseni, ekonomik, sosyal 
ve fiziksel faktörleri itibariyle dağınık ve çok sayıda 
meydana geldiği görülmektedir. Yerleşim birimleri
nin dağınıklığı ve çokluğu, köye giden hizmetlerin 
maliyetlerini yüksekliğine ve götürülen hizmetlerin 
yaygınlanmasına olumsuz yönde etki yapmaktadır. 

Reformun diğer hizmetleri yanında Üçüncü Beş 
Yıllık Planın bu konudaki tedbirlerine de paralel ola
rak, kırsal alan yerleşim düzenleme çalışmalarına 
başlanarak, altı ilçenin yerleşim kademeleşme 
planları tamamlanmıştır Buna göre, Akçakale ilçe
sinde 337 yerleşim ünitesi 59'a, Viranşehir'de 384 
yerleşim ünitesi 67'ye; Hilvan ilçesinde, 164 yerle
şim ünitesi 27'ye, Merkez ilçede 609 yerleşim üni
tesi, 126'ya; Bozova ilçesinde 183 yerleşim, ünitesi 
62 üniteye indirilecektir. 

Hazırlanan yerleşim kademeleşme planlaması
na göre, Günören, Günler, Koruklu, Dipek, Se
rinde, Donandı, Şahinalan, Sevimli, Aşağıyarımca 
ve Dayanıklı köylerinin imar planları hazırlanmış, 

— 369 — 



M. Meclisi B : 49 19 . 2 . 1977 O : .1 

öncelik sıraları tespit edilen köylere gidecek yatı
rım planlanmış ve gerekli teşebbüsler yapılmıştır. 

Bu planlamada zorla iskân katiyen söz konusu 
değildir. Mevcut köyler kalkındırılmada, ikinci ka
deme merkez köyleri, yeni tarım kentleri ve daha 
küçük seviyede yerleşim üniteleri olan bir kademe 
köylerde devlet hizmetleri yoğunlaştırılacak ve bu 
köyler* yerleşim isteyenlere öncelikli kredi verilece
ği için özendirici şekilde düzenlenecektir. 

Genel olarak bir hususu daha Yüksek Heyetini
ze arz ettikten sonra konuşmama son vermek istiyo
rum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bulundu
ğu 1974 yılında toprak ve tarım reformu için konan 
ödenek miktarı 950 374 624 liradır. Buna karşılık 
Hükümetimizin iki yılda toprak ve tarım reformuna 
ayırdığı ödenek, 2 048 040 300 liradır. 1977 yılı Büt
çesi için de, 1 007 465 000 liralık ödenek de konul
duğuna göre, ayrıca toprak ve tarım reformu fonu
nun da kaynakları bu sahalarda harcanmak suretiy
le, aradaki hizmetin rakamlarla da ölçüsü tespit edil
miş olacaktır. Bunun dışında, Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda bulunduğu 1974 yılında, iki hü
kümet zamanında toplam olarak 379 327 000 liralık 
yatırım yapılmış, buna rağmen bizim Hükümetimi
zin iktidarda bulunduğu 21 aylık dönemde ise, 
933 841 000 liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu 
miktar, Cumhuriyet Halk Partisinin gerçekleştirdiği 
yatırım miktarının üç katıdır. 

Gerek mukayeseli olarak, gerek Urfa ve bütün 
yurt sathında yapılan toprak ve tarım reformu uy
gulama ve çalışmaları hakkında özet malûmat arz 
etmiş ve bu suretle de bazı eleştirilere cevap vermiş 
bulunmaktayım. 

Biz, Hükümet olarak, gerek Urfa'da, gerek bü
tün Türkiye'de toprak ve tarım reformu uygula
masında sosyal dengeyi, birliği, bütünleşmeyi ve ba
rışı hedef almış bir zihniyetle bu işleri yürütmekte
yiz ve aynı zihniyetle de hizmete yine bu ölçüler içe
risinde devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ABJ>t ÖZKÖK (Bolu) — Sorum var. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Bakan. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Özkök, 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Saym 
Bakandan şu sorularımın cevaplandırılmasını rica 
ediyorum, toprak reformu yönünden: 

1. — Urfa'da reform uygulamasında, «Taşlı» 
diye kamulaştırılması yapılmayıp, sahibine bırakılan 
arazinin raporu hazırlanmış mıdır? Hazırlanmışsa, 
hangi uzmanlarca hazırlanmıştır? Bunlardan herhan
gi birisini açıklayabilir misiniz? 

2. — Reform uygulama bölgesi Urfa'da yapılan 
ilânlar sonucunda toprak isteminde bulunan aile sa
yısı nedir? Bunlardan kaçına toprak verilmiştir? Da
ha kaçına toprak verilebilecektir? 

3. — Urfa'da büyük arazi sahiplerinin, yani 
ağaların, toprak reformu uygulamasını engellemek 
amacıyle ya da haklarını savunmak düşüncesiyle, 
yararlanmak için büyük ödenekli bir fon kurduk
ları söylenmiştir. 

Bundan haberleri var mı? Varsa, reformu engel
leyecek ya da yozlaştıracak bu girişime karşı Hükü
met olarak ne gibi tedbirler alınmıştır? 

4. — 1757 sayılı Yasada, arazi toplulaştırması 
önemli bir bölümdür. Uygulama bölgesinde ve bu
nun dışında, yasa çıkalıdan bu yana, nerelerde ve 
kaç köyün arazisi toplulaştırılmıştır? Bu köyler han
gileridir? 

5. — Bütçe tasarısında reform bölgesi ilân edildi
ği bildirilen altı köyden başka, bu yıl nereler ya da 
kaç il uygulama bölgesi olarak ele alınıp ilân edile
cektir? Hazırlıklar yapılmış mıdır? 

6. — Adı üstünde, yasasına göre reform toprak 
ve tarım yönünden yapıldığına göre, amaç sadece 
toprak dağıtmak değil, tarımsal krediyi de artırmak
tır. Bu bakımdan, Tarım Bakanlığı ile bir işbirliği 
yapılmış mıdır? Bunun için hazırlanan plan, prog
ram ve projeler nelerdir? 

7. — Toprak reformu bölgesi olarak ilân edi
len İstanbul'un Kayabaşı ve Samlar köylerinde Ha
zine adına tescilli ve kamulaştırılarak dağıtılabile
cek kaç dönüm arazi vardır? Bu iki köyde, kaç aile 
topraksızdır? Kaçı topraklandırılacaktır? Yasaya gö
re bu köylerde daha hangi işlemler yapılacaktır? 

8. — Gerede'nin Topuvar köyü, toprak reformu 
uygulaması için Bakanlığa başvurmuştur. Bu köyde 
toprak reformu yapılacak mıdır? 

Bunları soruyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?., 
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DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Sayın Başkan, zannediyorum 

bunların birçoklarına konuşmamda cevap verdim. 
Meselâ, arazi toplulaştırılmasını^ 15 liöyde 

139 513 dönüm arazi toplulaştınlması planlaması 
falan dedim, diğerlerini de anlattığımı zannediyorum. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Proje yaptığınızı söy
lediniz; yapıldımı, yapılmadı mı? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Geçen sene de sayın Abdi 
beye bu mevzuda yazılı cevap vermiştim. Yine size 
yazılı cevap arz edeceğim. 

Yalnız bir şeyi anlayamadım: «Toprak sahiple
rinin fon meselesi.» Onu... 

BAŞKAN — Efendim, yazılı vereceğinizi ifade 
ettiniz. O zaman, zabıtlardan almak suretiyle, konuş
manızda geçmeyen kısımları da kapsayacak şekilde 
cevap lütfedersiniz. 

Teşekkür ederim sayın Bakan. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Şahsı adına sayın Hasan Çetinkaya, buyurun 
efendim. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın Milletvekilleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. 

Tarımsal bir ekonomik bünyeyi taşıyan nüfusu
muzun % 70'i çiftçilikle geçinen Türkiye gibi bir 
ülkede, toprağa bağlı üretimin ve toprak mülkiyeti
ne esas teşkil eden düzenin özel bir önem kazandığı 
şüphesizdir. 

Bir sosyal yapıda huzurun sağlanması, her yönü 
ile adaletin hâkim kılınmasına bağlıdır. Bu açıdan, 
hukuk düzeni, vatandaşa, bir yandan siyasal hürri
yetini, öte yandan çalışma güç ve ehliyetine ve in
sanlık haysiyetine uygun maddî, malî imkânları sağ
layacak bir nitelik taşımak zorundadır. Bu prensibi 
Toprak Ve Tarım Reformu yasasına uyguladıgunız 
zaman, toprağı kamulaştırarak, onun fiilen işleyene 
verilmesi, vatandaşın ekonomik bağımsızlığını sağla
yacak ve netice olarak çiftçiye gerçek anlamı ile si
yasal hürriyetini kazandırmış bir davranış .olacak
tır. 

Sayın milletveküileri, özellikle az gelişmiş ülke
lerde toprak mülkiyetinin ayrı bir önemi vardır. Bu 
gibi ekonomilerde sanayi sektörü yeteri kadar geliş
memiş olduğu için, büyük toprak sahipleri en mü
reffeh ve iktisadî gücü en yüksek sınıfı meydana ge-

j tirmektedir. Toprak, sahibine, iktisadî güçle birlik
te, toplumsal itibar ve siyasal nüfuz da kazandırır. 
Büyük toprak sahipleri bir yandan iktisadî baskı gru-
pu olarak siyasal iktidarı etkilemektedirler, nitekim 
yurdumuzda büyük toprak ağaları, kiracı, yarıcı ve 
ortakçı üzerinde daima fiillî bir üstünlük kurmuş
lardır; hatta seçimlerde kendilerine bağlı seçmenle
rin oylarını etkiledikleri de görünen ve bilinen bir 
gerçektir. 

Toprak reformu bir manada büyük toprak sa
hiplerinin iktisadî ve fiilî üstünlüklerini azaltarak, si
yasal gücün belli bir azınlıktan çoğunluğa kayması
nı hedef alırken, bugünkü Cephe İktidarı hâlâ kendi 
siyasal amaçlarına göre bu reformu yozlaştırmakta-
dır. 

Sayın Milletvekilleri, bunu söylerken, uygulanma
sına başlandığı bir ilimizde iki yddır ancak, birçok 
ilçelerinde toprak reformu uygulamasına geçilmiş; 
ama az sayıda topraksız kimselere toprak dağıtıl
mıştır. Böyle devam ederse, Türkiye'de 67 ilin 40'ın-
da toprak reformunun yapılacağını kabul edersek, 
bu tempo ile yüz senede bunu gerçekleştirmek im
kânı olmayacaktır. 

Önemli bir kuşku da şudur: Reformdan yarar
lanan çiftçiler arasında, kendilerine verilen toprakla
rın, dolaylı ya da dolaysız yollardan eski sahiple
rine döneceği kanısı yaygındır. Çünkü, uygulatma 
geciktikçe, bu endişe daha da önem kazanmakta
dır. 

I Büyük Atatürk 1929 yılında Türkiye Büyük Mil-
j let Meclisini açarken yaptığı konuşmada; «Çiftçiye 

arazi vermek de hükümetin takip etmesi lâzım gelen 
I bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne, işleyebile

ceği kadar toprak temin etmek, memleketin istihsa-
lâtını zenginleştirecek başlıca çarelerindendir buyur-

j muşlardır. 
Aradan seneler geçti, Toprak Reformu Yasası da 

çıktığı halde, neden bu önemli sorun savsaklan
maktadır? Toprak ve tarım reformunun, ideal öl
çüler içinde ve zamanında gerçekleşmesi, elbette ki, 
milletini düşünen her siyasî kuruluşun temel görevi 

I olmalıdır. Ancak, her reform bir ölçüde inanç, 
I azim, bir ölçüde olanakları iyi kullanma meselesi

dir. Biz, bugünkü Cephe İktidarım bunu haöedece-
! ğine inanmıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, toprak mülkiyetinin dağı
lımına değinmek istiyorum. 

M. S. P.'li arkadaşımızında burada ifade ettiği 
gibi, «Türkiye'de topraksız köylü yoktur» dediler. 
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Ben iddia ediyorum; Yar ve bunu rakamlarla hu
zurunuzda ifade etmek istiyorum. Yurdumuzda, ta
rımsal toprak üzerindeki mülkiyetin dağılış şekliyle 
doğrudan doğruya ilgili ayrıntılı bilgiler olmamakla 
beraber, istatistik bilgilere ve Köy İşleri Bakanlığı
nın 26 ildeki envanter çalışmalarından aldığım dokü
manları Yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum. Bu 
envanterlere göre, ortakçı aile sayısı 57 323, % 4,22; 
kiracı aile sayısı 7 292 % 0,53; tarım işçisi aile 
sayısı, 381,82, % 28. 

Yine envanterlerden anlaşıldığına göre, 239 kö
yün tümü özel kişilere, 252 köyün tümü ailelere, 
197 köyün tümü sülâlelere ait bulunmaktadır. 

Ayrıca, 81 157 aile şehir ve kasabalarda otur
duğu halde, 15 577 074 dönüm toprağı ellerinde 
tutmakladır. 

Bu istatistik ve envanterlerde görüldüğü gibi, az 
sayıda ailelerin daha geniş toprak işledikleri halde, 
buna karşılık çok sayıda ailelerin daha dar alanlar
da tarım yaptıkları görülmektedir. 

Üretici köylerin 1 268 000'i, mülkiyeti başkala
rına ait topraklarda çalışmaktadır. Hazine toprakla
rının 16 milyon dönümü, sırtjnı iktidara dayamış, var
lıklı kimselerin elindedir^ Örneğin, benini seçim 
çevrem olan Erzincan'dan nüfusun % 70'i çiftçilikle 
geçimini sağladığı halde, toplam ailelerin % 38'i 
topraksızdır. 

Şimdi size, yine kendi ilimden bir köyün toprakla 
ilgili dramını anlatmak istiyorum: 

Sene 1963... Erzincan Valisi, rahmetli Kemalettin 
Gazezoğhı; bendeniz de o tarihte Erzincan Bayın
dırlık Müdürüyüm. Bir gün öğle saatlarında, bak
tık ki, Hükümet Konağı önü köylü, erkek - kadın, 
7'den 70'e kadar genç ve yaşlılarla doldu. Bu kimse
lerin Çayır ilçesi Ortaçat - Yürekli köyleri arasında
ki Oba komu halkı olduğunu tespit ettik. O tarih
te Valiye söyledikleri, belleğimde kaldığı kadarıyla 
şöyle idi: «Vali bey, biz bu komda doğup büyüdük; 
bu kom Erzurum'da oturan bir beye aittir. Ortakçı, 
maraba olarak çalışıyoruz. Bize bir gün bu komu 
satacağını söyledi. Bizim alma gücümüz olmadığı 
için Bayburt köylerine satışını yapmış. Şimdi bizi 
köyden çıkardılar. Devlet yardımını istiyoruz»^ Vali, 
arazi miktarını sordu; «Bilemiyoruz» dediler. 

Ancak, birçok köylü, aynı köyden gelenler, Hazi
neye ait arazinin bulunduğunu ve buranın ölçümü
nü istediler. Arazi ölçüldü... Hatırladığıma göre, top
rak ağasının elinde, tapuya göre, hudutları içinde 
kalan 700 dönüm arazinin Hazineye ait olduğu sap

tanmıştı; fakat ölçü yapılıncaya kadar, o köyde do
ğan ve büyüyenler de başka köylere sığınmak zorun
da kaldılar. 

Yine, Tercan ilçemizin bir meskûn yerinde, köy 
ohna öyküsünü Yüce Meclisin kürsüsünden anlat
mak istiyorum: 

Tercan Çadırkaya kasabası hudutları içinde, bir 
toprak ağasına ait, Hacıkoğhı komu vardır. Bu 
komün sakinleri, toprak ağasının arazisinin yarıcı 
ve kiracısı olarak işliyorlar. 1964 yılında bu kom, 
köy olmak için müracaatta bulundu. İl İdaresi Ka
nununa göre gerekli işlemler tamamlandı. Köyün 
yer krokisini, komşu köyler Gökçe ile Çadırkaya'ya 
olan mesafeleri dikkate alınarak, köy olması il idare 
heyetince karara bağlandı^ Yediveren köyü ismi 
altında, Bakanlık onayına sunuldu; onaydan da çık
tı, tam bu sırada toprak ağası Damştayda iptal da
vası açtı. Yolu, okulu bulunan 40 hanelik köy tek
rar, ağanın çiftliği diye iptali sağlandı. Bu iptal 
davasında İçişleri Bakanlığı zamanında müdahale et
mediği, yani 90 gün içinde karşı dava açmadığı için 
köy yine eski kaderine terk edilmiş oldu. Hemen 
belirteyim ki, ağanın çiftlik olarak tanımladığı ara
zide bir ağaç dahi yoktur. Tek mahsul buğday ekil
mektedir. Köyün kuruluş yeri de mer'a arazisidir Ve 
Karasu kenarındadır. Eğer kadastro ölçümleri ya
pılsa, köy yerinin, ekili arazi olmadığı saptanır. Top
rak reformunun uygulanmadığı bu arazi, yakında 
sulanmaya da kavuşturulacaktır. O zaman da Dev
let, toprak ağasına büyük paralar ödeyip, topraksız 
insanları yük altına sokacaktır. Tüzelkişiliğe kavuş
turulması özleminde bulunan Yediveren halkına bu 
iktidarın sahip çıkmayacağını biliyorum. Çünkü, 
Demire), tapuyu deMirtmemek istiyor; böyle yerler
de vatandaşın toprağa sahip çıkmasını işgal olarak 
niteliyor. 

1977 seçimleri yaklaştı; elbet, halkın iktidarı, ağa
nın ve Demirel saltanatına son verecektir. Aynı top
raklar üzerinde doğup büyüyen insanların da, işle
dikleri toprağın da kendilerine ait olacağı günler ya
kındır. Yasal bir toprak reformu gerçekleştiği zaman 
ağa ile köylü arasında barış sağlanacak ve Türk 
köylüsünün yüzü o zaman gülecektir.; Bu, er geç 
gerçekleşecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Çetinkaya. 
Bu suretle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar

lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bütçe Tasarısının maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum: 

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞAR
LIĞI 1977 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. — Toprak ve Tanm Reformu Müs
teşarlığına, 1977 malî yılında yapacağı hizmet
ler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 107 465 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağh bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum: 

Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

19 721 800 

111 Toprak ve Tanm Reformu Uy
gulamaları 787 743 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 
300 000 000 

Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 
BAŞKAN — BöMimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunan (A) işaretli cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

şarlığı gelirleri bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 107 465 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağh bulunan (B) işa
retli cetveli okutuyorum: 

B - Cetveli 
Gelir 
Türü Lira 

100 000 2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 1 107 365 000 
BAŞKAN — BöMimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağh bulunan (B) işaretli cetveMy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

şarlığınca 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağh (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

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

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 201 nci maddesi 

gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan «Top
rak ve Tarım Reformu Fonu»( na Genel Bütçeden 
ödenmesi gereken meblağ 1977 malî yılı için Toprak 
ve Tanm Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu amaç
la konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

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

Tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama biîâ-
hara yapılacaktır. 

Hayırlı olsun. 

2. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mecli
si S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 

üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini asmıştır. 
Bu bütçe üzerinde grupları adına söz alan sayın 

üyeler: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
İbrahim Saffet Omay, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Remzi Yılmaz, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Ömer Lütfi Zararsız, Demokratik Parti
si Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Hasan Değer, 
Sayın Hasan Tosyah, Sayın Hüseyin ErçeKk, Saym 
Hasan Özçelk, Saym Kemal Önder, Sayın Ekrem 
Kangal, Sayın Fahri Özçellik, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Sabri Tığlı, Sayın Mikail İlcin, Sayın Kadir 
Özpak, Saym Mehmet Özkaya, Sayın Osman Yılmaz 
Karaüsmanoğlu, Saym İsnıaiü Hakkı KöylüoğSu, Sa
yın Enver Akova, Saym Veli Bakirli, Sayın Nedim 
Korkmaz ve Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

İSk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın İbrahim Saffet Omay'ın. 

Buyurunuz Sayın Omay. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Saym Başkası, saym milletvekil
leri; 

Anayasamızın 154 ncü maddesine göre, genel ida
re 'içinde yer almış bulunan Diyanet İşlerimizin, dnı-

(1) 499 S, Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1977 tarihli 
46 ncı Birleşim tutanağına eklidir, 

sel görevleri açısından kuşkusuz özel bir önemi ve 
toplumsaî duyarlıkta da yüceliği ile eş değerde ayrı 
bir mevkii vardır. 

Kabul etmek gerekir ki, îâyik devletimizde din 
müessesesi, yücelik katlarının üst düzeyindedir. Böy
lesine bir kuruluşun tüm personeli görevlerini ya
parken, saygınlıklarının yadırgatmayacak tutum ve 
davranışta olmalarını istemek Müslüman halkımızın 
hakkıdır. 

Ne yazık ki, Diyanet İşleri örgütümüz zaman za
man dinsel gerçeklerle bağdaşmayan bazı gerici ve 
tutucu akımlara, politik ve kişisel etkiler ve çıkar
lara sahne olmuştur ve olmaktadır, da. Konuşma sü
remin kısıtlı olması nedeniyle bunların ayrıntıla
rına girmeyeceğim. 

Memleketimizde dinsel omşum bakımından baş-
konumuz kuşkusuz, aydın, uyanık, yetenekli din per
soneline duyulan hasrettir. 

Mâruzâtımın burasında Anayasamızın 153 ncü 
maddesinde sözü geçen ve devrim kanunlarımızın 
1 nci sırasında bulunan Tevhidi Tedrisat Kanunu
muza kısaca değinmek gerekiyor. Kanunun 4 ncü 
maddesi! şöyledir: «Maarif Vekâleti Yüksek Diniyat 
mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir 
İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi 
hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef me
murların yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat ede
cektir.» Madde bu. 

Demek oluyor ki, müspet ilmin ve çağdaş koşul
ların ışığında tedrisat yapacak İmam - Hatip okul
larından mezun olacak gençler, yalnız bu maksat
la ve sadece bu hizmetler için yetiştirileceklerine 
göre, bu gibileri başka hizmetlerde değil, imam ve 
hatip olarak en ücra ycrlerimizdeki köylerimizin 
camilerine kadar görev başında görmek milletçe 
eıneSimiz ve diEeğimizdâr. Ancak, milletçe özlemini 
doyduğumuz saygın ve yetenekli din personelimi
zin her türlü poMtik ve kişisel etkilerden uzak tutul
ması, mesleğin yüksek vakarına, haysiyetine ve şuu
runa sahip olarak görev yapabilnıelerinin sağlan
ması da şarttır. 

Bir imamın arkasında kıbleye teveccühle eî bağ
layan müslüman, o imamın şöyle veya böyle bir po
litik tutumu, birtakım manevî ve ahlâkî eksiklikleri 
olduğunu düşünmeden tam bir iç rahatlığı ile iba
detini yapabilmelidir. Çünkü; rütbe, imtiyaz, sınıf, 
zengindik, fakirlik söz konusu olmadan saf tutulan 
yer, yalnız ve yalnız camidir. Bu münasebetle arz 
etmek isterim ki; Diyanet İşleri Başkanlığımız hal-
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kın özlemim duyduğu niteliklerde imam ve hatip
leri görevlendirilirken, dinimizi en yüce mevkie oturt
muş olan layiklik ilkesinin gerçek anlamı ve değeri 
de bunlara dinsel yönden içerıilmeli ve benimsetil-
melidir. 

Lütfen kabul Duyurulacağına inanarak arz ede
yim ki, layiklik ilkesinin amamı ve kavramı gere
ğince ve yeterince bilinebildiği takdirde, dinsel ba
kımdan sorunlarımızı çözmek ve toplumu birtakım 
yersiz ve gereksiz sancılardan kurtarmak kolayla
şacaktır. 

Lâyikliğm gerçek anlamı ile ne demek okluğu
nu incelememiş ve öğrenememiş bazı kimselerin zan
nettikleri gibi layiklik, ağızdan dolma bir deyimle 
dinsizlik veya dine daha az bağlılık demek değil
dir, sadece din ve dünya meselesi de değildir. La
yiklik kısaca, dinin devlet işlerine müdahale edip 
etmemesi meselesidir. Böyle olunca da layiklik il
kesini memleketimizde herkesten, her teşekkülden 
evvel Diyanet İşleri müessesemizin benimsemesi, 
içine sindirmesi ve müessese olarak bütünlüğünü 
kişisel, politik her türlü etkiden masun tutabil
mesi bakımından onu savunması ve dinsel açıdan 
ona yeterince destek olması lâzımdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız; özgürlüğü, özgür 
düşünceyi, hoş görüyü, eşitliği, adaleti, kardeşliği 
gerçekleştirmenin aynı zamanda dinsel bir görev ol
duğunu kabul edebiliyorsa, 

İnsanların inançlar ve yasalar katında eşit ol
ması gerektiğini öngörebiliyorsa, 

Demokrasinin özgürlük rejimi oMuğunu takdir 
edebiliyorsa, 

Laikliğin dine en müstesna, en muallâ mevkii sağ
ladığım kabul edebiliyorsa, ona sahip çıkmalıdır. 

Şimdi de yine müessesenin görevleri ile ilgili bazı 
konulara pasajlar halinde değinmek istiyorum... 

633 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Din 
İşleri Yüksek Kuruluna eski müşavere kurulundan 
dört üye intikâl etmiştir. Bunlardan birisi Diyanet 
İşlerine Başkan olmuş idi, birisi de emekliye ay
rıldı. Kanunen bir başkan ile on üyeden oluşması 
gereken Yüksek Din Kurulunda bugün sadece iki 
sayın üye var. Demek oluyor ki, bugün müessese
de Din İşleri Yüksek Kurulu namı ile hukukî var
lığı olan bir kurul yoktur. Şu halde bu iki zatın ver
dikleri ve verecekleri bilgiler kişisel mütalâa ol
maktan öte hiçbir anlam ve değer taşımaz. 

633 sayılı Kanunu değiştiren tasarının kanun
laşması gecikmiştir ve daha da gecikeceğe benzi

yor. Onun kanunlaşmasını beklemek, müesseseyi 
mefluç halde devam ettirmek demek olur. Şu hal
de asıl kanunun hükümleri halen meri olduğuna gö
re, karar ve danışma organı olan bu yüce kurul 
mutlaka kanunî anlamda işler hale getirilmelidir. 

İmam kadrolarım politik maksatlarla kullan
maktan kesinlikte sakmılmalıdır. Kadro dağıtma işi 
her halde ciddî bir esasa ve yönteme bağlanmalı
dır. Bu konuda 19 . 11 . 1965 tarih ve 6/5502 sayılı 
bir Bakanlar Kurulu kararı var idi. Bakanîar Kuru
lundan şimdiye kadar bunun kapsamının aksine bir 
karar çıkmamışsa, bu kararın hâlâ geçerli olduğu 

, kanısındayız. 
Atatüık'ün din konusundaki muhtelif sözleri, ve

cizeleri evvelce bir ölçüde derlenmiş idi. Bu çalış
malara devam olunmuş mudur? Devam edildiyse 
sonuç nedir? Devam edilmediyse sebebi itedir? Bu 
konu bugün nasıl bir aşamadadır? 

Vaazlar tutuculuktan mutlaka kurtarılmalıdır. 
Müspet ilmin ışığında, çağın gidişine uygun, uya
rıcı, aydınlatıcı ve eğitici nitelikte olmalıdır. Top
lumumuzu artık gerilerde kalmış bir hukuk düzeni 
olan şeriata yöneltiri telkinlerden kesinlikle sakmıl
malıdır. 

1964 yılında Hükümette bulunduğumuz dönem
de eski taş basması, hurafelerle dolu vaaz kitapları 
o zaman yetkili komisyonlara incelettirilmiş, elden 
geçirtilmiş, müftülüklerden getirtilen yeni metin
ler de gözönüne alınarak «Vaaz örnekleri», isimli 
iki kitap yayınlanarak, teşkilâta gönderilmiş idi. 
Benzeri kitapların her halde Din İşleri Yüksek Ku
rulunca amaca uygun biçimde hazırlanması, yayın
lanması ve personele dağıtılması, kanımızca toplum 
hayrına olacaktır. Camilerimizde yeteneksiiz kimse
lerin vaaz kürsülerine çıkarılmamalarına özellikle 
çok dikkat olunmalıdır. 

Dinayet İşleri Başkanlığının büyük Türk ulusu 
arasında birliği, beraberliği kardeşliği sağlamak hu
susundaki başlıca görevinin önemi aşikârdır. Mez
hep çatışmalarını önleyici tedbirler vakit geçirilme
den alınmalıdır. Bu tedbirler daha çok vaaz ve na-
sihatîarda manasını bulur. Cenaze namazlarına ka
dar çirkin ve müessif problem haline getirilmiş olan 
bu konu için yetkili personele uyarıcı telkinler ya
pılmalı, gerekli talimatlar süratle verilmelidir. Ge
cikmelere memleketimizin tahammülü yoktur. Kısa
cası, toplum huzuru açısından kutsal görevin incelik
lerinin bir kuyumcu dikkati ile işlenmesi, bilinmesi, 
yerine getirilmesi başkoşuldur. Özellikle Diyanet îş-
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leri Başkanlığı mevkiinde bulunan zatlar, büyük 
Türk halkının bütünlüğü, beraberliği ve kardeşliği 
bakımlarından çok, hem de pek çok dikkatli, basi
reti olmaya, kelimenin tam anlamı ile mecburdur
lar. Bu mecburiyeti hiçbir zaman hatırlarından çı
karmamalıdırlar. 

Şimdi de, bir süreden beri basınımızda yer alan 
«Siret-i Nebi» konferansına değineceğim.: 

Konuya girerken bazı islâm ülkelerindeki tutu
cu mihrakların, Türk Devletinin layikliği üzerinde 
ötedenberi durduklarına ve her fırsatta Islâmiyetin 
Devletimizin resmî dini olması için gizli, ya da açık 
çalıştıklarına, hatta daha ileri giderek, bazı yetkili
lere telkinlerde bulunmak için çaba gösterdiklerine 
dikkatlerinizi çekmek isterim. Birkaç örnek ver
mek istiyorum: 

Gerici akımların kaynaklarım genellikle Pakistan' 
da ve başka isîâm ülkeleri ile bazı islâm kongrelerin
de görüyoruz. Bu merkezde müslüman halkımızın 
dindarlık derecesini iyi bildikleri için tamamen din
sel bir maske arkasına çekilerek memleketlinizde 
şeriat düzeni ile yönelecek bir islâm Devleti oluşma
sını isterler ve bunun için de hiçbir fırsatı kaçırmak 
istemezler. Aslında bu yeni bir akım değildir; kökü 
gerilerde kalan yılların içindedir, örneğin Pakistan 
âlimlerinden Mevlâna Ebulâlâ Mevti udi, 1962 yılın
da Hicaz'da Türk hacılarına hitap etme fırsatım ka-
çırmamış ve şeriata değindikten sonra «Islâmiyeti 
memleketimizde sıkı tutarken Hükümetimize karşı 
da bu hususta gerekli aksüîânıeli gösterin», demek 
suretiyle Hükümete karşı direnç önermiştir. 

Kudüs ve Bağdat kongrelerinde de her İslâm ka
sabasında genel merkeze bağlı küçük merkezler ku
rulması kararlaştırılmıştır. Nitekim bu merkezlerin 
memleketimizde de İslâm Dini'nin anakuraiarı ile 
bağdaşmayan bazı gerici akımların yaygınlaşmasın
da rolü olduğu malumdur. Bu hususta ayrıntılara gir
meye vaktimiz yok. Bir örnek daha vereyim: 

Suudî Arabistan'ın Cidde şehrinde yayınlanmak
ta olan Ukkaz isimli gazetenin, 15 . 1 . 1964 tarihli 
nüshasında arap yazarı Abdülgafur Attar'ın bir ya
zısı vardır. Bunda, Türkiye'nin layik oluşuna fakat 
imanı kuvvetli bir halkı bulunduğuna ve memleke
timizde bazı politikacılarla yaptığı konuşmalara 
değindikten sonra, âdeta kanaat halinde bakınız ne 
diyor: «Islâmiyetin yakın bir zamanda Devletin 
resmî dini olacağına inanıyorum. İslâmiyet Türkiye' 
ye resmî din olarak avdet edecektir.» Böyle yazıyor. 

Devam ediyorum... Geçen Mart ayında Pakis
tan'da Sayın Devlet Bakanımızın da iştiraki ile top
lanan konferansta alınan kararlara, basına intikâl 
edebildiği kadarı ile bir göz atalım: 

Bütün müslüman ülkelerde derhal şeriatın uygu
lanmasına geçilmesi ve ülkelerin mevzuatlarını şe
riata göre yeniden düzenlemesi, . 

Bütün müslüman ülkelerde arapça öğrenimin 
geliştirilmesi ve Kur'an dilinin bütün İslâm ülkele
rinde evrensel bir dil durumuna getirilmesi, 

Kadınların müsîümanlık şartlarına riayet etme
leri, 

Bütün İslâm ülkelerinde Cuma gününün resmî 
tatil günü olması... Gibi kararlar verilmiştir. 

Bu konferasın memleketimizde toplanmasının, 
Anayasamızın layiklik ilkesi açısından mümkün ola
mayacağının, Yüce Mecliste tarafımdan yapılan gün
dem dışı bir konuşma ile açıklanması üzerinde de; 
Sayın Bakan, bu konferansın Hazreti Peygamberin 
hayatı, ahlâkiyatı açısından bilimsel bir konferans 
olduğunu söylemiştir. Konferansın adı, gerçi «Si
ret-i Nebi Konferansı »dır. Ama, arz ettiğim karar
lara bakılınca ve şimdi arzına çalışacağım neden
lerle bu konferans «Şiret-i Nabi» masum sözcüğü
nün ötesinde bir «Şeriat»! konferansıdır. 

Bilindiği gibi «Siret» kelimesi bir kimsenin içi, 
hali, tavrı, gidişi, ahlâkı ve «Nebi» kelimesi de Pey
gamber anlamına geldiğine göre; Şiret-i Nebi kon
feranslarının, Hazreti Peygamberin yüksek ahlâkı ile 
sıhîâklanmayı amaçlaması gerekir. 

Şu halde, mahiyetlerini biraz evvel açıkladığım 
toplum düzeni ile ilgili şeriat kurallarını yerleştir
meye matuf kararların, Hazreti Peygamberin kişi
liklerine bağlı yüce manevî değerlerle bir ilişkisi ola
bilir mi? Demek oluyor ki, adı ne olursa olsun bu 
konferans, Pakistan'da alınan kararlara bakılınca, 
düpedüz şeriat konferansıdır. Böyle olunca da, Türk 
Ulusu bakımından üzerinde hassasiyetle durulma
sı gereken özel bir önemi vardır. 

Muhterem arkadaşlar; kabul buyurursunuz ki, 
şeriat düzeni bizim ulusal hayatımızda Atatürk dev-

t rimleri ile çok gerilerde kalmış ve artık tarih say
falarına intikal etmiş bir hukuk düzenidir. Bu düze
ni amaçlayan konferansın memleketimizde toplan
ması, kanımızca yasa dışı olur. 

Anayasamızın ikinci maddesine göre, Türk Dev
leti îayiktir. Sözün bulunmasında bir kerre daha ilâve 
etmeyi zorunluluk duyuyorum ki; layik düzen dine 
karşı değildir; fakat dini Devlet işlerine karıştırmaz. 
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Böyle bir konferansın Hükümet olarak memleketi
mizde toplanmasını kabul edenler, şayet Anayasa
nın 19 ncu maddesindeki vicdan, dinî inanç ve ka
naat hürriyetinden hareket etmişlerse, kanımızca 
yanlış yoldadırlar. Çünkü, bu madde, aynı zaman
da kanunlara aykırı olmayan törenlerin serbest ol
duğunu söyler. Ve işte, Siret-i Nebi kavramının öte
sinde şeriat düzenini ön gören böyle bir konferans, 
Anayasanın Iayikjik ilkesini koyan 2 nci maddesi ile 
bağdaşamayacağı içindir ki, 19 ncu maddeye çıkar 
yol olarak sığınmak mümkün değildir. 

KaMı ki, Anayasanın 2 nci- maddesinin yanın
da bir de 8 nci maddesi vardır. Buna göre de, Ana
yasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamları ve kişileri bağlayan temel hu
kuk kurallarıdır. Anayasanın 3 ncü maddesine göre 
de diî, resmi dil, Türkçe'dir. 

Şimdi, Hükümetten, özellikle Sayın Başbakan
dan sormak isteriz. Anayasanın 2, 3 ve 8 nci ve Dev
rim kanunlarının korunmasını öngören 153 ncü mad
deleri muvacehesinde şeriat düzenini geri getirmeyi, 
Arapçayı resmî diî kabul etmeyi ve devrimlere ters 
düşen daha başka konuları amaçlayan böyle bir 
konferansı; toplayıcısı Hükümet olsun veya yapılan 
beyanlara göre, Hükümet adına yine Anayasamın 
154 ncü maddesine göre genel idare içinde bulunan 
Diyanet İşleri olsun ve hatta bir dernek olsun, kişi
ler olsun, memleketimizde toplamayı uygun ve müm
kün buluyor musunuz? 

«Siret-i Nebi» kavramının sının ötesindeki, ama
cı meydanda olan bu konferans, devlet yönetimiyle 
bağdaşmayacak bir umursamazhkla, Hükümetin 
davetlisi olarak ve masrafı da devlet bütçesinden ya
pılmak suretiyle memleketimizde toplandığı tak
dirde, Anayasanın ihlâl edilmiş olacağını kabul et
miyor musunuz? 

Kanımızca, böylesine hassas bir konuda, özellik
le Sayın Başbakan suskunluğu bırakıp gerekli açık
lamayı yapmalıdır. Böyle bir açıklama, sorumluluk 
duygusunun yanında, kuşkusuz görevdir de. 

Maruzatıma nihayet verirken ilâve edeyim ki; 
Atatürk Türkiyesinde, özellikle son yıllarda taas
sup, aydınlara ve gerçek Müslümanlara dehşet ve
recek bir düzeyde kabalaşmıştır. Bugün «Vicdan öz
gürlüğü»! diye, diye en azından bazı devlet dâirele
rinde vicdanlar üzerine alabildiğine baskılar yapıl
maktadır. Ydiar evvel «Ben Atatürk çocuğuyum, ben 
Cumhuriyetten sonra doğdum, eski yazı bilmem, el
bette Atatürk'çüyüm, ben Atatürk'çü olmayacağım 

I da kim olacak» diyen bir Başbakan, en çok sorumlu 
İnsan, memleketimizde, layik Devlet dairelerinde ce-

I reyan eden olaylar ve Siret-i Nebi Konferansı örtü
sü arkasındaki bu konferans komdannda susmayı 
tercih ediyorlarsa, etmekte devanı edeceklerse, top-

I lum olarak karanlık uçurumlar önünde irkibnemek 
I ^mümkün değildir. 

Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (€. H. P. sı-
I raîarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Omay. 
I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Remzi Yılmaz, 

buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA REMZİ YILMAZ (An
talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Diyanet îşleri Başkanlığının 1977 malî yılı Büt-
I çesi hakkında Adalet Partisi Grupunun görüşleri

ni, alınması istediği tedbirleri ve dilekleri sunmak 
üzere huzurlannızda söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle grupum ve şahsım adına Yüce Heyetinize 

I saygılar sunuyorum. 
I Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki mü-
I taîaalanmızı beyan etmeden önce, genel mânâda 

din, diyanet konusu üzerinde kısaca durmak, Ana
yasamızdaki yerini hatırlatma kabilinden arz etmek 
istiyorum. 

Din, tarih boyunca her toplumda varlığını ve 
I faydasını göstermiş ve bundan sonra da ebediyete 
I kadar gösterecek olan ilâhî bir kanundur. Hedefi 

ise, insanlar arasındaki birlik ve beraberliği, kardeş-
I ligi sağlamak, manan insanları dünya ve ahiret ha

yatında mutlu kılmaktır. 

I İnanmakla daima iftihar ettiğimiz İslâm dini, dün-
I ya ve ahiret mutluluğunu sağlanmasında diğer din-
I lere göre fersah fersah ileridedir. 

Sayın milletvekilleri, din konusunun insanlığın ve 
dolayısiyle milletimizin kaderinde böylesine önem 
taşıması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında açık ve 

I seçik olarak yer almasıyle daha iyi anlaşılmış olu
yor. Nitekim Anayasamızın 19 ncu maddesinde «Her
kes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa
hiptir. 

I Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaç
larla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan ibadetler, 
dinî âyin ve törenler serbesttû'. 

I Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 

I Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınana-
I maz»( şeklinde yerini atmaktadır. 
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Ayrıca din ve vicdan hürriyetinin icabının fert
ler tarafından eşitlik anlayışı içinde uygulanmasının 
temini hususunda Devlet bünyesinde bir teşkilât 
olarak, halen Başbakanlığa bağh olan Diyanet İşleri 
Başkanlığını görüyoruz. 
: Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasamızın 154 ncü 

maddesi istikametinde 22 . 6 . 1965 tarih ve 633 sa-
yıh Kanuna göre, İslâm dininin inançları, ibadet ve 
ahlâk esasları ile ilgili isteri yürütmek, din konusun
da toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet
mekle görevlidir. 

Saygı değer üyeler; Yüce Heyetinizce de bilindi
ği üzere, bu görevleri şöylece özetlemek mümkün
dür: 

Diyanet İşleri Başkanhğı, gerek yurt içinde ve ge
rekse yurt dışında bulunan yurttaşlarımızın din hiz
metlerini ve dinî müesseseleri yönetir, 

Din görevlilerinin yapacakları hizmetleri tanzim 
ve takip eder, denetimini yapar. 

Dinî konularda araştırma ve incelemelerde bu
lunur. 

Halli gereken- din ile ilgili konularda sorulan so
rulan cevaplandırır. 

Milleti irşat hususunda eserler yazılmasını, ter
cümeler yapılmasını, örnek hutbeler ve vaazlar ha
zırlanmasını sağlar. 

Yurttaşlarımızın miEî ülkülere bağlılıklarını ve 
milî heyecanlarının daima canh tutulmasını sağla
yıcı çalışmalar yapar. 

Mukaddes kitabımız Kur'anı Kerim'in liyakatli 
din görevlileri tarafından çocuklarımıza ve isteklile
re öğretilmesi için yardımcı olmak üzere açılan 
Kur'an kurslarının yönetim ve öğretim işlerini yürü
tür. 

Bilgili, liyakatli din görevlisi yetiştiren her de
recedeki okulların meslek dersleriyle, diğer okullar
da okutulan din bilgisi kitaplarının program ve 
müfredatının hazırlanmasında ilgili bakanlıkla iş
birliği yapar. 

Yurdumuzda basılan Kur'anı kerimlerin aslına 
uygun olup olmadığını inceletir ve hatasız basıl
masını sağlatır. 

Cami, mescit ve müftülük binalarının ve din hiz
metinde kullanılan yerlerle, buralardaki demirbaş 
eşyanın bakımının ve korunmasının teminini sağ
lar. 

özel ve tüzelkişiler, tarafından yaptırılacak iba
dethanelerin yerleri ve şekilleri hususunda ilgili
lere yardımcı olur. 

Yukarıda anahatlan belirtilen görevlerin ifası 
için Devlet bütçesinden tahsis edilen ödeneklerin ye
rinde ve en iyi şekilde kuşanılmasını temin eder. 

Muhterem milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkan
lığının amacına uygun olarak yükümlendiği görev
leri tam olarak yapabilmesi için, halen yürürlükte 
oîan 633 sayılı Kanunun yetersizliği hepimizin ma
lumudur. Bu hususta 633 sayılı Kanunun bazı mad
delerini değiştiren ve 5 geçici madde ekleyen bir 
Kanun tasarısı hazırlanmış ve zamanın Hükümeti 
tarafından Yüce Meclise sunulmuştur. 1975 yılında 
her iki Mecliste görüşülmüş olup, 1893 numarayı 
alarak kanunlaşmıştır. Ancak söz konusu Kanun, Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından 16 . 5 . 1975 günü 
ve 4-394 sayılı yazıyla, Anayasamızın 93 ncü mad
desi gereğince, bir daha görüşülmek üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına iade edilmiştir. Söz konusu Ka
nun tasarısı, Millet Meclisinde yeniden değiştirile
rek kabul edilmiştir. Cumhuriyet Senatosunda za
manında görüşülmemesi yüzünden, Millet Mecli
sinden geçtiği şekilde kanunlaşmıştır. Aynı kanun 
Cumhurbaşkanlığına sunulmuş, Cumhurbaşkanlığı 
ise, bunu yeni bir kanun olarak değerlendirmiş ve 
tekrar müzakere edilmek üzere 7 . 6 . 1976 gün ve 
4-384 sayılı tezkere ile Millet Meclisi Başkanlığına 
iade olunmuştur. 

Bu kanun, halen Millet Meclisi Komisyonunda 
beklemektedir. Adalet Partisi Grupu olarak bu ka
nunun süratle çıkarılması, böylece Diyanet İşleri Teş
kilatındaki hizmetlerin daha verimli hale getiril
mesi, personelinin ve bilhassa vekil imam - hatip
lerin maddî ve manevî huzura kavuşturulması sami
miyetle inandığımız bir konudur. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığın
da halen çalışmakta olan 44 984 görevlinin bulun
duğunu resmî kayıtlardan öğreniyoruz. Bu kadronun 
takviye edilmesine inanıyoruz. Meselâ, 40 bin köyü
müzün yarısında imam kadrosu yoktur. Her yıl be
lirli bir sayıda kadro tahsisi yapılıyorsa da, bunun 
her yıl biraz daha artırılarak, aradaki mesafenin 
kapatılması gerekmektedir. Bir bölgede bulunan 

. iki köyden birinin camisinde kadrolu imam bulu
nup, diğerinde bulunmayışı büyük huzursuzlukla
ra yol açmaktadır. 

Köylerimizdeki imanı kadrolarının tamamlan
mış olmasıyle hem huzursuzluklar ortadan kalka
cak ve hem de politik istismarlar önlenmiş olacak
tır. Mevcut kayıtlardan öğrendiğimize göre, Diya
net İşleri Başkanlığına bağh 8 216'sı şehirlerde olmak 
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üzere 44 936 cami ve mescit bulunmaktadır. Bu cami 
ve mescitlerin bakımı, temizliği hususunda daha bü
yük dikkat. sarfedilmesi inancındayız. Özellikle se
lâtin camilerinin, turistik bölgelerdeki cami ve mes
citlerin üzerinde daha çok titizlik gösterilmelidir. 
Gerektiği hallerde camilerimizin temizliği işlerinde 
kullanılmak üzere kayyım kadrolarının artırılmasına 
ihtiyaç vardır. 

Değerli üyeler, Diyanet İşleri Başkanlığındaki 
görevlilerin milletimize ve bütün İslâm âlemine daha 
faydalı olabilmesi için, elbette kendi sahasında çok 
iyi yetişmiş elemanlar olması gerekir. Durum böy
le olduğuna göre, Başkanlığın din görevlisi yetiştiren 
Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle Din Eğitimi Genel 
Müdürlüğü ile daha sıkı bir işbirliği yapması zarure
tine inanıyoruz. 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, eğitim 
ve öğretim programlarımın hazırlanmasında, kitap
ların yazdırılmasmda yapılacak işbirliğinin, dinimi
ze ve milletimize hizmet açısından büyük yararlar sağ
layacağı bir gerçektir. 

Halen görev başında bulunan müftü, vaiz, imam, 
hatip ve müezzinlerin hizmet içi eğitimine tabi tu
tulmaları işine hız verilmesi ve halen Bolu'da ve İs
tanbul Haseki'de mevcut iki eğitim merkezinin sa
yılarının artırılması kanaatindeyiz. 

Ayrıca, bilgili, kültürlü ve ehliyetli din görevlile
rinin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için 
verilmekte olan, yüksekokullara verilen 160, imanı 
hatip liselerine verilen 2 000 bursun, her gün artan 
ihtiyaca cevap veremediği gözönünde tutularak burs 
adedinin, yüksekokullara verilen 160 bursun 200'e 
imam hatip liselerine verilen 2 000 bursun da 2 500'e 
çıkarılmasının yerinde olacağına kaniyiz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi grupumuz adı
na dilek ve temenniler faslına geçiyorum. 

Bir milletin maddî ve manevî kalkınmasında 
dimn, başka bir ifadeyle dinine samimiyetle bağlan
mış olan müminlerin sağlayacağı faydalar büyük
tür. Bu itibarla din görevlilerinin maddî ve manevî 
olarak takviye edilmeleri, en iyi şekilde yetiştirilme
leri başlıca temennimizdir. 

Din görevlilerinin hizmetlerini kolaylaştırmak 
ve daha faydalı hale getirmek için hazırlanan örnek 
hutbe ve vaaz kitaplarının; zamanın kültür, ekono
mi, sosyal vesaire gibi ihtiyaçları konusu da gözönü-
ne alınarak artırılması ve görevlilere ücretsiz ola
rak verilmesi. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan neşriyatın 
daha ucuz olarak milletimizin istifadesine sunul
ması. Batıda bunun örnekleri vardır. Çok nefis bas
kılı ve ciltli kitaplar ücretsiz olarak dağıtılmakta
dır. 

Memleketimizde maalesef bir fimi ve sinema 
yozlaşması mevcuttur. Yüce dinimizi, müfî duygula
rımızı, millî ahlâk anlayışımızı ifsat edici, müstehcen 
ve açık saçık filmlerin oynatıldığı da bir vakıadır. 
Bu kötü gidişe son verilmesinin vakti gelmiş ve hat
ta geçmiştir. 

Mevcut film sansür heyetinde Diyanet İşleri Baş
kanlığından bir yetkilinin temsilci olarak bulundu
rulması. Memnuniyetle öğrendiğimize göre, Kültür 
Bakanlığınca bir «Film - sinema kanun» taslağı ha
zırlanmış ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak 
üzere gönderilmiştir. Bu kanunun biran önce çıka
rılması ve bu yeni kanunda da derpiş olunan san
sür heyetine, Diyanet İşleri Başkanlığından bir tem
silcinin katılması. 

Uzun zamandan beri bir türlü işler hale getirile
meyen Din İşleri Yüksek Kurulunun mevcut mevzua
ta göre teşkiE ve çakşır hale getirilmesi Bunda mem
leketimiz ve dinimiz namına büyük faydalar um
maktayız. 

Yine kanunda belirtildiği halde toplanamayan 
Din Şûrasının toplanması için harekete geçilmesi ve 
gerekli hazırlıkların bir an evvel yapılması. 

Radyo ve televizyonda yapılan «Din ve Ahlâk 
sohbetlerine ayrılan zamanın yetersiz olduğu aşi
kârdır. Gerek radyoda ve gerekse televizyonda din 
ve alıîâk sohbetinin artırılması ve bunun için de 
TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ciddî bir 
işbirliğinin kurulması; din görevlilerinin ibadet kol
larındaki yeterliliği ile birlikte, meselâ teçhiz ve 
tekfin gibi, bir müsüüman için çok mühim olan ko
nularda da zaman zaman yapılacak hizmet içi faa
liyetlerle yetiştirilmelerinin sağlanması. 

Mahrumiyet bölgelerinde görevli bulunan Di
yanet mensuplarmm yüksek tahsil çağında bulunan 
çocukları için Ankara, İstanbul, İzmir veya üniver
site ve yüksekokulların bulunduğu büyük illerde öğ
renci yurtlarının yaptırılması ve sembolik bir fiyat
la gençlerin kaSmaîarının sağlanması. 

Sayın milletvekilleri, halen yurt dışında çalışan 
işçilerimizin ve ailelerinin birçok problemlerinin bu
lunduğu hepimizin malumudur. Diyanet İşleri Baş
kanlığı açısından üzerinde durulmasına önem ver
diğimiz bazı konuları dile getirmeyi ve alınacak ted-
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birler üzerinde durmayı millî bir vazife telâkki edi- I 
yoruz. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ana
vatanla bağlarını kuvvetli tutmak, dinî vecibelerini 
yerine getirmek, çocuklarının Türk kültürüne ve İs
lâm Dinine göre yetiştirilmesini sağlamak, en baş
ta ele alınması gereken işlerdendir. 1976 sonu iti
bariyle tespit ettiğimiz rakamları sıraladığımız za
man, yurt dışındaki işçilerimizin ailelerinin ve ço- I 
cılklarının dinî vecibelerini yerine getirmelerinin 
ve çocuklarımın dinî eğitimlerinin ne durumda oldu- I 
ğunu tespit etmek mümkün olacaktır. 

Halen yurt dışında Federal Almanya'da 550 bin I 
işçimiz, 344 bin çocuğumuz, 183 bin de aile efradı I 
olmak üreze ceman 1 077 000 insanımız bulunmak
tadır. Diğer ülkelerdeki işiçlerimizi de buna ilâve I 
edersek 2 milyona yakın insanımız yurt dışındadır. 
Kaba bir mukayese ile yirmi Türk vatandaşından { 
biri yurt dışında bulunmaktadır. Bu büyük rakam- I 
laria ifade olunan gerçek karşısında Yahova şahit- I 
leri, Hristiyan propagandistleri devamlı şekilde bas
kılarını işçilerimiz üzerinde sürdürmektedirler. Bu I 
gelişmeler karşısında işçilerimizin kurdukları cami I 
ve mescitler, Kur'an kursları ehliyetsiz ellerdedir. 
Çalışma Müşavirlik ve Ataşelikierindeki din görev- I 
Hicrimiz ise adet olarak 23 gibi komik bir sayıda- I 
dır. Bu din görevlerimizin elleri bağlanmış şekilde I 
büro işlerinden kurtarılamamışlardır. Üç yıldır ha- I 
zırlanacağı belirtilen din görevlisi personelinin Gö- I 
rev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hâlâ hazırlana- I 
mamıştır. I 

Yurt dışındaki işçilerimizin dinî vecibelerinin I 
yerine getirilmesi için, işçilerimizin çocuklarının din I 
eğitimlerim istenildiği gibi yapabilmesi için, bazı I 
tekliflerimizi sıralamakta fayda görmekteyiz. Şöyle I 
ki: 

4 I 
Yurt dışındaki din görevlilerimizin sayılarının I 

artırılması, hiç değilse 100 ilâ 150'ye çıkarıhııası; sa- I 
dece bayramlarda ve Ramazanda Türkiye'deki din I 
görevlisi gönderme yerine, ikişer üçer aylık, bütün I 
yılı kapsayacak din görevlisi ekiplerinin gönderil- I 
mesi. I 

Hıristiyanlık ve Yahova Şahitlerinin menfi pro- I 
pagandalarına karşı tedbirlerin alınması. I 

Yurt dışındaki işçi derneklerine, mescit ve ca
milere ücretsiz kitap, broşür göndermeye önem ve- I 
rihnesi. I 

Radyodan işçilerimize hitap eden dinî yayınla- I 
ruı kemiyet ve keyfiyet bakımından artırılma yolla- I 
rının aranması. I 
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İşçilerimizin yoğun olduğu yerlerde Türk mezar-
lüdarının tesisine çalışılması. 

Temel eğitim çağındaki çocuklarımızın gerek
tiği gibi dinî eğitim ve öğretim imkânlarına kavuş
turulması; başlıca teklif ve temennimiz olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet Işfe-
ri Başkanlığı bütçesi üzerinde kısaca ve özet ola
rak görüşlerimizi arz ettikten sonra; bu bütçenin 
Türk milletine ve Diyanet İşleri Başkanlığı yöneti
cilerine hayırlı, ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz eder; Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Milî. Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ömer 

Lütfi Zararsız, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER LÜTFİ ZA
RARSIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, muhterem 
millet vekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1977 malı ym Büt
çesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupumuzun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Değeri milletvekilleri; Anayasanın 154 ncü mad
desi gereğince genel idare içerisinde yer alan Diya
net İşleri Başkanlığı, ülkemizde din ile ilgili her tür
lü işlerin yürütücülüğünü üzerine almıştır. Çok has
sas ve ağır bir vazifeyi yüklenen bu kuruluşun öne
mim belirtmek için, önce çalışına ve yürütme konu
su olan dinden kısaca bahsetmek istiyorum. 

Şöyle ki; din lügatte; hesap, mizan, mülk, yol, 
ceza, itaat, mezhep, âdet, alâmet manalarını taşı
maktadır. Tarifi şöyledir: Din, akıl sahiplerini ken
di istekleriyle doğru yola götüren ve Allah tarafın
dan vahiy vasıtasıyle Peygambere gönderilen ilâhî 
bir kanundur.. Din, insanlara hitap eder. öyle olun
ca da, insanın var olduğu her devirde din vardır; 
dinin olmadığı hiçbir devir yoktur. Yegâne doğru 
olan İslâm inancımıza göre, ilk insan Hazreti Âdem, 
aynı zamanda bir peygamberdir. Din'i insanlardan 
ayırmak mümkün değildir. Din insan için su kadar, 
gıda maddesi kadar, teneffüs ettiği hava kadar el
zemdir. Dinsiz olduğunu söyleyen bazı bedbahtlar 
bile, onu reddetmekle dinin varlığını kabule mec
bur kalmışlardır. Din, ona uyan fertlere, ailelere, 
cemiyetlere, milletlere huzur veren bir müessesedir. 
Din, sadece ölümden sonraki âlem için söz konu
su olmayıp, o âlemin hazırlık yeri olan dünyada hu
zuru sağlayacak, herkesi mesut edecek, insana yara
tanına mutî olmanın yollarını ve lüzumunu öğretecek, 
büyüğüne küçüğüne, ailesine milletine, devletine vatanı-
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na karşı vazifelerinin neler olduğunu gösterecek ve bun
ların tatbikatını fertlerden isteyen, bütün bunların ne
ticesi olarak ferdî ve içtimaî huzur ve saadeti sağla
yan bir müessesedir. 

Bunun içindir ki, dindar fert ve aileler hakkına 
razıdır. Kendi malını başkasına gasbettirmeyeceği 
gibi, başkasının malında da gözü yoktur. Rızkım he

lâlinden kazanma yollarım arar; huzurludur, mesut
tur. Bu anlayışta olan fert ve ailelerin meydana ge
tireceği büyük toplulukların, topyekûn milletin me
sut o'acağı bedîhîdir. Bugünkü toplumumuzda hu
zursuzluk varsa, Yüce Dinîmizin fert ve toplum üze
rinde tam manâsıyle hâkim olamayışından, Diyanet 
îşîeri Bakanlığının müessiriyetinin azlığından ve dev
letin bu açıdan vazifesini tam yapamaıyışından doğ
maktadır. Devlet, doğruyu hâkim kılmaya mecbur
dur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın ve 633 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince, Türkiye'mizde din ile il
gili her türlü işleri Diyanet İşleri Başkanlığı ya biz
zat yapmak veya programlarını ve esaslarını hazırlaya
rak ilgili Devlet kuruluşlarına yaptırmakla yükümlü
dür. Kanunların hükümleri budur; ama maalesef, geç
mişlerde vaka ve tatbikat böyle olmamıştır. Bazı ke
limelerin, bazı yanlış anlamaların, bazı mefhumların 
arkasına sığınılarak, Diyanet İşleri Başkanlığının çalış
maları engellenmiştir. «Layiklik elden gediyor» den
miş karşı çıkılmış, «Devrimler gölgeleniyor» denmiş 
karşı çıkılmış, «Modern devlet anlayışı» denmiş kar
şı çıkılmış, «Din vicdan işi» denmiş karşı çıkılmış, dev
letin en yüksek kademelerindeki kişilerin ağzından 
«Teokratik riizam özleyenlere göz açtırmayacağız» 
gibi sözlerle sebepsiz yere masum Müslüman kitleler 
sindirilmiş, yıldırılmıştır. 

Bir taraftan dinî faaliyetler derin bir evham ile 
takip edilirken, diğer taraftan birtakım yıkıcı, bölü
cü, birliği parçalayıcı, istismarcı, kötü niyetli, kökü 
dışarıda, beynelmilelci, enternasyonalci, bozuk düşün
celere meydan boş bırakılmıştır. Vatanımızı, aziz mil
letimizi dış ülkelere sömürge yapmak isteyen masö-
nik ve komünizan faaliyetler küçümsenmiş, gerekli 
ciddiyetle takip edilmemiştir. Halbuki, dinde hürriyet 
esashr; birlik, bütünlük esastır; kardeşlik esastır. Bü
tün memleket evlâdını şu veya bu etnik gruplara ayır
madan, ırkî farklılıklar gözetilmeden manevî değerler 
etrafında birleştirmeye çalışmak, en başta gelen va
zifedir. Bu vazife, herkesin vazifesidir. Bu vazife, dev
letin en başta gelen vazifesidir. Bu vazife, bütün dev
let kuruluşlarının vazifesidir. Ayrıca bu vazifenin yü-
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rütücüiüğü, kanunla Diyanet îşîeri Başkanlığına veril
miştir. Birtakım tahriklerin, ayrılıkların dinde yeri 
yoktur. Sağlam kıstasları esas almaya mecburuz. İn
sanları yücelten esas unsurlar, manevî unsurlardır. 

Hucurat Sûresinin 13 ncü âyetinde mealen şöyle 
buyuruluyor. «Ey insanlar haberiniz olsun kii, biz sizi 
bir erkekle bir dişiden yarattık. Adem ile Havva'dan 
yahut bir ana ile bir babadan yarattık. Binaenaleyh, 
hepiniz bu yaradılışla müsavisiniz. Soyla sopla bö
bürlenmeye, birbirinize karşı övünmeye veya şu ka
vim, bu kabile diye tahkir etmeye hak yoktur. Sizi 
sırf biı birinizle tanışmanız için, büyük büyük cemi
yetler, küçük küçük kabileler yaptık. Soylarınızla, sop-
larınızla tefahür edesiniz diye değil, birbirinizi soyu 
sopu ile tanıyarak yardımlaşasınız diye şubelere ve ka
bilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah indinde en 
iyiniz, en itibarimiz, en şerefliniz, takvaca en "eride 
olanınızdır. Zira ruhlar ancak takva ile manevî me
ziyetlerle olgunlaşır. Allah nezdinde derecelerin yük
selmesine esas olan hal, takvadır. Yoksa falan zatın 
mezhebinden veya filân kavimin soyundan olmak de
ğildir. Şüphe yoktur ki, Allah her şeyi bilen, her 
şeyden haberdar olandır.» 

Değerli arkadaşlarım; hepiniz bilirsiniz ki, insan
lar üstün meziyetleri, iyi hasletleriyle meselâ doğru
luğu, dürüstlüğü, vefakârlığı, çalışkanlığı, itaati, ema
nete riayeti, iffet ve namusunu korumaktaki titizliği, 
manevî değerlere bağlılığı gibi üstünlükleriyle övü
lür ve örnek alınır. Yoksa, ırkî asabiyetler, meziyet 
diye gösterilemez. Aksi halde, birtakım bölmeler, bö
lünmeler, reaksiyonlar ortaya çıkar; birlik, bütünlük 
zedelenir; cemiyet, millet huzursuz olur. İşte huzur
suzlukların sebebi bu gibi yanlış kıstaslara dayanmak
tan ve birtakım tahriklerden ileri gelmektedir. 

Doğrunun hâkim kılınması için Diyanet İşleri 
Başkanlığına müesseriyet kazandırmaya mecburuz. 
Bu imkânları hazırlamaya mecburuz. Meseleye Grupu-
muz bu açıdan bakmaktadır. 

Yurdumuzun kalkınma hamlelerinin gerçekleşme
sinde, vatandaşlarımızın maddî güçleri yanında ma
nevî gücünü artırma yönünde hizmetlerde, maddî kal
kınmamızın yanında manevî ve ahlâkî kalkınmamızın 
da sağlanması bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı
na çok ciddî, önemli, millî ve hayatî Vazifeler ve 
hizmetler düşmektedir. 

Şimdi bu açıdan Diyanet İşleri Başkanlığının bu 
bütçe ile yapacağı ve yapmakta olduğu müspet hiz
metlerle; yapması gerekirken yapamadığı veya yap
ma ortamı ve yetkisini kendisinde bulamadığı men
fileri sıralamak istiyorum, 
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Müspetler : 
1. Eğitim merkezinin 10'a çıkarılması için bu 

bütçe yılı içerisinde 7 adet yenisinin açılmasına ka
rar verilmiş olması Grupumuzça memnuniyetle kar
şılanmıştır. , 

Meslek içi eğitim yapacak olan bu eğitim merkez
lerinin geciktirilmeden açılmasını istiyoruz. 

2. İmam - hatip liselerinde okuyan 2 000 öğren
ciye, dinî yükseköğrenim görmekte olan 160 öğren
ciye burs bağlanmasını takdirle karşılıyoruz. Bunun 
artırılarak devam etmesini de istiyoruz. 

3. Staj, öğrenim, doktora, ihl'isas yapmak üzere 
4489 sayılı Kanun uyarınca yurt dışına gönderilecek 
elemanların Tden 15'e çıkarılması memnuniyetimizi 
mucip olmuştur. 

Ancak, yeterli bulmuyoruz; bu sayı birkaç kat ar
tırılarak devam etmelidir. 

4. Başkanlık elemanlarından beş kişinin görgü ve 
bilgi artırma, araştırma ve inceleme yapmak üzere 
yurt dışına gönderilmelinin planlanmasını memnuni
yetle karşıladık. 

Bu sayının katlanarak artırılmasını bekliyoruz. 
5. Hac İşleri Müdürlüğünün kurulmuş olmasını 

büyük bir sevinçle karşıladık. 
Ancak, bu müdürlüğün sadece hac mevsiminde 

bir kaç elemanla hacılarımıza yardımcı olmaktan iba
ret kalmayıp, hac ile ilgili bütün işleri yurt içinde ve 
yurt dışında organize edecek, hacı adaylanmızın her 
yerde yanında olacak, belli bir nispet dahilinde hacıla
rımıza rehberlik yapacak sayıda elemanın refakatini 
sağlayacak, hac yolculuğu boyunca hacılarımızın yur
da geri dönünceye kadar her yerde misafir kalacak
ları yerleri ve her türlü ihtiyaçlarını temin edecek 
seviyede geliştirilmesini, Grup olarak istiyoruz. 

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinde ilk ola
rak ihdas edilen Kur'an kursları ve müftülük binası 
yapımı için ödenek ayrılmış olmasını büyük bir se
vinç ve memnuniyetle takdirle karşılıyoruz. 

Bu fasılların önümüzdeki yıllarda artırılarak deva
mım şimdiden istiyoruz. 

7. Pek çok müftüsüz ve vaizsiz il ve ilçelerin 
müftü ve vâ iz ihtiyaçlarım karşılamak üzere Başkan
lığın imam - hatip lisesi mezunları için açmış olduğu 
kursları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. 

Ancak, açık bulunan bütün müftülük ve vaizlik
ler dolduruluncaya kadar bu imtihanların devam et
mesini, gerekirse eğitim merkezlerinde müftü ve vaiz 
yetiştirilmesi için öğretimi ve eğitim yapılmasını isti
yoruz. 
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Menfilere gelince : 
1. Türkiye dahilinde ve yurt dışında vatandaşla

rımızı din konusunda aydınlatmak, İslâm dininin 
inançları, ibadet ve ahlâk esaslarıyle ilgiîli işleri yürüt
mek vazifesi ve bu konudaki çalışmaların programla
rını hazırlama işi Diyanet İşleri Başkanlığına kanunen 
verildiği halde; TRT'de yayınlanan dinî yayınlar üze
rinde Başkanlığın hiçbir ilgisi olmamaktadır. 

Bu yayınların metin, görüntü ve programı TRT 
Kurumunca hazırlanıp sunulmaktadır. Bu itibarla, 
TRTMe yetki tecavüzü yapılmaktadır. Cezayir ve 
İran'a vaki Diyanet İşleri Başkanının ziyaretine, ya
bancı bir artiste verilen ve ayrılan yer kadar önem 
verilmeyen TRT'de ayrıca ihtisasa saygısızlık yapıl
maktadır. Çok hassas din konusunda zaman zaman il
gisi ve bilgisi olmayan kişilere hazırlatılan metinlerde 
esasa taalluk eden fahiş hatalar yapılmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanı değerli ilim adamı Doçent 
Doktor Süleyman Ateş beyefendi, bir basın toplan
tısı yaparak; TRT'de yayınlanan dinî yayınların ve 
Ramazan özel programlarının Başkanlığı ile ilgisi ol
madığını ilân etmiştlir. TRT'de yayınlanan yayınlarda 
büyük hataların yapıldığını hatta âyet-i kerime me
allerinin yarım yarım ve kopuk verildiğini, meallerin 
tahrif edildiğini açıklamıştır. 

Değerli Diyanet Reisi bu basın toplantısı ile bel
ki teşkilâtını ithamdan ve vebalden kurtarmıştır; ama, 
din konusunda aziz milletimizi yanıltma, yanlış bilgi
ler verme yayınlarına TRT'de devam edilmektedir. 
Hükümetten bu yetki tecavüzüne son verilmesinS, 
TRT'de yayınlanacak her türlü dinî yayının mutlaka 
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmasını sağlama
sını istiyoruz. Bu konuda hazırladığımız ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi gereğince gündeme alınan kânun tek
lifimizin öncelikle görüşülmesini sağlamasında Danış
ma Korulundan bekliyoruz. 

2. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Anayasanın 
muhtelif maddelerinde, insanın manevî varlığının ge
liştirilmesi görev olarak devlete verildiği, maneviya
tın temelinin din olduğu, dinî faaliyetlerin ve din eği
timi ve öğretiminin, kitap, müfredat ve programının 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması ka
nunla istendiği halde; bu Anayasa ve kanun hüküm
leri satırlarda yazılı kalmaktadır. 

Talim Terbiye Dairesinin hazırladığı din ve ah
lâk dersleri müfredatı ile, Millî Eğitim Bakanlığının 
kabul ettiği din ve ahlâk dersi kitapları ile okullar
da manevî, ahlâkî ve dinî öğretim ve eğitim tam 
olarak yapılamaz. 
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Nitekim, çok iyi bir başlangıç saydığımız mecbu
rî ahlâk dersinin konmuş olması, okul kitaplarında 
doğruya doğru dönüş yapılması, bazı haftalarla ma
lûl ve haklı tenkitlerle karşılanmaktadır. 

Bu konudaki politik ve maksatlı tenkitleri tas
vip etmediğimizi de bu münasebetle arz ederim. 

Bu konuda da hükümet, millî eğitimdeki din ve 
ahlâk dersleri kitap, müfredat ve programlarım ve 
diğer bütün okul kitaplarındaki din ile ilgili konuları 
vakit geçirmeden Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden 
hazırlatmahdır. 

3. 1970'lerdeki tespitlere göre memleketimizde 
44 936 adet cami vardır. Geçen 1 sene içinde 4 - 5 
bin kadar daha cami yapıldığı düşünülürse, bugün 
50 009 kadar cami var demektir. Buna karşılık, 
Diyanet İşleri Başkanlığının başkanından odacısına, 
memurundan şoförüne, bahçıvanına varıncaya kadar 
bütün elemanı 44 984 adettir. Demek oluyor ki he
nüz her camiye bir görevli verememişiz. Değil her 
camiye, mevcut camilerin ancak yansında camii gö
revlisi vardır. 

Bir taraftan kanunla «ibadethanelerin içinde ve 
dışında toplumu din konusunda aydınlatacaksın» di
yeceksiniz, diğer taraftan cam'Me namaz kıldıracak, 
ezan okuyacak cami görevlisi kadrosu bile vermeye
ceksiniz. 

Devlet ciddiyeti ile bağdaştıramadığımız bu duru
ma son verilmesini, bütün camilere yeteri kadar cami 
görevlisi kadrosu verilmesini hükümetten bekliyo
ruz. 

4. Bir yanlışlığın düzeltilmesi için geçen seneki ko
nuşmamda ve bu sene Bütçe Karma Komisyonunda 
yaptığım konuşmamda belirttiğim hususu, burada bir 
defa daha tekrarlamak istiyorum. 

Türkiye'mizde 35 091 adet köy vardır. Bu köyle
re bağlı 44 363 adet de ayrı oturma üniteleri, mez
ra, anaköyden kilometrelerce uzakta ayrı mahalleler 
vardır. 663 kasaba, yani mülkî - idarî bölüm mer
kezi olmayan belediyelikler, imam kadrosu verilme
si itibariyle köy statüsünde olan 370 adet de bucak 
vardır. 

Bunların toplamı 80 489 köy durumunda olan 
yerleşim ünitesi etmektedir. Şu hale göre, imam kad
rosu verilmesi hesap edilirken 40 000 köy üzerinden 
hesap yapmak yanlıştır. Zira anaköyden kilometreler
ce uzakta olan mezra ve mahallelerde de dinî hizmet 
vardır, imama ihtiyaç vardır. 

Bu konuda da hükümetten bu bütçe yılı içinde 
vakit geçirmeden şunu istiyoruz ; 

Bu sene hiç olmazsa bütün aAaköylere imam kad
rosu Verilmelidir. Bu takriben 20 - 25 bin kadro ve
rilmesi demektir ki, köye hizmet bakımından pek bü
yük bir yekûn tutmayacaktır. 

Nitekim her sene 25 - 30 bin köy öğretmeni kad
rosu zaten verilmektedir. ' 

Tenkit ve temennilerimizi arz etmek istiyorum. 
1. 14 bin vekil imamın dört gözle beklediği 633 

sayılı Kanunu tadil eden ve Cumhurbaşkanınca iki 
defa geri çevrilen kanunun yürürlüğe konması içlin 
daha sıkı gayret sarfedilmelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanının «Devlet vekil imamlara 
iş bulsun» şeklindeki sözü vekil imamlarımızı, onlar
la çok yakın ve sıkı irtibatta olan Müslüman cema
ati üzmüştür. Vekil imamlarımızın esasen hakkı olan 
asil kadrolara geçirilmeleri sağlandığı takdirde, bu 
üzüntü ve kırgınlık da ortadan kalkacaktır. 

2. 1976 yılında verileceği açıkça millete ilân edil
diği halde, senenin bitmesine rağmen hâlâ verilme
miş olan 5 000 kadro serbest bırakılarak tevzi edil
melidir. Peşinden, 1977 yılı kadroları dağıtılmalıdır. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bütçesine konan 
ödeneği bile, bu teşkilât harcama yetkisine sahip de
ğildir. Maliye Bakanlığı bu ödenekleri zamanında 
serbest bırakmadığı için, hizmetler aksamaktadır. 
1976 yılı ödeneklerinin hâlâ % 15'i şu güne kadar ser
best bırakılmamıştır. Bu ödenekler düyuna kalma
dan, hemen vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır. 

4. Diyanet İşleri Başkanlığında kadro tıkanıklı
ğından, elemanlarının çok büyük bîr kısmı terfi ede
memektedir. Bu bakımdan hem hizmet aksamakta, 
hem de huzursuzluklar çıkmaktadır. Esasen özlük hak 
olan terfiin, geciktirilmesinin hiçbir makul mazereti 
yoktur. Vakit geçirilmeden küçük kadrolar büyük
leri ile değiştirilerek, bu tıkanıklıklar giderilmelidir. 

5. İl ve ilçe merkezinde müftülerden başka, 1 
ilâ 4 ncü dereceden maaş almayan, amir ve şube 
müdürü durumunda olan devlet memuru katmamış
tır. Diyanet İşleri Başkanlığına üvey evlât muame
lesi yapılmasına artık son verilmelidir, İl müftülerine 
1 ilâ 2 nci derece, ilçe müftülerine 3 ilâ 4 ncü dere
ceden maaş verilmesi artık sağlanmalıdır. 

6. Cami görevlileri ve Kur*an kursu öğretmenle
ri arasındaki derece farklarını giderecek taban dere
celerini yükseltecek, tavan derecelerindeki tahdidi kal
dıracak mevzuat, Hükümet kararnamesi çıkarılmalı
dır. Bu konudaki, gündemde bulunan kanun teklifi
mizin öncelikle görüşülmesi sağlanmalıdır. 

7. Bütün il ve ilçe müftülükleri mutlaka birer 
hizmet arabasına sahip kılınmalıdır, 
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8. Yaftana ülkelerde bulunan işçilerimizin ço
cuklarının dinî eğitimleri için, görevli personel sa
yısı yeteri kadar artırılmalıdır. 

9. Başkanlığın neşriyatı artırılmalıdır. Bilhassa 
Iıaîk ve çocuk yayınlarının çeşitleri artırılarak-, beda
va, bedelsiz olarak dağıtılmalıdır. 

10. İbadet hürriyetinden bahsedilebiimesi için, 
asgarî cuma namazının rahatça kılınabilecek mesai 
Saati mutlaka düzenlenmelidir. 

1.1. Zararlı ve müstehcen neşriyat ile daha te
sirli mücadele edilmelidir. 

12. Kur'an kurslarına bir okul hüviyeti kazan
dırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kolej 
yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarını, Diyanet İşleri Bütçesi 
vesilesiyle görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. Büt
çenin milletimize ve bütün Diyanet İşleri camiasına 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Türkmen. 
Yok. 

Kişisel olarak Sayın Hasan Değer. Buyurun efen
dim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1977 malî yılı büt
çesini amaçlayan nedenler üzerinde kişisel görüşleri
min arzına çalışacağım. 

Bizim memleketimizde maalesef İslâm dinî gerçek 
yönüyle anlaşılmamış, anlatılmamıştır. LayikHk ilke
sini kabul ettiğimiz zaman, îayiklik ükesimıin nerede 
ve hangi şartlar içerisinde kabul ve tatbik edildiğini 
gerçekten inceleyerek hareket edilmemiştir. 

Yüce Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde : 
«Ruhbanlık yoktur. Islâmda araya girmek de yoktur. 
Allah ile kul arasına hiç bir kuvvet giremez. Allah 
ile kul arasına girip, Allah adını Allah'ın selâhiye-
tini kullanma yetkisi IsJâmda yoktur» Duyurulmuş
tur. Bu hususta kendisini bile vazifeli görmemiştir. 
Allah'ın Resulü, bu kadar rasyonel, ilmî esaslar içe
risinde gerçekleri ortaya koymuştur. Dinî vaaza se-
lâhiyetli olan Hazreti Allah'tır. İlâhi olan hak, İslâm 
dinidir. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran suresinin 19 ncu 
ayetinde «Allah indinde tek İslâm dinî vardır» Du
yurulmaktadır. Hazreti Adem'den Hazreti Muham
met'e kadar devam edegelen yalnız İslâm dinidir; za
manla değişen ise ahkâmdır. 

Peygamberimize nazil olan Kuran-ı Kerim, en son 
ve en mükemmel İslâm hükümlerini havidir. Oysa 
İslâm, dinî, dünyevî ve uhrevî ihtiyaçlara en güzel 
şekilde cevap veren kutsal bir dindir. İslâm'da yalan 
ve iftira yoktur. «Yalan söyleyenler benim en büyük 
düşmanımdır» buyurmuştur. İslâm, yalan ve iftirayı, 
cinayet işlemekten daha ağır günah işlemiş olarak ka
bullenmiştir. Tüm bunlara rağmen, maalesef adam 
atlatmak, iftira etmek, partizanların arzusuna uyarak 
sahte raporlar tanzim etmek ve teşkilâtı huzursuz 
kılmak, Diyanet İşlerinin başta vazifesi haline gel
miştin 

öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı bazı siyasî 
partililere kapılarını ardına dek açık tutarken, diğer 
siyasî partililere ise kapanmaktadır. 

Bundan böyle, Diyanet İşleri'ne gidebilmek için, 
ya 40 suale cevap vereceksin veyahut da paso ile gi
deceksin. Soruyorum; bunu hangi kitapta buldular 
ki, tatbikata giriştiler?.. Kaldı ki, bu tutumları karşı
sında, Diyanete gitmek, MİT ve Millî Emniyet ma
kamlarına gitmekten kolay olmasa gerek. 

Esasen, Diyanet İşleri Başkanlığı yıllardan beri 
çeşitli siyasî görüşlerin arzularına ram olduğundan, 
kendisini bu yeknesaklıktan kurtaramayıp, çelişkiler 
girdabına saplanmış ve âdeta siyasî partilerin kuklası 
haline gelmiştir. Gönül isterdi ki, Diyanet hiç bir si
yasî kuruluşa alet olmasın. Mevzubahis Anayasa 
maddesi de bunu apaçık kanıtlarken, Diyanet İşleri 
Başkanlığının çeşitli görüşlerin inhisarında kalması, 
kamuoyunun üzüntülerine mucip olmuştur. 

Ne var ki, Bakan, Türk Halkını Diyanet görevli
lerine karşı kim bilir nasıl .belgelendirmiş ki, üvey ve 
öz evlât muamelesi görmektedirler. Müslüman bir in
sanın başkasına «Müslüman değilsin» demeye hakkı 
yoktur. Kaldı ki, diyenler ilâhi huzurda kendilerini 
nasıl kurtaracaklardır?.. Ancak, Müslümanlık kimse
nin inhisarında ve ipoteğinde olmadığına göre, gas-
petmeye kimsenin hakkı yoktur ve gücü de yetmeye
cektir. 

Anayasanın, vicdan ve din hürriyetiyle ilgili, 19 
ncu maddesi kimse dinî inanç ve kanaatlerini açıkla
maya zorlanamaz. Dinî inanç ve kanaatinden dolayı 
kınanamaz. Siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz sağ
lama amacıyle dinî istismar edemez ve kötüye kul
lanamaz der. Diyanet görevlileri aksini yapar. Diya
net ilgilileri yasal kuralları açıkça çiğnemekte olup, 
görevlerini daha ziyade siyasetle oluşturmaktadır
lar. 
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Görüyoruz ki, her iktidann rengine uymayı da 
ihmal etmiyorlar. Sözüm ona bunlara da, din görev
lileri derler. Yarın hal ve hareketlerini nasıl tayin 
edeceklerini şimdiden anlamak mümkündür. Aslında, 
din adamlarının görevi partizanlık değil, herkesi hüs
nüniyetle kabul etmektir. Kutsal Kuran-ı Kerim'in 
varlığına ve dinî geleneklerine herkesi inandırıp, ka
bul ettirmekle mükelleftirler. Aksi takdirde, bu tür 
din ayrılıkları devam ettiği müddetçe, ileride kapan
mayacak yaralar açılacak, memlekete yarardan ziya
de zarar verecektir. Bu mesuliyeti idrak edemeyecek 
kadar gaflet içinde midirler?.. Bunun cevabını ver
mek dahi mümkün olmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi Bakandan bazı 
sorularımız ve temennilerimiz olacaktır; yapacağına 
da muhakkak nazanyle bakmaktayız. Ne var ki, so
rumluluğunun vebalini de uhdesine tevdi etmekte
yiz. 

Malûmları veçhile, 6 Eylül 1975 tarihinde Lice 
bölgesinde vukua gelen deprem dolayısıyle, 88 köyün 
ağır hasar gördüğü, İmar ve İskân Bakanlığı ilgilile
ri tarafından tespit edilmişti. Tetkikinden anlaşılaca
ğı veçhile, 88 köyün camilerinin yerle bir olduğuna 
ilişkin 30 Kasım 1975 tarihli önerime bir ek olarak, 
depremde ağır hasar gören 88 köy camiinin bir an 
önce yapılması gerektiğini Bakana bildirmiş olmama 
rağmen; ancak Bakanın 24 Aralık 1975 tarihli yazılı 
cevabî metnini aynen okuyorum : «Müracaatınız tet
kik edilerek gereği yapılmak üzere Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Netice, ayrıca Va
kıflar Genel Müdürlüğünce bildirilecektir.» Hâlâ da 
bildirilecektir. 

Soruyorum : Evleri tamamen yıkılan köylü vatan
daşlarımız, evden yoksunken, nasıl cami inşa ettire-
bilsinler?.. Camisiz olarak, halen, yazın dışarıda, kışın 
evlerinde namazlarını kılmaktadırlar. Ayrıca, Baka
nın bu yazısının fotokopisini çıkarttırıp, 88 köy muh
tarına özellikle gönderdiğim halde, halen muhtarlar 
köy camilerinin yapılmasıyle ilgili paranın gönderil
mediğini bildirmektedir. Sorarım. Mesuliyeti ben de 
mi, yoksa Bakanda mıdır?.. Lütfen, listede adı geçen 
köy muhtarlıklarını açıklasınlar. Birçok dış ülkeler 
yardım ellerini uzatmaktan esirgemedikleri halde, 
Devlet Bakanı bu felâketzedelerin derdine en ufak 
bir ilgi dahi göstermek ihtiyacını duymamıştır. 

Öte yandan, 20 000 köyün vekil imamlan yıllar
dan beri yarınından emin olmamakla beraber, endi
şe ve kaygı içinde yaşamlarım sürdürürken, her ne
dense Bakan buna seyirci kalmayı tercih etmekte
dir. 

Saym Reisicumhur tarafından veto edilen köy 
irnamlarıyle ilgili kanunu, Bakan niçin yetkisini kul
lanarak, gündeme aldırmaya yanaşmıyor?.. Malumla-
rınız veçhile, zamanın Devlet Bakam Mehmet özgü-
neş'in önergesiyle mezkûr kanunun müzakeresine baş
lanmış ve Meclislerden çıkarılmıştı. O halde, Bakan 
buna neden ihtiyaç .duymuyor? Herhalde, pazarlığı 
bitiremediği için intizarda bırakmaktadır. 

Adamın biri Müslüman olurken oluvermiş. Anne
si demiş ki «Oğlum, İsa'yı terk ettin, Muhammed'i 
görmeden vefat ettin; halin ne olacaktır?..» diye dert 
yanmış. M. S. P.'liler ne Müslümanlık vecibelerim 
yerine getirmeye yanaşırlar ve ne de başkalarını ten
sip ederler. Oysa din cambazlığının başını çekmeyi de 
ihmal etmezler. 

Esasen din işleri ayrı, dünya işlerinin ise apayrı 
olduğunu kabul etmek gerekir. Kaldı ki, ateşten göm
lek siyasetini Diyanet camiasına sokmak kadar teh
likeli bir unsur olamaz. Örneğin, 12 Mayıs 1975 ta
rihli Ayasofya'nın ibadete açılmasıyle ilgili yazdı so
ruma cevap vermediklerinden dolayı Meclis günde
minde intizardadır. 24 Haziran 1934 tarih ve 1589 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının kaldırılması karsı
sında Bakan ne düşünüyor? Yoksa, 14 Ekim 1975 ta
rihli din görevlileri kongresinde, Ayasofya'nın ne za
man ibadete açılacağı sorusu karşısında Bakan hâlâ, 
üniversite sorusunun ilkokul talebesinden sorulmaya
cağı görüşünü savunmakta mıdır? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Değer. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Ayasofya'nın iba
dete açılmasının memleket ve Devletimiz açısından 2 
manevî temeli vardır : 

A) Fatih'in Ayasofya minarelerinden okuttuğu 
ezan; 

B) Yavuz'un Hırka-i Saadet önünde okuttuğu 
Kur'anın önemine binaen Ayasofya'nın ibadete açıl
ması, her müslümanın özlemidir. 

Diyanet camiasındaki huzursuzluğun nedenleri 
herkesi tedirgin hale getirmiş, herkes yarınından emin 
olmadığı bir ortama itilmiştir. Tüm müftü ve Kur'an 
kursu öğreticilerinin tayinleri partizanca ayarlanıp ya
pılmakta veya özel müfettişler raporuyla sürdürül* 
mektedir. Gerçek de budur. Bunun yanı sıra imam 
tayinleriyle ilgili yolsuzluk yapılmaktadır. Tercih gö
ren imamların Diyanet Başkanlığınca tayinleri re'sen 
yapılmaktadır. Bunun dışında kalanlara mahallî müf-
tülüklerce tayinlerinin yapılacağı tavsiye edilmekte
dir. Mahallî müftülüklere başvurulduğunda kadro 
yokluğu cevabıyla karşı karşıya gelince büsbütün sü-
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kutu hayale uğramaktadırlar ve Ankara yolunda me
kik dokumaktadırlar. 

Öte yandan, M. S. P.'niıı C. H. P. ile Koalisyon
da iken Sayın Erbakan'm demeçlerine göz a tahm: 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. Süreniz dol
du. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Son cümleyi rica ediyorum. 
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. Tam sırasına gelince bitirmemi istiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Ben istemiyorum Sayın Değer. 

HASAN DEĞER (Devamla) — 21 Nisan 1974 
tarihli Gaziantep ve Maraş'taki beyanlarında, «Ko
münist diye affedilenleri A. P. iktidarı yetiştirdi. Ko
münist dediğiniz körpe evlâtlarımız siz iktidara gel
diğiniz vakit 10 yaşındaydılar. Onları siz komünist 
yaptınız. Onlar değil, asıl sizin yakanıza yapışmak 
lâzım. Çünkü suçlu varsa o da sizsiniz.» diyen Erba-
kaıı, af ve A. P.'nin Türkiye'de acayip bir durumda 
olduğunu; iktidar daha geniş özgürlük, daha geniş af 
isterken, muhalefetin buna karşı çıktığını söylemiş
tir. Dünyada böyle bir şey görülmemiştir. 

Sen ne din düşmanısın, iyi biliriz senin röntge
nini, bire masonlar oynadığın oyunu tepende parça
layacağız, 

Keza, 23 Nisan 1974 tarihli gazetelerde Hatay'da 
yaptığı konuşmayı dinleyelim. 

«C. H. P.'ye komünistliğe varan ithamlar yapıldı. 
Şu kadar zamandır beraber.» 

BAŞKAN — Sayın Değer bir dakika. Beni bir 
dinleyin, rica ediyorum. Bir dakika efendim, rica edi
yorum. 

Önünüzde daha üç sayfa yazılı metniniz var. Şu 
anda da 3 dakika aşmış durumdasınız. Lütfediniz, 
yalnız bir cümle rica ediyorum. Beni, sözünüzü kefi-
me durumumda bırakmayın, lütfedin. Bir tek cümle 
rica ediyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum. 
...Konuşmayı dinleyelim. (Cumhuriyet Halk Par

tisine komünistliğe varan ithamlar yapıldı. Şu kadar 
zamandır beraber çalışıyoruz. Şahadetimize itimat 
edin. Haksız propaganda ve iftiradır. Fiilen gördük, 
hepsi iyi niyetlidirler. Yalnız şu güzel memleketi dü-
şünmektediler» ve daha neler neler. 

Sayın Hocanın doğru söylediklerine ben de katılı
rım. Gerçek de budur. A. P. ile ortaklık başlarken, 
söylediklerini ne çabuk ununıverdiler. 

Kaldı ki, siyasî hayatımızın bir çok boyutlarını 
öğrendik. İnsan vicdanının çok ötelerine geçtiğini 
gördük. Bu cümleden olarak Diyanet İşleri kendile
rine düşen görevi herkesten önce yapmalıdırlar. 

Örneğin, «Felsefeye Başlangıç» ve «Ahlâk» kitap
larını, edebe ve dinî kurallara aykırı kitapları öğre
time sunmalatıyle ilgili karşıt görüşü Diyanet ilgili
lerinden duymalıydık. Maalesef bu ses, Diyanet ilgili
lerinden duyulmadı. 

BAŞKAN — Tamam sayın Değer, bitti efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Mikrofonu kapatıyorum, rica ediyo
rum efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum sa
yın Başkan. 

Sonuç : Deprem bölgesi camilerini öncelikle yap
malıdırlar. 

Köy vekil imamlarının kanunu ivedilikle Meclis
ten geçirilmelidir. 

Her yıl.köy imam kadroları asgarî 10 000 olma
lıdır. 

Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaca yeteri kadar ce
vap vermemektedir, artırılmalıdır. 

Yoksul ve fakir aile çocuklarına burs verilmeli
dir. 

İmam hatip okulu mezunlarının lise muadili sayı
larak üniversiteye alınmalarına hak tanınmalıdır ve 
imam hatip olkullarının sayısı çoğaltılmalıdır. 

Hacı adaylarına gereken tüm kolaylıklar sağlan
malıdır. 

Bu itibarla, Diyanet camiasının bitaraf kalmaları 
nedeniyle Bütçelerinin, camiası için ve memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Devlet Bakanı sayın Hasan Aksay, buyurun efen

dini, 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Önce Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde, 

burada kıymetli fikirlerini ifade etmiş bulunan sayın 
grup sözcülerine ve sayın milletvekillerine teşekkür 
etmeyi bir vazife biliyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde genel
likle her yıl, hakikaten bu yıl da olduğu gibi çok gü
ze! temenniler ve tenkitler yapılmaktadır. Bunun dı
şında, yâlnız bir noktaya da işaret etmek isterim ki, 
bazı arkadaşlarımız da, diyanet mevzubahis olduğu 
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zaman, Türk milletini sanki kara cahil bir millet, is
tismara son derece müsait bir millet, ne dersen he
men arkasından koşacak, her yalana, her yanlışa, her 
uydurmaya kapılacak ve sürüklenebilecek, karanlık 
bir tablo çizmeyi âdet edinmişlerdir. 

Bu tablolar, velime dayalı tablolardır. Türk mil
leti aydın, ilerici, hakikaten hiç bir uydurmanın pe
şinden gitmeyecek yüce bir millettir, imanlı bir millet
tir. Türk milletini hiç bir yanlışla aldatmak, hiç bir 
yanlışla batıla sürüklemek, onu kötüye götürmek 
mümkün değildir. 

Bundan dolayı, Allah'a ne kadar hamdetsek azdır. 
Yalnız. Müslümanı sadece başkasının hakkına teca
vüz etmeyen insanlar olarak değil, aynı zamanda 
kendi hakkına da tecavüz ettirmeyen, hakkını da mü
dafaa etmesini bilen insanlar olarak kabul etmek du
rumundayız. 

Kıymetli milletvekillerimiz burada güzel fikirlerini 
söylediler. Böylece menfî ve kara tabloya kısaca işa
ret ettikten sonra, bazı hususları arz edeceğim. Bazı 
münferit hadiseler kürsüye getirildi, bunlara hafızaya 
dayanarak birtakım cevaplar vermek istemiyorum. 
Muhterem milletvekillerimizin her zaman emirlerine 
hazırız. Sorulması lâzım gelen, hakikaten tetkik ede
rek cevap vermemiz lâzım gelen hususlar varsa, on
ları zaman içerisinde arz edeceğiz inşallah. 

Bazı hususlar hakkında bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. Meseleler çeşitli yönlerden bakıldığı zaman, 
başka türlü gözükebilmektedir. Meselâ geçenlerde 
bir arkadaşımız, Doğu'da bir ilimizin merkez ilçesine 
42 tane kadro verildiğini, halbuki bu ilçenin 85 köyü 
olduğunu daha fazla kadro verilmesi gerektiğini, bu 
verilen kadar kadronun az olduğunu, büyük haksızlık 
olduğunu ifade buyurdular. Ama bunu, genel olarak 
Türkiye'nin dengesine baktığımız zaman, hakikaten 
sosyal sebeplerden dolayı bu ilimize böyle fazla veril
miş olduğunu görüyoruz, az değil bilakis fazla veril
miş olduğunu görüyoruz. Meselâ Düzce'nin 224 köyü 
olduğu halde - bir ilçemize - yalnız 33 İane kadro 
verilmiştir. Bütün Türkiye'de bu dengenin hakikaten 
âdil bir şekilde olabilmesi için, Diyanet İşleri Başkan
lığımız gereken gayreti göstermektedir. Zaten köy kad
rolarının dağıtılması şimdiye kadar 10 yıl, Bakanlar 
Kurulu kararı ile yapılmış; geçen yıl, bu yılın, daha 
1976 yılının kadrolarını alamadık; henüz 1976 yılı 
kadrolarından bir tane dahi dağıtılmış değildir. Bu 5 
bin kadronun kararnamesi Bakanlar Kurulundan çıka
rılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızda beklemektedir. 
Ümit ediyoruz ki, bu ayın sonu gelirse, bu kadrolar 

yanacağı için, bu ayın sonu gelmeden Sayın Cumhur
başkanımızdan bu kararname gelecek ve böylece ikin
ci dağıtımı yapılacaktır. 

Muhterem özgüneş'in Devlet Bakanlığı zamanında 
yönetmelik hazırlanmış, bu yönetmeliğe göre köy kad
rolarının nasıl dağıtılacağı, kıstaslarının ne olacağı 
tespit edilmiştir. Bu kıstasları kullanma yetkisi de, ît
lerde vali veya vali muavinlerden birinin başkanlığın
da, il müftüsü ve millî eğitim müdürünün iştiraki ile 
toplanacak bir komisyon tarafından; ilçelerde kayma
kamın başkanlığında ilçe müftüsü ve millî eğitim me
murundan müteşekkil bir komisyon tarafından bu öl
çülere göre değerlendirilerek köyler sıraya konmuştur. 
İlk tatbikatı da geçen yıl yapılmıştır, ikinci tatbikatı 
bu yıl yapılacaktır. 

Binaenaleyh, kadroların şöyle böyle dağıtıldığına da
ir sözlerin hiç birisi Bakanlığı alâkadar etmeyen sözler
dir. Bunu, Bakanlığın partizan tutumu nedeniyle böy
le yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, meselenin aslını 
bilmediği için söylemişlerdir. 

Diyanet tşleri Başkanlığının - bu genel girişten 
sonra - ehemmiyeti açıktır. Personel bakımından dev
let kuruluştan içerisinde üçüncü sırayı işgal eden büyük 
bir kuruluştur. «Ahlâk gökten inmez» sözünün doğru
luğu ortaya konduktan sonra, Diyanet İşleri Başkan
lığının Türkiye'nin manevî kalkınmasında oynayacağı 
ehemmiyetli yer şüphesiz herkesçe müsellemdir, grup 
sözcülerinin hepsi bu husus üzerinde ittifakla aynı 
şeyleri söylemişlerdir. 

Onun için ben, Yüce Meclisin zamanını bu ko
nuda fazla almak istemiyorum. 

Diyanet İşlerinin genel hatları ile meselelerine bak
mak, Diyanetin temel meselelerinin ne olduğu hususu
nu arz etmek istiyorum ve böylece birçok arkadaşımın 
sorularına da zannediyorum cevap vermiş olacağım. 

Diyanet İşlerinin iki tane son derece ehemmiyetli 
vazifesi vardır: Bunun birincisi, eğitim ve öğretim üe 
clenren yetiştirme meselesi, ikincisi de, kuruluşunu 
daha mükemmel işler hale getirmek meselesi teşkil et
mektedir. 

Her iki meseleye de gerektiği kadar ehemmiyet ve
rilmektedir. Eğitim ve öğretim meselesini dört kısım
da ifade etmek mümkündür: 

1. Meslek içi eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtında bilhassa çok büyük ehemmiyet arz eden 
bir konudur. Kıymetli elemanların yetiştirilmesi, vazi
feye alınmış elemanların bu vazifelerini hakkıyle göre
bilmesi bakımından Diyanet tşleri Başkanlığı için ta
şıdığı ehemmiyet (meslek içi eğitimin) diğer konular
dan çok daha fazladır. 
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Şöyleki: Diğer mesleklerde bir müdür tayin etti
ğiniz zaman, farzedelim Vakıflar İstanbul Başmüdür
lüğüne bir müdür tâyin ettiğinizde orada 200 memu
ru bu müdürle yönetmek mümkündür. Halbuki, her 
köyde bir İmam olduğunu düşünecek olursak, çok da
ğınık olan bu vazifelilerin hakikaten ahenkli bir şe
kilde hizmetlerini yürütebilmeleri merkezle irtibatla
rını iyi bir şekilde temin edebilmeleri son derece kuv
vetli bir meslek içi eğitimi ile mümkün olacağı aşikâr
dır. 

1973 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığının 
merkez içi eğitimi yoktur. 1973 yılının yarısından son
ra Bolu Eğitim Merkezi kurulmuştur. Geçen yıl (bizim 
zamanımızda) iki tane eğitim merkezi daha kurduk; 
Ankara ve İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile eğitim 
merkezlerimiz üçe çıktı. Bu üç eğitim merkezimizde 
1 658 din görevlimizi kısa veya uzun süreli eğitime 
tâbi tuttuk. 

önümüzdeki sene yedi tane daha eğitim merkezi
nin açılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz. Böylece 
10 eğitim merkezimiz ile inşallah Diyanet İşleri Baş
kanlığımızda meslek içi eğitimi, arzu edilen süratle 
öeri bir seviyeye getirmiş olacağız. 

Diğer önemli bir kuruluşumuz, Kur'an kursları 
konusudur. Bu konuda yeniden yönetmeliği de
ğiştirmek suretiyle azamî kolaylığı getirmek is
tiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, yöne
timde ve Kur'an kurslarına görevli tâyin edilmesinde 
kolaylıklar getirmeyi düşünüyoruz. 

Kur'an kurslarına ilk defa bu seneki bütçemizde 
bir yenilik olarak ortaya konan bir husus vardır; 
bu konuya 25 milyon liralık bir tahsisat konmuş
tur ve böylece Meclisimiz bu sahada yeni bir adım 
atmaktadır. 

İmam Hatip Okulları ile İlahiyat ve Yüksek İslâm 
Enstitüsü meseleleri, hakikaten Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın 50 000 civarında olan personelinin an
cak 252'si İlahiyat Fakültesi mezunu, 413'ü de Yük
sek İslâm Enstitüsü mezunudur. Bu sayıyı çok yük
sek seviyeye süratle çıkarmak mecburiyetindeyiz. 

İlahiyat fakültelerini, imam hatip okullarını, yük
sek islâm enstitülerini - sadece Türkiye'de şu kadar 
din görevlisine ihtiyaç var - bu ihtiyaç olan görevlinin 
dışında bir tek kimse almamaya gayret ederek açmak, 
son derece yanlış bir tatbikattır. 

Çünkü diyanet mesleği, burada görev alacak kinı̂ -
selef için birtakım hususiyetler isteyen bir meslektir. 
Tıpkı gazetecilik gibi ayrı hususiyetler isteyen, vasıf
lar isteyen husus olduğu için; meselâ bugün, Türkiye' 

de 5 tane yüksek gazetecilik okulumuz vardır. Bunlar
da yaklaşık olarak % 00,0 öğrenci okuduğu halde, bu 
8 000 öğrenciden, 80*0 tane dahi gazetecilik mesleğin
de çalışan yoktur. Bu çeşitli sahalara kaymaktadır, 
geçmektedir. 

Halbuki birtakım, diyanet hakkında gericilik vs. 
gibi birtakım hayaller kuran ve bu hayallerini haki
kat zanneden kimseler; aman efendim, bu fazla olma
sın, fazla olursa her tarafa niye dağıtıyoruz. Aman 
bir tarafa dağılmasın, hiç bir yere geçmesin. Yalnız 
ihtüyaç kadar yetiştirelim dedikleri için, bugün Diya
net İşleri Başkanlığının bir taraftan aynı hayal peşin
deki kimselerin, efendim diyanette hakikaten çok ay
dın kimselere hasretiz, bilmemneyiz falan diye edebi
yat yapmalarına rağmen; diğer taraftan bu yetişme 
imkânlarının kökünü kurutan bir tutum içerisine, 
yolunu tıkayan bir istikamete gitme şaşkınlığına düş
müşlerdir. 

Nasıl, gazetecilik okulunda 8 000 kişi okuturken, 
yarın bu 8 ©00 kişiye hangi gazetede yer vereceğiz 
diye, düşünmüyorsak; mutlaka imam hatip okulların
da, İlahiyat fakültelerinde, Yüksek İslâm enstitülerin
de talebe alırken de çok yüksek sayıda talebe al
maya mecburuz; eğer Diyanet camiasının, hakikaten 
çok yetişmiş, doktoralar yapmış, vs. 1er yapmış bir
takım elemanlarla takviye edilmesini ve güçlü bir di
yanet teşkilâtının meydana gelmesini istiyorsak. 

Aksi takdirde, birtakım evhamlarla bu meseleyi 
halletmemize imkân yoktur. Ama, şerefle ve büyük 
bir iftiharla şunu ifade edeyim ki, Hükümetimiz za
manında imam hatip okullarının ve yüksek islâm ens
titülerinin kazandığı yüksek seviye, hakikaten göğ
sümüzü kabartacak durumdadır. 70 imam hatip 
okulu 270,'e çıkarılmıştır. 299 da dondurulmuş olan 
yüksek islam enstitülerinin talebe mevcudu - kaç ta
ne olursa olsun - her sene 299'dan fazla, nedense 
300 olmuyordu. Bu, geçen sene 1 172 ye çıkarılmıştır; 
bu sene daha ileri bir seviyeye çıkarılacaktır. 

Bu bakımdan diyanet temel meselesi olan öğretim 
meselesine; gerek meslek içi eğitimi, gerek Kur'an 
kursları, imam hatip okulları, İlahiyat Fakültesi ve 
Yüksek İslâm Enstitüleri olarak, gereken bütün ehem
miyeti vermiş bulunuyoruz. 

Bu konuyu bitirmeden muhterem bir konuşmacı
nın, Siret-i Nebi Konferansı üzerine buraya getirdiği 
hususa daha önce de cevap arz ettiğim için, sadece 
kısaca birkaç cümle ile tekrar tespit etmek istiyorum. 

Türkiye, dünyanın hiç bir yerindeki gerici akım
ların tesirinde kalacak bir ülke değildir. Biz kimsenin 
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peşinden gidecek insanlar değiliz. Hiç kimsenin tel
kinine de tabi değiliz. Biz inandığımjz gibi yürü
yoruz, biz lider ülkeyiz. Biz bütün dünyaya yol gös
terecek bir ülkeyiz, Allah'a şükür. 

Siret Konferansı, baştan beri arz ettiğim gibi, 
birtakım gazetelerdeki yanlış haberleri de düzelttiği
mizi ifade ettiğim gibi, Siret Konferansı ilmî bir kon
feranstır. Hıristiyanın, Müslümanın hepsinin katıl
dığı, birtakım müsteşriklerin iştirak ettiği bir konfe
ranstır. Pakistan'da yapılan konferansa da Japonya' 
dan, İngiltere'den, Amerika'dan birtakım Hıristiyan 
müsteşrikler de katılmıştır. Hiç birinin ülkesinde de, 
siz İngiltere'ye şeriat mı getireceksiniz, Japonya'ya, 
Amerika'ya şeriat mı getireceksiniz, diye bir endişe de 
olmamıştır, böyle bir endişe de yoktur. Bu ilmî kon
feranstır. Birtakım Doğu ülkelerinde, İslâm ülkelerin
de ve diğer ülkelerde bizim tarihimizle, bizim kül
türümüz sahasında ilim salıibi olmuş kimseleri şuraya 
davet edeceğiz. Bunlara burada bir 'konferans, bir 
konuşma yaptıracağız. Bu konuşmada Türkiye'yi ge
rici görmezsek, Türkiye'yi kara cahil görmezsek, 
biz kendimize inanırsak, biz lider ülke olduğumuza 
inanırsak, biz gerçekten kimsenin arkasından gidecek 
değiliz. Herkesi doğru yola çağıracak ve getirecek güce 
sahip olduğumuza inanırsak ,bunlann hiç birisinden 
korkmaya lüzum yok, gelsinler herşeyi konuşsunlar, 
konuşmaktan korkacak ne var? 

Layikliği şudur budur diye fazla karıştırmaya lüzum 
yok. Layiklik; tahakküm yoktur demektir. Kimse kim
senin fikrinden dolayı diğerine tahakküm etmeyecek
tir. Kimse kimseyi zorlamayacaktır; zor yoktur de
mektir, fikre saygı var demektir. Tath söz dili incit
mez; bazı kimselerin sanki, «tatlı söz dili incitir» gibi 
bir endişeyle illâ acı söz söylemek için buraya çıkması 
şart değil. Diyanet en güzel bir mevzu, en tatlı mese
lelerin konuşulması lâzım gelen bir yer. En tath me
selelerin konuşulacağı bir yerde, «Vay efendim, yan
dık, kara cahiller, bilmem neler, Diyanet herkesi zul
me götürüyor, bilmem ne yapılıyor.» Diyanette hiç 
öyle zulme götüren bir şey yoktur. Elbette eksiklik
lerimiz vardır, bunları tamamlamaya çalışacağız. Biz 
demiyoruz ki, hiç eksiğimiz yoktur, hiç yanlışımız 
yoktur, hiç hatamız yoktur. Elbette eksiğimiz de var
dır, yanlışımız da vardır, hatamız da vardır. Ama 
bütün bunları düzeltmeye kararlıyız, biz bunları dü
zelteceğimize inanıyoruz. Bunları kötü niyetle yapmı
yoruz, niyetimiz iyidir; iyilik olsun diye yapıyoruz. 

İnanıyoruz ki mîlletimiz sadece, geçen sefer de 
arz etiğim gibi, Türkiye'de Fransız turistlerine tatil 

şehri yapıp, onlar turist biz garson olacak değiliz. 
Türkiye'de ilmî konferanslar da yapılacak ve bunları 
geniş yüreklilikle karşılayacağız, bunları yapacağız, 
Dünya içerisindeki yerimizi daha yükselteceğiz. Türki
ye, sadece enternasyonal futbol karşılaşmalarının ya
pıldığı bir yer değildir. Türkiye, enternasyonal. ilmî 
konferansların da yapıldığı bir yer olacak. 

Bu bakımdan, inşallah bu Siret Konferansı hayırlı 
bir konferans olacak, milletimizin gücünü, milletimi
zin ilmî sahadaki yüceliğini yeniden bütün dünyaya 
göstermek bakımından önemli bir vesile olacaktır. 

Diyanetin birinci meselesini, bilgi meselesi, ilim 
meselesi, din görevlilerinin yetiştirilmesi meselesi, 
eğitim ve öğretim meselesi olarak böylece tespit 
ettikten sonra; Diyanetin ikinci meselesi; kuruluşu
nu mükemmelleştirmek ve daha iyi işler hale getiril
mek meselesini ortaya koymak istiyorum. Bu ko
nuda hakikaten ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Di
yanet İşleri Başkanlığı Kanunu 4 Mart 1924 tarih ve 
429 sayı üe ilk defa çıkarılmıştır. Ondan sonra sene
lerce bu kanun tabiatıyle bu idareyi yürütemez hale 
gelmiştir. Çünkü, bîr bakan şoförünün 125 lira maaş 
aldığı zamanlarda, bir müftünün maaşı 10 lirada kal
mıştır, bir il müftüsü 10 lira maaş alır durumda kal
mıştır. 

Binaenaleyh; bu Kanunla bu işi yürütmenin müm
kün olmadığı görülmüştür. Bunu gören Yüce Mec
lislerimiz müteaddit defalar Meclise Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kanununun yeniden tanzimi için tadil tek
lifleri ile gelmiştir. Bu gelenler arasında, Millî Birlik 
Komitesi de dahil olmak üzere 22 defa bu Meclise 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununu tadil etmek için 
kanun teklifi gelmiştir. 22 defa gelmiş, 22 nci de 
ancak 1965'te bu 633 sayılı Kanun çıkarılabilmiştir. 

633 sayılı Kanun çıkarıldıktan hemen kısa bir za
man sonra yeni ihtiyaçlar doğmuş, yeni inkişaf im
kânlarını tıkayan birtakım hususlar ortaya çıkmıştır. 
Burada da ifade edildiği gibi, Yüksek Din Kurulu 
çalışamaz duruma düşmüştür. 

Vekil imam - hatipler meselesi her gün büyüyen, 
hakîkaten son derece büyük bir haksızlığı ortaya çı
karan bir durumda ilerlemektedir. On senedenberi bir 
tek misalle vekil imamların uğradığı haksızlığı ifade 
etmek gerekirse, on seneden beri vekil imam olan bir 
kimse, eğer bir Pazar günü hastalansa, o gün maaşı 
kesilmektedir; çünkü o gün, vekâlet edemediği için 
maaş alamamaktadır. On senede birgün izin alama
maktadır. Birgün izinli sayılamamaktadır ve on sene 
her gün görev başında bulunmak zaruretinde kalmak
tadır. 
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Onun için, birkaç seneden beri bu Kanunun değiş
tirilmesi için Meclislerimizde çalışmalar yapılmıştır. 
Bu kanun ilk defa Sayın Süleyman Arif Emre beyin 
Devlet Bakanlığı sırasında Meclislerimize getirilmiş, 
benim Bakan olduğum sırada birinci defa Meclisleri
mizden geçerek Yüce Meclislerimizin tasvibine maz-
har olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
veto edilmesi üzerine ikinci defa gene Meclislere gel
miş, Meclislere ikinci gelişinde de bizim Bakanlığımı
za rastlayan bu devrede de, (bazı arkadaşlarımız bu 
tarihleri yanlış hatırladığı için tashih ediyorum) gene 
Meclislerimizden geçerek kanunlaşmıştır. 

İkinci defa veto edilmesi sebebiyle Medis Başkan
lığımızda bu Kanun uzun zamandan beri beklemekte
dir. Orman Suçlarının Affı Kanununa göre işlem gö
receği için hiç bir işleme de tabi tutulmaksızın Baş
kanlıkta bekletilen bu Kanunun, Ocak ayı içerisinde 
çıkarılabileceğini Sayın Meclis Başkanımız bize ifade 
etmişlerdi. Meclisin bilgisine sunulup tekrar Cumhur
başkanımıza gönderilecekti, fakat bu da maalesef 
gerçekleşemedi.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
yim efendim. 

öğleden evvelki mesaimize çok az bir zaman kal
mıştır. Bütçe görüşülmesi tamamlanmak üzeredir. Sa-
ym Bakanın 5 dakikası var, bir sayın üye kişisel gö
rüşmede buulnacak. Eğer tensip ederseniz, ondan son
ra da oylaması yapılacak. 

15 - 20ı dakika arasındaki bu süre için, tamam
lanıncaya kadar uzatılması hususunda onayınızı almak 
istiyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, beş dakikayı ikmal ediniz. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Diyanet İşleri Başkanlığının birinci önemli kısmı, 
eğitim ve öğretim. İkinci önemli kısmı da kuruluşunu 
ve birtakım meselelerini halletmek ve daha iyi ça
lışmanın esaslarını, nizamım getirmek diye hülâsa ede
biliriz. Bu, 633 sayılı Kanunu tadil eden ve bugün 
ikinci defa veto edilmiş olduğu için Meclis Başkan
lığımızda bekleyen bu Kanunun süratle çıkartılması 
ve Meclislerimizin bu büyük hediyeyi mîlletimize tak
dim etmesi hakikaten bir zarurettir. 

Bu hediye milletimize takdim edildiği zaman, Yük
sek Din Kurulu meselesi halledilecek; Avmpa'daki din 
görevlileri meselesi halledilecek, Hac işleri meselesi 
halledilecektir. Arkadaşlarımızın burada bahsettiği 
çok şey halledilecektir. Bu kanun tadili oniki me
seleyi halletmek üzere gelmektedir; bunun dört tanesi, 

personelle ilgilidir; sekiz tanesi de, Diyanete yeniden 
bir işlerlik kazandırmak, hakikaten Diyaneti güçlü 
yapmak, Diyanetteki birtakım haksızlıkları ortadan 
kaldırmakla alâkalıdır. Bu kanun süratle çıkarıldığı 
takdirde ki, bu Yüce Meclisimize aittir. Hakikaten 
Yüce Meclisimiz 2 defa bu görevi liyâkatle yapmış
tır ve bu tadil teklifini en iyi şekilde ortaya koymuş
tur. Bu kanun personel meselesi konusunda 4 meseleyi 
kökünden halletmektedir. 

1. Vekil imam meselelerini tamamen halletmek
tedir. 14 bin vekil imamın haksızlığı böylece son bula
caktır. 

2. Mülhak camilerde bugün 500, 60ı0', 1 000 lira 
ile caminin gelirine göre çalışan birtakım din görev
lileri vardır. Bunlardan 38 seneden beri hizmet eden
ler bile 1 kuruş - ne sigortadan ne Emekli Sandı
ğından, çünkü ne sigortalı ne de Emekli Sandığında sa
yılıyor - 1 kuruş emeklilik payı almadan, alamadan 
emekli olmaktadır. Her ne kadar bunların sayısı çok 
mahdutsa da, haksızlık haksızlıktır. Bir kimseye ya
pılan zulüm, herkese yapılan bir tehdittir. O bakım
dan bu meseleyi de halledecektir. 

Belediyelerde, mezarlıklarda görevli bütün dîn 
görevlileri bugün belediyelere bağlıdır, normal ve 
disiplinli bir teftişten mahrumdur. Oradaki hizmetlerin 
lâyıkıyle görülmesi ve düzene konmasından mahrum
dur. Bir kısım belediyelerde iyi olsa bile bir kısmında 
yetersizdir. Bütün bunları Diyanet kadrosu içerisin
de toplamak ve bu hizmetleri lâyıkıyle yapar hale ge
tirmek böylece mümkün Olacaktır. 

3. Bugün din görevlileri ne memurdur, ne memur 
değildir. Bir taraftan memurdur, bir taraftan memur 
değildir. Bu acayip tatbikata son verilmekte, bu ta
dil teklifiyle bütün din görevlileri Memurin Kanu
nuna tabi olmak suretiyle, en önemli haksızlıklardan 
birisi de ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın Yüksek Din Kuru
lu, Diyanetin en büyük karar organıdır, ilim organıdır 
ve en büyük organıdır hakikaten. Böyle olmasına rağ
men, muhterem milletvekillerimizin de burada işaret 
buyurdukları gibi, bu organ maalesef bugün çalışa
mamaktadır. Bu organı, kanun tadilini beklemeden 
çalıştırmak için Seçim Kurulunu toplamış olmamıza 
rağmen, bu Seçim Kurulu 3 misline yakın bir kim
seyi seçmek mecburiyetinde olduğu için, ancak ondan 
sonra boş olan üyeliklerin 3 mislini seçmek durumu 
gerçekleştikten sonra biz bunlardan 9 kişiyi seçece
ğimiz için, bu 3 mislini seçememiştir. Böylece eski 
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düzen, eskimiş olan düzen, bu 633 sayılı Kanunla 
değiştirilmek istenen düzenin işlemezliği ortaya çık
mıştır, işlemezliğinden dolayı toplamışız 2 gün seçim 
turları olmuş; fakat bu seçim olamadığı için maalesef 
Yüksek Din Kurulu kurulamamıştır. 

Diyanetin neşriyat kısmı, bir kısım arkadaşlarımız 
burada gayet güzel ifade buyurdular, kifayetsizdir. Ha
kikaten 3 milyonluk bir döner sermaye ile bunların 
da büyük kısmı depolarda kitap olarak duran bir ser
maye ile Diyanet İşleri Neşriyat Müdürlüğünün, hiz
meti görebilmesi mümkün değildir. Onun için bu Yü
ce Meclisler, Diyanetin bu döner sermayesini 3 mil
yondan 50 milyona çıkarmıştır. Bu kanun gerçekleş
tiği zaman, bu da hemen işlerlik kazanacaktır. 

Yurt dışı din görevlileri meselesine burada muh
terem milletvekillerimiz vukufla işaret buyurdular. 
23 din görevlisinin bir şey yapamayacağını da ifade 
buyurdular, doğrudur; iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Zaten bugünkü din görevlileri Avrupa'da bizim 
gönderdiğimiz din görevlileri değil, Çalışma Bakanlı
ğının çalışma ataşelerinin emrinde birer memur ola
rak çalışan din görevlileridir. Ancak 633 sayılı Ka
nunla değiştirilen bu teklif kanunlaştığı zamandır ki, 
Avrupa'da biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, müs
takil dinî müşavirlikler kurma imkânına sahip olaca
ğız ve hakîkaten Avrupa'daki işçilerimize hizmet ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edeyim bitiriniz 
efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Muhterem milletvekilleri, vaktimiz dolduğu için, 
sözümü toparlamak için; bu kanun gerçekleştiği za
man merkez teşkilâtının işlerliğini kazanacağını, hac 
işleri müdürlüğünün kurulacağım, her müftülüğümüz
de bir kütüphane kurma imkânının getirileceğini de 
ayrıca ifade etmek istiyorum. 

Hakikaten muhterem milletvekillerinin işaret bu
yurdukları gibi; imam, muhtar, öğretmen üçlüsü di
yoruz köyde. Fakat muhtar var, öğretmen var, imam 
yok! Hakikaten bu işi gerçekleştirmek için bir defa 
da bütün köy kadrolarım tamamlamak «şu sıraya 
girdiydi, bu sıraya girmediydi» bütün bu meseleleri de 
halletmenin en çıkar yo] olacağı kanaatindeyim. 

Bu Bütçe ile Yüce Meclisimiz Diyanete daha yeni 
adımlar attırmaktadır. Vaktimiz olmadığı için bunla
rı sadece manalarıyle değil, isimleriyle ifade etmek 
gerekirse; ilk defa Diyanet işleri Başkanlığı şimdiye 
kadar nerede oturacağını bilmeyen, daha çok, çok mü
tevazı yahut da binalarda vazife gören müftülüklerle 

yöneltiliyordu. İlk defa bu sene Bütçeye, Yüce Mec
lisimiz 25 milyon lira para koymak suretiyle Diyanet 
İşleri müftülükler binalarının yapılmasına hizmet 
eden derneklere yardım edecek ve böylece hakikaten 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilâtı oturacak iyi 
bir yer, vazifesiyle mütenasip bir yer bulacaktır. 
Kur'an kurslarına yardım edilecektir, meslek içi eği
tim büyük ehemmiyet kazanacaktır. 

Önümüzdeki sene içerisinde, Selimiye, Suttan Ah
met, Süleymaniye gibi büyük tarihî camilerimiz, tu
ristlerin geldiği camilerin avlularını top oynanan 
saha olmaktan kurtaracağız. Ayasofya'da nasıl bah
çesine sağına soluna sahip olan bir müze müdürlüğü 
var ise, Selimiye, Sultan Ahmet ve Süleymaniye gibi 
birkaç camimizin sahip olacağı bir cami müdürlüğü 
kuracağız ve bahçesine vesairesine sahip olacağız, 
inşallah. 

Temizlik meselesi için, bilhassa büyük camileri 
temizlemek için, arabaya yerleştirilmiş böyle seyyar 
bir çok büyük temizlik ekibini deneme olarak İstan
bul'da bu sene kurmak istiyoruz. 

Yine Yüce Meclisimizde temizlik meselesine işa
ret etti, muhterem arkadaşlarımız; arz edeyim. Yüce 
Meclisimiz ilk defa köylerdeki kirlenmiş cübbe ve 
sarıkların değiştirilmesi için bir tahsisat koymuştur, 
7 milyon liralık. İnşallah hayırlı hizmetler yapma 
yolunda Diyanet İşleri Başkanlığımız 633 sayılı Ka
nunu tadil eden teklif de kanunlaştığı zaman çok 
daha iyi hizmetler yapacaktır. 

Yüce Meclise tenkitlerinden dolayı teşekkürlerimi, 
yol göstermelerinden dolayı teşekkürlerimi tekrar arz 
ediyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ay
rılmayın lütfen. 

Sayın Yahşi, Sayın Akın, Sayın Omay, Sayın De-
mirtaş soru soracaktır. Soru işlemi bitmiştir. İki de ya
zılı soru var. 

Sayın Bakan, Ordu Milletvekili Sayın GönüTün 
sorusu: «Seçim bölgem Ordu ili iç kazalarının, dağ 
köylerinin camileri imarsız ve imamsızdır. Bu köy
lere hiç bir yardımın ulaşamadığı aşikâr olduğu ka
dar, hakikattir. Mukaddes dinimize hizmet yapılacak 
ise, biran önce tedbir alınmasına çare bulunacak mı? 
Hizmet yapılması Diyanetçe planlandı ise, Gölköy, 
Aybastı, Ulubey, Perşembe, Fatsa, Ünye, Kargan 
Kumru, Akkuş kazalarına ne kadar kadro verilmiştir? 
1977 yılındaki verilecek kadronun miktarı nedir? Bu 
hususta kürsüden cevap verilmeyecek ise, yazılı ola
rak şahsıma yazılı cevap verilmesini rica ederim.» 
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DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam-
la) — Bu konuda yazılı cevabı tafsilâtlı verebiliriz. 
Yalnız sözlü olarak şunu arz edeyim ki, sıra ne ise 
bu köylerin, o sıraya göre hepsine verilecektir kad
rolar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ordu Milletvekili Sayın Ekşi soruyor: 
«1. İmam kadroları köylerimize hangi esaslar 

içerisinde verilmektedir? Bu konuda herhangi bir ilke 
tespit edilmiş ise, buna uyulmakta imdir? 

2. 1976 yılında bütçeye konulan kadrolar, dağı
tılmış mıdır, dağıtılmayan kadro var mıdır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Köy kadrolarının dağıtılma ilkesini takdir eden 
ve bu ilkeyi yürüten iki yıldan beri Bakanlığımız de
ğildir. Baştaki konuşmamda da arz ettiğim üzere, 
illerde vali veya vali muavinlerinden biri, Millî Eği
rim Müdürü ve il müftüsünden teşekkül eden bir ko
misyon, bu işi değerlendirmektedir. Bu değerlendir
mede sınır köyleri ile fakir köyler daha öncelik alı
yor. Fakat bazan bu öncelik sırası da şöylece ayar
lanmaktadır: Bu takdir bazı kaymakamlara ait ol
makta ve bir bakıyorsunuz büyük köylere öncelik 
verilmiş; yine bir bakıyorsunuz, küçük köyler imam 
tutamayacağından dolayı, büyük köyler imam tuta
bilir mülâhazasıyle küçük köylere öncelik verilmiş 
olmaktadır. Biz ancak, muhtarlıktan bir müracaat ge
lirse, Diyanet işleri ve Devlet Bakanlığı olarak va
liliğe yazı yazıyoruz. Yine, yangın, sel, şu, bu sebep
ler dolayısıyle sırası değişecek köy olup olmadığı ko
nusunda lüzum görürse komisyonumuz toplanmakta
dır. O yetki de valilere aittir, lüzum görülürse vilâyet
lerde tekrar sıra değiştirilebilmektedir. 

1976 yılı kadroları Personel Dairesinden, Maliye
den ve Bakanlar Kurulundan geçmiş olup, epeyce 
bir zamandan beri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. 
Hemen hemen her gün bu kadroların gelmesini bek
liyoruz. Şubat'ın sonuna kadar gelmediği takdirde, 
tabiî ki bu kadrolar yanacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yahşi. 
SABRI YAHŞt (Kocaeli) — Sayın Başkan, bir 

hususu Sayın Bakandan yazılı veya sözlü olarak açık
lamasını rica ediyorum. 

Anayasanın 118 nci maddesinin memurlara tanı
dığı teminattan Sayın Bakanın malumatı olduğuna 
inanıyorum. 

Kocaeli Camii Personeli Kontrol Memuru İsmail 
Özen'in görülen lüzum üzerine 14 . 12 . 1976 tarih ve 

2 33885 sayılı Diyanet İşleri Personel Dairesi Başkanı 
I tarafından imzalı «01ur»Ia yapılan yer değiştirmesi

nin, bir disiplin cezası olduğu gerçektir. Halbuki, 118 
nci madde gereğince disiplin kovuşturmalarında me
mura isnat olunan hususun açıkça ilgiliye yazılı olarak 
bildirilmesi ve yazılı savunmasının alınması ve ken
disine bu savunma için belirli bir süre tanınması şart 
olduğuna göre, İsmail Özen'e yerinin değiştirildiği 
bildirildi mi, müdafaası alındı mı? Memurin Kanunu
nun 39 ncu maddesinin iptal edilmiş olmasına rağ
men, hâlâ; «görülen lüzum» maddesini yürütenler 

I hakkında vazifeyi ihmalden bir tahkikat yapıldı mı? 
Bunu ihbar kabul edip, tahkikat düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Bu münferit bir hadise olduğu için, Bakan olarak 
bu hadiseden doğrudan doğruya malumatım olması 

I imkânsızdır. Çünkü, bir İmar ve İskân Bakanlığı 
5 000 civarında, bir Çalışma Bakanlığı 3 800 civa-

I rında personele sahip olmasına rağmen, Diyanet İşle
ri Başkanlığı 50 000 civarında personeli olan büyük 

I bir kuruluştur. Herkesin durumunu tam bilmemiz 
mümkün değildir. Yazılı olarak Sayın Yahşi'ye arz 

I ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I , Buyurun Sayın Akın. 

AHMET NİHAT AKIN (Zonguldak) — Sayın 
I Başkanım, Sayın Bakanımdan iki sualim var. 

1< Zonguldak'ta yapılmakta olan Ulu Cami için 
kendisine bir seneyi geçkin bir zaman, caminin yapı
lışı ile ilgili heyetle huzura gittik, caminin yapılma
sında katkıda bulunulmasını rica ettik. Kendisi ga
yet samimi olarak, «Evet» dedi; caminin dosyasını 
verdi. Dosyada, planı her şeyi vardı, makbuzlar var
dı. Camiye para verilmek değil, dosya kayboldu Sa
yın Bakan; iki defa gittik dosyayı hâlâ bulamadık. 

I İki aydan heri alâkadar değilim. Dosya bulundu mu 
I camiye para gitti mi? 

2. Çaycuma'da yapılan bitmekte olan cami için 
40 bin lira yardım edeceğini Sayın Bakanımız vadetti-
ği halde o yandan bu yana da para gelmedi. Acaba 
gitti mi, gitmedi mi. Bunu öğrenmek istiyorum. Bun-

I lan da gayet samimi olarak soruyorum, ne tenkit edi-
I yorum, ne de bir şey* 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Sayın Akın haklılar efendim. Burada sordular, 

I bir daha vakit almamak için arz edeyim, haklılar. Fa-
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kat biz bu şeyleri hepsini vakıflara gönderiyoruz bi
rer yazıyle. Maalesef bu Çaycuma'yı da intikal ettir-
mişizdir. 

öbürünü, yalnız dedikleri doğrudur. Çaycuma için 
biz intikal ettiriyoruz, onlar değerlendiriyorlar. Ben 
tekrar alâkadar olayım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Efen

dim, Siret Konferansı Diyanet İşleri Başkanlığınca 
yapılmakta, her halde artık son safhadadır. Çünkü 
toplantı tarihi yakındır. Konferans uluslararası parafe 
olduğuna göre, gündemi de şimdiye kadar hazırlanmış 
olmalıdır. Sayın Bakandan rica ediyorum, bu günde
mi lütfen açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Omay4 

Mevsim bakımından da daha uygun bir mevsime 
getirelim diye Mart'tan 10 Mayıs'a aldık toplantıyı. 
10 Mayıs'ta yapacağımız için, yalnız davet listeleri 
tespit edildi. Gündemi ve davet listelerim eğer arzu 
buyurursanız takdim ederiz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muzaffer Demirtaş, buyurun. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan delâletinizle şu suali sormak is
tiyorum: 

Diyanet İşleri Başkanının ve illerde müftülerin, il
çelerde müftülerin protokolde yeri nedir, tespit edil
miş midir? Eğer tespit edilmemiş ise, Sayın Bakanlı
ğın bu hususta bir çalışması var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 

— Teşekkür ederim ben de Sayın Başkan. 
Bu hususta bir çalışmamız vardır, onu arz ede

yim* 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Hasan Tosyalı'nın, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, çok değerli arkadaşlarım, Diyanet İşlerinin 
mümtaz mensupları; hepinizi Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin bir mensubu olarak cidden saygıyle selâm
larım. 

Bugün en mesut günlerimizden birisi. Milletimi
ze, bizlere, Yüce Allah'ımızın, sevgili Peygamberimi-
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zin, mukaddes Kur'ammızın ışığım tutan bir teşkilâ
tın bütçesini konuşuyoruz. Milletimize ve bize mane
vi güç veren dinimizin işlerini daha iyi yönetmek 
için, fikirlerimizi ilâve ederek daha iyi bir yönetim 
yaratmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı hepimiz bahti
yarız. Din işinde bütün partiler, bütün parlamenter
lerimiz, milletimizin en gözde müessesesine, dinî hu
suslara en asilane katkılarımızı elbette yapacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, İslâm Dini, ferdî bedenimi
zin ve milletimizin asil ruhu, manevî gücüdür. Türk
lüğümüzde ferdî bünyemizin ve milletimizin fizikî ve 
maddî gücüdür. Her Türk ve bütün Türk Milleti 
olarak, İslâm Dini ve Türk milliyetçiliğini ebediyen 
birbirinden ayrılmasına, ayırt edilmesine meydan 
vermemeliyiz, vermeyeceğiz de. Komünist rejimler, in
şam hayvanlaştırmak için, evvelâ onun vücuduna, 
fert vücuduna ruh veren, güzellik veren, insanî vasıf 
veren dinini yok etmeye çalışırlar. Komünist olmak 
için, evvelâ dinsiz olmasını emrederler, öylece onu 
Allah'ın yarattığı mahluklar dışında acayip mahluk 
haline getirmek isterler. 

Komünistler kendi bünyelerinde olmayan millet
leri ve fertleri kendi esirleri yapabilmek için, o mil
letleri içten yıkabilmek için, evvelâ o milletlerin di
nini yok etmek isterler. Çünkü, bir millet olabilmek 
için iki kuvvetli unsur var: Birisi, milliyetçiliği - da
marlarındaki asil Türk kam; = ikincisi de göğsündeki 
imam, kafasındaki Allah sevgisi ve Allah korkusu
dur. İşte komünist Türkiye'yi içten yıkmak isteyen 
anarşist, aşın, sol, bu iki unsuru birbirinden ayırt 
etmeye, birini veya diğerini veya her ikisini aynı za
manda yok etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'deki mü
cadele yıllardan beri budur. Buna iyi teşhis koyma
mız lâzım. 

ZEKÂ! YAYLALI (Erzurum) — Masonlar yok 
mu? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, işte bu teşhisi doğru koyarak, memleketi
mizin en büyük derdi olan huzursuzluğu, anarşiyi ve-
saireyi, içten yıkmayı, vatan - millet bütünlüğü ile 
rejim düşmanlığım, ancak ve ancak milletimizi bütün 
fertleriyle, milliyetçi, imanlı ve yüksek ahlâklı kıl
mak sayesinde önleyebiliriz. Bunun için, bütün mek
teplerimizde ilk, orta ve yüksek eğitime tabi her ka
demedeki okullarımızda kız - erkek bütün yavrula
rımıza millî, dinî ve ahlâkî dersleri mutlaka daha ge
niş mikyasta ve mecburî olarak programlara koyma
mız lâzım ve bu programlar ehliyetli din adamları 
tarafından okutulmalıdır. 
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Bugün Türkiye'deki anarşinin temel sebebi, bu 
şekilde yavrularımızı yetiştirememiş oluşumuzdan gel
mektedir, bir bakıma da. 

Sevgili arkadaşlarım, İslâm Dini,.- önemine bina
en İsrarla tekrar duracağım - Türk Milletinin millî 
birliğinin, Türk vatanının bütünlüğünün, hür demok
ratik Cumhuriyet rejimimizin korunmasında en mü
essir silâhtır. Buna sahip olmamız lâzım. 

İslâm dini, Türk Milletini ve fertlerini milliyet
çi, imanlı ve yüksek ahlâklı yapar. O halde, İslâm 
Dinine ve onun gereklerine sahip olmamız lâzım. 

İslâm Dini, Yüce Allah'ımıza, Kur'anımıza, sevgi
li Peygamberimize, vatanımıza, milletimize, birbiri
mize, hür demokratik Cumhuriyet rejimimize, Ana
yasaya, anaya - babaya, kanunlarımıza, Devletimi
ze, Hükümete, işverene, millî -- dinî - tarihî değerle
rimize, millî menfaatlerimize ve bunlar için can ve
ren şehitlerimize sevgili, saygılı ve faydalı olmayı em
reder. Dinimizin ve Allah'ımızın bu emrine fert ve 
millet olarak hürmet etmek, onun gereğini yerine ge
tirmek bizim bekamızın temel şartıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, memnuniyetle belirtirim ki, 
burada konuşan pek çok arkadaşımız, her partiye 
mensup arkadaşımız, - kendisine Halk Partisinin 
müftüsü diye hitap ettiğim Sayın Hasan Değer da
hi - dinin önemine işaret etmek suretiyle, şu Meclis
te dine karşı olan derin saygı duygumuzu tamamla
mıştır. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Ne demek yani? 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Dine saygı 

gösteren nereden gelirse gelsin, büyük saygım var. 
Sevgili arkadaşlarım, şimdi de temennilerimi sıra

lıyorum: 
1. Millî kalkınmamızı sağlamak için, millî eği

timimizde milliyetçi, imanlı, ve yüksek ahlâklı insan
lar olarak yetiştirilmesi için, Diyanet İşleri Başkan
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TRT Genel Müdürlü
ğü birbirleriyle sıkı işbirliği yapmalı, her kademede
ki okullarımızda din derslerini mecburî kılmalı, daha 
kapsamlı hale getirmelidir. 

Bu derslerin mutlaka ehliyetli kişiler tarafından 
verilmesi sağlanmalıdır. Dine saygısı olmayan insan
lar tarafından verilirse acayip şeyler oluyor. 

2. Diyanet İşleri ile meşgul her fert din, - baş
ta Diyanet İşleri Başkam olmak üzere - lâyiklik pren
sibi dahil, Anayasamızın ve kanunlarımızın bütün il
kelerine ve hükümlerine saygılı olması lâzımdır. 

Üzüntüyle belirtirim ki, - derinlere girmiyorum - bu 
saygının bazı yerlerde kopuk ve zayıf olduğunu gö
rüyoruz, esefle. 

3. Dinî inançlar, Türkiye Cumhuriyetini yıka
rak, onun yerine Anayasaya, medenî ve hür insana 
ve Türk Milletine uymayan çağ dışı rejim kurmak 
için kullanılmamalıdır. Bazı hevesler görüyoruz... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Mümkün değil. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Elbette müm
kün değil, cihanı başına yıkarız böyle düşünenle
rin. 

4. Ezelden ebediyete kadar Müslüman olan ve 
olacak olan Türk Milletini sanki ilk defa kendileri 
Müslüman yapacakmış gibi, kendileriyle birlikte san
ki ilk defa Müslümanlık gelmiş, gelecekmiş gibi te
miz Müslüman Türk Milletinin dinî duygularını par
ti çıkarları, siyasî çıkarları, oy hesapları ve şahsî 
emelleri için alet etme, vasıta yapma ve istismar 
etme heveslerinin son bulmasını istiyoruz, bazı kim
selerin. 

Arkadaşlar memleekti yıkacak budur. Nasıl ki 
komünist rejim memleketimizin dinini ve milliyetçi
liğim yok etmeye çalışıyor; bir parti, bir şahıs veya 
bir zümre çıkar da, milletimizin din duygusunu pis 
siyasî emellerine, parti çıkarlarına, rey hesaplarına 
alet etmeye gayret ederse ve bu maksatla camileri
mizi bir parti ocağı haline getirmeye çalışırsa, bu 
inaksalla din adamını kendi partilerinin bir uşağı gi
bi kullanmaya kalkarsa... 

MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Böyle 
bir şey yok Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tenzih ede
rim tabiî, öyle olmasınlar. Bu memlekete büyük fe
nalık olur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen tamamlayın, 
süre doldu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Süre doldu. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; Türkiye'mizde 45 bin ca
mi var, hâlâ 25 bin caminin imamı yok. Yazıklar ol
sun. Mademki Türk Milletine kuvvet veren, birinci 
kuvvet veren birinci kuvvetimiz asil Türklüğümüz-
dsir, maddî kuvvetimizi kuvvetlendirmek için her ne
vi faaliyetimizi yıllardan beri, köprü yapmak, fab
rika yapmak, yol yapmak, sahalarına teksif etmişiz, 
çalışıyoruz, mademki din de millî varlığımızın manevî 
gücüdür o halde bu işi yapacak din adamlarından, şu 
güne kadar hâlâ 25 bin camimize imam kadrosu tah
sis etmemek suretiyle yoksul bırakmanın bu memle
kete ne kadar büyük fenalık olduğunu hepimiz idrak 
etmeliyiz. 
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O hakle arkadaşlar, 25 bin imam kadrosu nok
sanımız var. Meclis ve Hükümet olarak 25 bin kad
royu, millî eğitime verdiğimiz gibi toptan verelim. 
İmamım, köyüne, kasabasına, Diyanet İşleri Baş
kanlığındaki arkadaşlarımız tayin etsinler bu kolay
lığı bulsunlar. 

Çok esef ediyorum, geçen sene 5 000 kadro koy
duk, bunun onayım Cumhurbaşkanlığı hâlâ yapmadı. 

Yine esef ediyorum, Diyanet İşleriyle ilgili kanun
ları veto ettiler; şurada, burada sürüncemede kaldı. 

Yine esef ediyorum, yazıklar olsun diyeceğim, 
13 700 vekil imam kadrosu ile ilgili onay veto edil
di. Bunun yerine bir şey ikâme edemedik. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, son cümle lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
Sevgili arkadaşlarım... 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Biraz müsamaha 

ediniz efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Hızını almış

ken biraz konuşsun Sayın Başkanım. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Kız ve ka

dınlarımızın dinî hizmetlerini yapacak, bu işten an
layan kadın ve kız elemanımız yok denecek kadar 
az. Ölen bir kadın için 20 kilometre, 40 kilometre 
uzaktan ölüyü yıkayacak bir kadın din elemanı ara
maya çahşıyor köylümüz. İstırap verici bu. 

Ben, Diyanet İşleri Başkanlığından ve Hükümet
ten, yeter miktarda kız ve kadınlarımıza, çeşitli din 
okullarımızda dinî öğretim yaptırmalarım, yeter mik
tarda eleman yetiştirmelerini rica ediyorum. 

İmam - hatip lisesi mezunlarının her fakülteye 
girme hakkının verilmesini istirham ediyorum. 

Camiler, demin söylediğim gibi, üstlerinde çok 
İsrarla duruyorum, ne camiler bir parti propaganda 
yeri, ne de onun elemanları bir partinin çığırtkanı ol
mamalıdır. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bunu yapan mı 
var? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, teşekkür ediyorum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Son cümle, son 

cümle... 
BAŞKAN — Son cümle... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; çok üzüntüyle ifade ediyo
rum, bugün burada bir mecmua gösterildi bana.. Sa
yın Diyanet İşleri Başkanımız, şimdiki Başkan, par
lamenterlerimizi, (Hepiniz okuyun) 1 Şubat 1977 ta
rihli Diyanet İşleri Mecmuasında, parlamenterlerimi-

j zi şimdiye kadar tezyif edenlerden daha fazla tezyif 
| etme küstahlığında bulunmuştur. Yazıklar olsun. Di-
I yanet İşleri... 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Haşa. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yahu, yazıyor, 

I işte orada. Bana getirip de okutturmayın. Ben bir 
şeye... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Oku, oku. 
I BAŞKAN — Tamam Sayın Tosyalı, rica ediyo

rum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Benim adım 

Hasan Tosyalı. Hiç bir haksız iş yapmam. 
I BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bitirdiniz; bir de o 
t küstah lâfı çok .»ğır oldu, onu rica edeyim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Pekâlâ, ağırsa 
I geri aldım. 
I BAŞKAN — Çünkü, saygı duyduğumuz bir ma-
I kamdır, rica ediyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hafifini koy
dum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hata yapmışsa 
1 Sayın Başkan.... 

BAŞKAN — Yanlışsa, yanlışlığa düşmüş der. Ge-
I ri aldı efendim, biz anlaştık. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Herkes yazdı-
I gınm karşılığım bizden alır, sessiz alır, ben sesli ce-
I vap verdim; ama yine alır; haberiniz olsun. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Tos-
I yalı... 
I Artık son cümleler çok tevali etti, rica ediyorum 
I efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam efen-
I dim. 

Sayın Başkanım, Diyanet işleri Başkanlığının ba-
I ştnda bulunan adam ve onun bütün mensupları di

ne saygılı olmalıdır. Dine saygılı olmamn da gereği 
I din yolunda, millet yolunda, hak yolunda olmak ol-
I malıdır. Şunu, bunu tezyif ederek, bu yoldan siyasî 

kazançlar temin ederek, mebus obuaya vesaireye bu 
| yoldan gidilmez; başka türlü yoldan gidilir, ikaz ede-
I rim. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız Bütçesinin milleti-
I mize ve bütün teşkilâtına hayırlı olmasını dilerim. 
I («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Bu suretle Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üze-

I rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
I Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları-
I niza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
Prog. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 51 312 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerleri
nin yönetimi 1 417 387 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince, Bütçe Ka
nunu taşanlarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ' 
görüşmelerine başlıyoruz. I 

Sayın Komisyon burada. ! 

Hükümet adına Tapu ve Kadastro Genel Müdü- I 
rü Sayın Galip Esmer, yetki belgesiyle burada, yerle
rini almışlar. 

Bütçe üzerinde grupları adına söz alan saym üye
ler; Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ali Zülfi-

Bölüın 
Prog. Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 40 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ka
bul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Cenabı Hak
kın indinde makbul hizmetlere kaynak olmasını ni
yaz ederim. («Bravo» sesleri) 

Saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 14.05 

kâroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Atillâ Atilâ, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Rasim Gürsoy, Millî Selâmet Partisi Grupu adma 
Sayın Bahattin Yardımcı. 

Şahısları adına; Sayın Ali Kurt, Saym Hasan Öz-
çelik, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Kadir özpak, 
Sayın Kemal Önder, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Fahri Özçelik, Sayın Osman Aykul, Sayın Sabri Tığ
lı, Sayın Mtkail tlçin, Sayın Mehmet özkaya, Sa
yın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın Enver 
Akova, Sayın Yeli Bakirli, Sayın Nedim Korkmaz 
ve Saym Tufan Doğan AvşargiL, söz almışlardır. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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tik söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ali 
ZUlf ikâroğhı? Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Atil
lâ Atilâ; buyurun Sayın Atilâ. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATİLLÂ ATİLÂ 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1977 yılı büt
çesi üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bütçe kanun tasarıları tetkik edildiğinde görüle
ceği üzere» Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, 
1974 yılında, cari harcama kaleminden 279 806 000 
TL. ödenek verilmişken, bu miktar 1976 yılında 
525 052 000 TL.^na, 1977 yılında ise 581 325 Oö!» 
TL.'na yükseltimıiştirj Yatırım harcamaları kale
minden, 1974 yılında 90 milyon TL. ödenek veril
mişken, bu miktar 1976 yılında 101 895 000 TL., 
1977 yılında ise, 131 890 000 TL.'na yükseltilmiştir. 

1977 yılı bütçesi, toplam olarak, 1974 yılı büt
çesi ile karşılaştırıldığında, % 100'e yakın bir artış 
olduğu görülmektedir. 

Yüce Meclislerimiz hiçbir zaman Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğüne sağlanan bütçe olanakla
rının hiçbir dönemde karşısında olmamıştır. Her 
bütçe yılında da bu olanaklar ve bütçe biraz daha 
genişletilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, kendisi
ne verilen bütçe olanakları ölçüsünde, vaktiyle bir 
tek arazi binek otosuna dahi sahip değilken, bugün 
400'e yakın arazi otosuna, havaî fotoğrafları çekmek 
üzere 2 tane modern uçağa, 20 kadar kıymetlendir
me aletine, bir elektronik beyine, en modern alet
lerle donatılmış fevkalâde bir foto laboratuvanna 
ve en ileri optik yöntemlerle imal edilmiş binlerce 
ölçü aletine kavuşturulmuştur ve her yıl personel 
sayısı da artırılmıştır. 

Alet ve insan gücü, araç, gereç ve malî yönden 
en geniş olanaklara kavuşturulmuş olan bu kurulu
şun, 1977 Bütçe Kanun Tasarısında yer alan çeşit
li hizmetlere ait üretimlerini, yıllara göre birbiriyle 
karşılaştırdığımızda hayrete düşmemek mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, lütfen elinizde bulunan Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 197 yılı Bütçe 
Kanun Tasarısına göz altınız. Orada, çeşitli hizmet
lerdeki üretimlerin yıldan yık artacağı yerde, ne öl
çüde azalmakta olduğunu açıklıkla göreceksiniz. 

îflc sütunda yer alan nirengi hizmetlerine bakı
nız, 1971 yılında 14 856 km2'ye ulaşan yıllık Üre

tim, hızla düşerek; 1972 yılında 12 600 knı^'ye, 1973 
yılında 9 594 km.s'ye, 1974 yılında 6 774 km.2'ye, 
1975 yılında ise 6 600 fcm.*'ye düşmüştür. 

Uçuş hizmetlerinde üretim durumu ise : 1972 yı
lında 13 366 km.2'ye ulaşmışken, 1973 yılında 
12 372 km.2'ye, 1974 ve 1975 yıllarında 3 824 km.2'ye 
kadar düşmüştür ve de 1974 yılında 2 yeni uçak alın
dığı halde. 

İşin hazin tarafı, uçuş hizmetlerindeki yılhk 
üretimlerin 13 bin km.2'den 3 800 km.^'ye düştüğü 
yılların, söz konusu yeni ve en modern hava kame
raları ile mücehhez bu 2 uçağın, milyonlarca dolar 
döviz ödenilerek satın ahnıp hizmete başladığı 1974, 
1975, 1976 yıBanna rastlamağıdır. 

Bu hizmetlerle ilgili yetkili kişilerden aldığımız bil
gilere göre, bir uçağın rasyonal bir şekilde kullanıl
ması halinde, yıllık üretim kapasitesinin 15 - 20 bin 
km.2 okluğu ifade edilmektedir. 

Ancak, bir yerde hava fotoğraflarının alınıp ha
rita haline dönüştürülebilmesi için, o alanın içinde 
nirengi hizmetlerinin de yapılmış olması gerekmek
tedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde nirengi 
hizmetlerinin yılhk üretimi 6 bin km.2'ye kadar düştü
ğü bir dönemde, 30 bin km.2'lik bir alanda uçuş 
yapılması elbette söz konusu olamaz. 

Birbirine çok sıkı olarak bağh bulunan bu hiz
metlerin bu hale düşürülmesi yüzünden tapulama 
ekiplerinin arazi çalışmaîarmda yararlandıkları to-
poğrafik harita ihtiyacı yeterince karşılanılamayaca-
ğrndan, fotoğramatik yöntemle çalışacakları yöreler
de, yersel grafik yöntemle çalışma durumunda ka
lacakları, dolayısıyle tapulama üretiminin de azala
cağı aşikârdır. 

Nitekim, elimizdeki 1977 Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısında verilen miktarlara göre 1968 yılında 16 200 
km.2'ye ulaşan harita yapımı hizmetleri de 1971 yı
lında 10 185 km.2'ye, 1972 yılında 8 715 km.2,ye, 
1974 - 1975 yıllarında ise 11 bin km. 'ye kadar düş-' 
müştür. Geçmiş yıllarda 16 200 km.s'ye kadar ulaş
mış olan harita üretiminin 8 bin km.2'ye düşmesi
nin nedenlerinin başında, nirengi ve uçuş hizmetle
rinde, yukarda arz etmeye çalıştığını üretim kayıp
tan gelmektedir. Bu hizmetler aynı tempo ile devam 
ettiği takdirde, harita yapım hizmetlerine yeterince 
hava fotoğrafı verilemeyeceğinden, gelecek yıllarda 
havaî fotoğrametri yolu ile harita yapımı daha da 
düşmüş olacaktır. Bu durumun doğal bir sonucu 
olarak, 20 kadar kıymetlendirme aletinde çalışan 
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100 kadar alet operatörü ite 200 civarındaki kartog
raftan, başka hizmetlerde yararlanma olanağı bu
lunmadığından, bu kişileri de aylarca boş oturtmak 
zorunda kalınacaktır ve esasen Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde durum bugün bu hale gelinmiş 
bulunmaktadır. 

Tapulama hizmetlerine gelince : Bu hizmetteki 
yulara göre üretimler, elimizdeki bütçe kanun ta
sarılarına, bilerek, eksik ve çarpık olarak yansıtıl
mıştır. Çünkü, tapulama hizmetlerinde üretimler, 
parsel olarak değil, km.2 olarak gösterilmesi gerekir. 
Bütçe kanun tasarısında ise parsel olarak verilmiştir. 
Halbuki kalkınma planlarında tapulama hizmetleri
nin üretimi km.2 olarak gösterilmiştir. Nitekim, 
elimizdeki bütçe kanun tasarısının üretimlerle ilgili 
sayfasının altında plan hedefleri olarak tapulama 
hizmetleri için 1977 yılına ait 14 bin km.2 yazılmış
tın Bu hizmette yıllara göre üretimler ise parsel sa
yısı olarak verilmektedir. Biz burada nasıl bir kar
şılaştırma yapalım ki plan hedeflerinin gerçekleşti
rilip gerçekleştirilmediği anlaşılsın? O nedenle plan 
hedefi km.2 olarak verilmişse, yıllara göre üretimle
rin parsel değil, km.2 olarak yazılması gerekirdi. 
Geçmiş yıllarda da bütçe kanun taşanlarına böyle ya-
zılagelmekte iken, bilgilerin çarptırılması dikkatimizi 
çekmiştir. 

Esasen tapulama hizmetlerinde üretimin parsel sa
yısı ile değerlendirilmesi bizleri yanlış noktalara gö-
türeibilirj Zira, özellikle son senelerde deniz, göl ve 
nehirferîmizin kıyı kesiminde, örneğin 100 dönümlük 
bir parsel rahatlıkla 20ı0 - 30/0 - 500 parsele dönüş
mekte, bundan faydalanılarak km.2 yerine parsel 
sayısıyle bizlerin değerlcndiremeyeceği bir ortama it
mek istenmiştir. 

Tapulama hizmetleriyle ilgili olarak bütçe kanun 
tasarısında verilen bilgilerde ayrıca eksiklik bulun
maktadır. 

Şöyle ki; yıllık toplam üretimlerin birimi parsel 
veya km.2 olarak tasanda açıklanırken, bu üretimlerin 
ekle edildiği yıllarda tapulama hizmetlerinde kaç 
ekip çalıştırıldığının da açıklanması gerekir. 

Bilindiği üzere, tapulama hizmetlerinde ekle edi
len üretimlerin miktarı, fotoğrametrik veya klâsik 
çalışmalara göre, çoğalıp azalacağı gibi, çalıştırılan 
ekip sayısına göre de azalıp çoğalacaktır. 

100 ekip çalıştırılarak elde edilen yıllık toplam 
üretim, 200 ekip çaîıştırılarak elde edilen yıllık 
toplam üretim birbiriyle karşılaştırılırken, üretimde 
yararlanılan ekip sayısı açıklanılmamış ise, çalışma
ların verimli olup olmadığı nasıl anlaşılacaktır? 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu hususu 
da bizlerden saklayarak, sadece «1971 yılında 
752 708 parselin, 1972 yılında 734 625 parselin, 
1975 yılında 913 532 parselin tapulaması yapılmış
tır» şeklinde bilgi vermekle yetinmiş, böylece bizleri 
sayılarla yanıltmak istemiştir. 

Bu konuda Devlet Planlama Teşkilâtından aldı
ğımız belgelerden elde etmiş olduğum bilgilere göre, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1970 yıhnda 460 
ekip çalıştırarak 854 083 parselin tapulamasını; 1973 
yılında 625 ekip çalıştırarak 833 855 parselin tapu
lamasını yapmış okluğu halde, 1975 yıhnda, 1970 
yılına göre 220 ekip fazla, yani 680 ekip çalıştırarak, 
913 532 parselin tapulamasını yapmıştır. Ekip sayı
sındaki % 50 artış, üretimi ancak % 10'dan az et
kilemiştir. 

Bunlann dışında sizlere tapulama hizmetleri ile 
ilgili daha hazin bir tablo nakledeceğim. 

Bilindiği üzere tapulama çalışmalanna 1950 yı
lında başlanılmıştır. 1955 yılına kadar da bu çalış
malar, deneme durumunda, her türlü araç, gereç, 
malî imkân ve yetişmiş personelden yoksun olarak, 
klâsik usullerle yürütülmüştür, İşte bu koşullar al
tında sürdürülen çalışmalar sonucunda 1951 - 1955 
yılları arasındaki 5 yılda toplam olarak 1 480 ekip 
çaHıştmlmış ve 28 550 km.2 alanda 2 169 981 par
selin tapulaması yapılmıştır. Bu hesaba göre ekip 
başına yıllık ortalama üretim 19,2 km.2 olmuştur. 

Klâsik dediğimiz, yersel ölçme âletleri ile yapılan 
bu çalışmalar sonucunda, elde edilen 19,2 km.2'Iik 
üretim hızı ile Türkiye tapulamasının 20 yılda bitiri
lemeyeceği anlaşılmış, 1955 yıhnda kabul edilen, 
6857 sayılı Yasa ile tapulama çalışmalarında fotoğ
rametrik usule geçilmiştir. 

Böylece, tapulama üretim hızı % 100 artacağı 
için Türkiye tapulaması da 20 yılda bitirilmiş ola
caktı. 

Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türki
ye'nin ancak 1/3 tapulaması bitirilebihniştir. 

Ayrıca fotoğrametrik yöntemle çalışılan son 5 
yıida, 1971 - 1975 yılları arasında, toplam olarak 
3 030 ekip çalıştırılmış, 50 252 km.2 alanın tapula
ması yapılmıştır. Yıllık ekip başına ortalama üre
tim 16,5 km.2 olmuştur. 

Yukarıda ifade etmiş olduğum tapulama hizmet
lerinin hazin tarafı budur. 

Her türlü araç, gereç, malî olanak ve yetişmiş 
personelden yoksun olarak, deneme mahiyetinde, 
klâsik usullerle çalışılan 1951 - 1955 yuları arasın-
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daki ilk 5 yılında ekip başına ortalama üretim 19,2 ı 
km.2 iken, her türlü araç, gereç, yetişmiş personel I 
ve malî imkân sağlanıldığı ve klâsik usule göre % 
100 fazla üretim elde edilmesi gereken fotoğramet- I 
rik usule çalışıldığı 1971 - 1976, yani son 5 yılda I 
ekip başına ortalama üretim 16,5 km.2'ye düşmüştür I 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu hali ile 
yeryüzünde fotoğrametrik yöntemin klâsik yöntem
den daha az iş ürettiğini kanıtlayan ilk kuruluş ola- I 
rak tarihe geçecektir. 

2613 sayılı Yasa ile il ve ilçe belediye hudutları 
dahilinde çalışan şehir kadastro müdürlüklerinin de | 
durumu aynı şekildedir. Plan hedeflerine göre % I 
60, % 70 gibi büyük açıklar verilerek sürdürülen 
bu hizmetlerin üretimlerinin giderek düştüğü ve teh
like çanlarının her yıl biraz daha hızh çaldığını duy
mayan kalmadığı halde, en erken duyması gereken
lerin bir türlü duymaması çok acıdır. 

Ben, burada, Yüce Meclisimiz huzurunda bu ku
ruluşun yönetiminden sorumlu kişilere soruyorum: I 
Hangi hizmetleri iyiye doğru gidiyor? 

Bana, görevleri içine giren bir tek hizmet gös
terebilirler mi ki, ulaşılması gereken hedefe değil, geç
miş yıllarda ulaşılan ve gerçekleştirilmiş bulunan 
üretim seviyesine ulaşmış olsun? Bir tek hizmet yok
tur ve gösteremeyeceklerdir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bütün 
hizmetler maalesef yıldan yıla önemli ölçüde geri- I 
lemis ve hatta çökmüş bulunmaktadır. Öylesine çök
müştür ki, tapulama hizmetlerinde 1951 -1955 baş
langıç yıllarında gerçekleştirilen ekip başına yıllık 
üretim hızı olan 19,2 km2, bugün Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde ulaşılması gereken hedef ola
rak tespit edilmiştir ve hatta ulaşılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir başka konuya daha de
ğineceğim. 

Bir sayın milletvekilinin Bütçe Komisyonundaki 
konuşmasıyle, tapu muhafızlıklarında işlerin paray
la görüldüğünün belirtilmesi üzerine Hükümetin tu
tumuna bakın: 

Sayın Başbakan Yardımcısı Türkeş valiliklere l 
birer yazı yazarak, tapu muhafızlıklarında deneti
min sağlanarak suçluların tespiti ite gerekli cezanın 
verilmesini ister. 

Bununla, yapılan suiistimalleri önemle hayalini 
kurarlar. Bu suçların gerçek nedenine inmeleri ge
rekir. Bu suçların temeli ekonomik nedenlerdir. Bu 
suçları işleyenler tapu muhafızlıklarında çalışanlar de
ğil, bu düzenin devamım sağlamaya çalışan Hükü- j 
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mettir. Bu suç düzenin suçudur. Hangi hükümet, 
hangi siyasî parti bu bozuk düzenin devamını isti
yorsa o hükümet suçludur, o siyasî parti suçludur. 

Bir katsayıyı çok görecek, memurların sefaletine 
seyirci olarak, hatta danada sefalete iteceksiniz, emek 
veren küçük memurları yarattığınız pahalılıkla, her 
gün değişen, değişirken mutlaka artan fiyatlarla eze
ceksiniz, ekmeğe muhtaç edeceksiniz, bu yetmiyor
muş gibi bir de ceza vereceksiniz... 

Hem suçu görevinizi yapmadığınız için siz işle
teceksiniz, hem de dönüp cezalandıracaksınız..; 

Akıl mantık ve insaf dilerim. 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü bu çalışmalarıyla : 

Şehirlerdeki yerleşmenin büyük önem taşıdığı za
manımızda, nâzım ve imar planına altlık olacak ha
ritaları zamanında yapmayarak yerleşme düzeninin 
bozulmasına sebep olduğundan; 

Devletin öz kaynakları arasında en büyük önemi 
taşıyan Hazine ve vakıf arazilerini tespit etmediği 
gibi, mülkiyet konusu olmayan, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında kullanmaya elverişli toprakların 
değerlendirilmesini sağlamadığından; 

Arazi, bina ve tarım vergilerinin tam adaletli bir 
şekilde olmasını önlediğinden; 

Harç ve vergilerin tam olarak tahsiline imkân 
sağlamadığından; 

Taşınmaz malların tapulanmasmı, Kalkınma Pla-
mhedefinin tanıdığı sürenin iki katı geciktirilmesi ne
deniyle, taşınmaz mallarda çiftçilerin alacağı kre
dileri önlediğinden, d olay isiyle kırsal alanlardan şe
hirlerdeki gecekondu sefaletine, göçlerin artmasına 
sebep olduğundan; 

Tapulama işlemini zamanında yapmadığından, 
Toprak Reformu Yasasının kamulaştırma işleminin 
aksamasına neden olarak Toprak Reformu Yasasını 
askıda bıraktığından; 

Mahkemelerdeki hukuk davalarının % 75'ini teş
kil eden taşınmaz mallarla ilgili davaların daha da 
artmasına, yine taşınmaz mallarla ilgili kavga ve cina
yetlerin çoğalmasına olanak sağladığı için; 

Her türlü modern cihaza, araca, malî olanağa ve 
taşrada da yetişmiş elemanlara sahip bulunduğu haî-
de görevini tam olarak yapmayıp Devlet Planlama 
Teşkilâtının öngördüğü hedefin çok gerisinde kalma
sı nedeniyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bütçesine Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
olumsuz oy kullanılacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Atilâ. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Rasim Gürsoy, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA RASİM GÜRSOY (îçel) 

— Muhterem arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1977 malî yıh bütçesi üzerinde Genel 
Müdürlüğün görevleri ve bu görevlerin yerine getiril
mesiyle ilgili görüş ve temennilerimi grupum adına 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilinmektedir ki Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün hizmetleri yurdun dört köşesine yayılmıştır. 
özellikle memleketimiz gibi vatandaşların % 70 ora
nındaki büyük çoğunluğunun geçim şartları toprağa 
bağlı. Bu, Genel Müdürlüğün hizmetine önem ve 
ağırlık kazandıran başlıca faktörlerden biridir. 

Ayrıca yurtta arazinin durmadan artan kıymetleri 
ve halkımızın toprakla olan yakın ilgi ve ilişkileri, bu 
kamu görevinin önemini daha da çok artırmış bulun
maktadır. 

Gerçekten, sahipli taşınmaz malların % 40 ora
nındaki önemli bir kısmının henüz tapuya kaydedil
memiş olması ve yine tapuda kayıtlı oldukları halde, 
tapu daireleri dışında adî senetle yapılmış alım - sa
tımlarla zilyetliğe dayalı tasarruf düzeni, toprak dü
zenimizin karmaşık yanını oluşturmakta ve bu Ge
nel Müdürlüğün görevlerine önemle eğilmeyi gerektir
mektedir. 

İşte belirtilen bu önemi sebebiyledir ki, Genel Mü
dürlüğün 1977 yılı Bütçesini de yetersiz buluyoruz. 
Gerçi, Genel Müdürlüğün 1977 yıh bütçesinde yer 
alan ödeneklerde önceki yıla nazaran, 45 995 000 
lirası yatırım ve 56 272 500 lirası cari giderlerde ol
mak ikere 102 267 500 liralık bir fazlalık olmasına 
rağmen, yine de yetersiz görüyoruz. 

Şüphesiz bu fazlalık, çalışmaları sürdürülmesin-
deki sıkıntıları ve program aksamasını bir ölçüde gi
derecektir. Ancak, tekrar edelim ki yeterli olmaya
caktır. 

Öyle bir hizmet ki, 67 vilâyet, 572 ilçe ve yaklaşık 
40 bin köyü ve buralarda yaşayan 42 milyon insanı 
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Hiz
metin bu önem ve özelliğidir ki yurdumuzda tapula
ma vs kadastro çalışmalarının biran önce tamamlan
ması için her türlü tedbirin alınmasını kabul ettir
mektedir. 

Genel Müdürlüğün günlük ve programa bağlı iş
lerine gelince : 

Gnülük tapu işleri : İ! ve iJçelerfmizdeki günlük 
tapu işlerinin yıldan yıla arttığı görülmektedir. 
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i Bütçe raporunda alınan bilgilere göre 1976 yüm-
I de il ve ilçelerdeki tapu dairelerinde 1 500 000 işe 
I karşı 1,8 milyar Emlâk Alım Vergisi, harç ve MaK 
j Denge Vergisinin tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 

I Muhterem arkadaşlarım, bu idarenin kadro işle-
I ri : Bugüne kadar 53 il ve 119 ilçenin belediye sınır-
I lan içindeki taşınmaz malların kadastrosu yapılarak 
I 1 956 588 parselin tapu sicillerinin kurulduğu ve 14 
I il 93 ilçede de çalışmaların devam ettiği anlaşılmakta-
I dır. Kadastrosu sürdürülen 4 ilin esasen kadastrosu 
I yapıldığı halde, sonradan genişleyen belediye sınır-
I lan içine alman alanları kapsayan bir çalışmanın ya-
I pılmakta olduğu tespit edilmiştir. 

I Tapulama tşleri : İl ve ilçelerin merkez belediye 
I sınırları dışında kalan ve bütün köyleri kapsayan ta-
I pulama çalışmaları ise, 111 bölgede - il ve ilçe - sür-
I düraîmektedir. Aceleyi gerektiren ve özellikle yatırım 
I projelerinin uygulanmasıyle ilgili olup da müstakil 
I bölge olarak açılmasına imkân bulunmayan 314 yer-
I de de bu bölgeler tarafından yetkiyle tapulama çahş-
I malarının sürdürüldüğü görülmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, yapılan incelemede, Kasım 
I 1976 sonuna kadar bu bölgelerde 13 916 köyün ta-
I pulamasınm ele alındığı 12 145 köyün tapulama işi-
I nin tamamlandığı ve 1 771 köyde çalışmaların sürdü-
I rüldüğü ve bunlardan da 249 köyün bitirildiği anlaşıl-
I maktadır. 
I Tapulaması yapılan bu köylerde 13 794 577 par-
I selde 152 019 770 dönümlük alanın planlan yapılmış 
I ve tapu kütükleri düzenlenmiştir. 
I Bu hizmetlerin, 1976 İcra Programı açısından, 
I gerçekleştirme oranına gelince : 

Kadastro Çalışmalannda : 175 000 parsel ve yüz-
I ölçüsü olarak da 75 000 hektarın gerçekleştirilmesi 
I öngörülmüştür. Kasım ayı itibariyle 85 000 parselin 
I kadastrosu yapıldığı ve yıl sonuna kadar bunun 

120 000 parseli bulacağı ve 75 000 hektara karşı 
72 000 hektarlık alanın kadastrosunun yapılmış ola
cağı sonucuna vanlmıştır ki, bu program hedefinin 

I % 95 oranında gerçekleşeceğini ifade etmektedir. 

I Aynca, yurdun çok dağınık bölgelerindeki tabiî 
afetler ve başta Lice olmak üzere 48 bölgede afet ka-

j dastrosunun gecikmesiz olarak yapılmış olduğunu 
I kaydetmek gerekmektedir. 

Geçen yıl başta Van ve Ağrı illerimizle çevresin
de, maalesef büyük can ve mal kaybına sebep olan 
deprem afeti dolayısıyle bu genel müdürlüğün yeni 

I yerleşim bölgesi olarak 300 kadar köyün çok kısa 
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sürede kadastrosunu yapmak göreviyle karşı karşıya 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tapulama çalışmalarında 
elde edilen sonuçların 10 bin kilometrekareyi bulaca
ğı anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
değerli arkadaşım, Atillâ Atilâ'mn, parselden ziyade 
kilometreyi hesaplayan bizim bu tahminimiz sanıyo
rum W, kendisim' de tatmin edecektir. Bu, yıllık prog
ramın % 65 oranında gerçekleşmesi demektir. 

Tapulama çalışmalarında plan hedefinin gerisin
de kalınmasının başlıca nedeninin ödeneksizlik oldu
ğu görülmektedir. 1976 yıh içinde yolluk ve işçi gün
deliklerine yapılan zamların bütçe ile karşılanamadı
ğı ve böylece ekip çalışmalarının bir düşüklüğe neden 
olduğu da söylenebilir.. 

Diğer yandan, yıllık kapasitelerin tespitinde fazla 
mesainin yapılacağı varsayımına dayanılmış olması 
fazla mesai ücretlerinin Ödenememesi nedeniyle bu 
verimli çalışmanın oürdürülememiş olmasının da hiz
meti olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarını, buna karşılık, toprak ve 
tarım reformu uygulama bölgesi olarak ilân edilen 
Urfa ilindeki çalışmaların, programlanan süreden 
önce bitirilmiş olması ve Kıbrıs Türk Federe Dev
leti kesiminde çalıştırılan ekiplerin elde ettiği başarılı 
sonuçlan önemle kaydetmeye değer bulunmaktayız. 

Buraya kadar yapılan açıklama ile Genel Müdür
lüğün görevlerinin önemi ve seyrinin belirtilmesine 
çalışılmıştır. Bu hizmetin daha rasyonel yürütülmesi 
ve vatandaşların haklı şikâyetlerinin önlenebilmesi 
için alınması gerekli tedbirlere de değinmek kaçınıl
maz bir zorunluluktur. 

Genel Müdürlüğün görev alam ve iş hacmi kar
şısında kadrosu yetersizdir. İşleri günü gününe karşı
lamak ve programlan zamanında gerçekleştirebilmek 
ve terfi edemeyen binlerce yetenekli memurun çalış
ma şevkini artırmak için yeterince kadro verilmesini 
uygun görüyoruz. 

1936 • tarihli Teşkilât Kanununun sağladığı kısıtlı 
kadrolarla bugünün iş hacmini karşılamak mümkün 
olamamaktadır. 

Tapu binaları hizmete elverişsizdir. Yangın, şu 
baskını ve deprem gibi tabu afetlere karşı güven ve
rici değildir. Hizmet araçlan yetersiz ve verilen öde
neklerle bu ihtiyaçları karşılamak imkânsızdır. 

1928'deki harf inkılâbından bu yana, aradan tam 
49 yıl geçmiş olmasına rağmen, eski harflerle yazılı 
bulunan kuyudatın Türkçeye çevrilmesi her geçen 
sene önemini artırmaktadır. Zira, eski yazıyı bilenle

rin sayısı devamlı azalmaktadır. Bu sebeple, bu hu
susa önem atfediyoruz. 

Eski Arap harfli kayıtlan okuyanların adedi çok 
azalmıştır. Fazla mesai yapılabilmesi imkânlan sağ
lanmalı ve böylece ileride karşılaşılması muhakkak 
olan güçlüklerden bu hizmet yeri kurtanlmahdır. Ay-
nca, mahkemelerdeki davalann bu yüzden aylarca 
uzadığı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tapulama ve kadastronun 
arazi çalışmalarında büyük önem taşıyan araçların 
zamanında hizmete konulması ayrıca önem taşımak
tadır. Oysa, yıllar itibariyle Malzeme Ofisinin, özel
likle arazi çalışma mevsiminde bu araçlan sağlaya
maması, program aksamasına sebep okluğu anla
şılmaktadır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu Genel Müdürlü
ğün hizmetleri yurt çapında önem taşımakta ve im
kânları ise sayılı bulunmaktadır. 

Alınan sonuçlar, sağlanan imkânların iyi değer
lendirildiğini göstermektedir. 

Muhterem milletvekilleri; orman ve köy ilişkile
rinde tapulamanın önemi ise her geçen gün ehem
miyetini daha çok hissettirmektedir. Bilhassa güney 
vilâyetlerinde vatandaşlarımızın dağlık kesimden sa
hil kesime akın etmeleri neticesi doğan ihtilâfların 
halli için Hükümetimizin orman ve kültür arazisinin 
belirlenmesi için almış olduğu orman tahdit komis
yonlarının sayısının çoğaltılması tedbirini, burada 
takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, biri çıkıp da sorsa, «Bu 
vatan kimindir?» dese, cevap olarak üzerinde dalga
lanan bayrağındır» diyebiliriz. «Peki, bu bayrağın 
dalgalandığı yerlerdeki taşınmaz mallar kimin?» 
deseler, vereceğimiz en doğru cevap da, «Tapusu 
kimde ise malın sahibi de odur.» deriz. 

öyle ise, Millet olarak tapu edinebilme uğrunda 
çok emek vermiş, alın teri akıtmış ve üzerinde Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin damgasını taşıyan 
şeref belgesi sahibini çoğalttığımız ölçüde fukaralı
ğı önlemiş oluruz. 

Biz A. P. Grupu olarak, Tapu Kadastro Müdür
lüğünün, müspet çalışmalarım» daha da artdırılması, 
imkânlarının bütçe ile kısıtlı bulunmasına rağmen, 
çok kere yukanda söylediğimiz gibi, yıllık program
larına ilâveten olmasını arzu etmediğimiz tabii afet
ler vukuunda da fedakârane çalışmalarda buluna
rak, programlarını % 95 oranında tahakkuk ettir
miş bulunmalarından dolayı bu idarenin bütün men
suplarını takdirle karşıladığımızı ifade etmek İsterim. 
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Sözlerimi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1977 malî yılı bütçesinin, mensuplarına, milletimize 
ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
bağlıyor, Yüce Heyetinize Grupum ve şahsım adına 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Bahat-

tin Yardımcı, buyurun efendim. 
M. S, P. GRUPU ADINA MİR BAHATTlN 

YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1977 ma
lî yılı bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesile ile Grupum 
adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin gerek 
iktisadî ve gerekse içtimaî sahalarda kalkınmasına 
hizmet gayesiyle birçok çekişme ve tartışmaları ber
taraf ederek, iç barışı ve huzuru teminata bağla
mak üzere hizmet eden ve senenin altı ayından faz
lasını yüksek yaylaların dolu ve yağmurları, sıcak 
bölgelerin de yakıcı güneşi altında feragat ve feda
kârlıkla çalışan bir vefakâr devlet memuru grupu-
nun, önce mümtaz hizmetlerinden bahisle konuşma
ma girmek istiyorum. 

Bu Genel Müdürlük, bütün şehir, kaza ve sekiz 
nahiyedeki tapu sicil muhafız ve memurlukları ile 
gayrimenkul malların alım, satım, bağışlama, tram
pa, intikal, rehin, irtifak hakları tesisi ve kat mülki
yeti gibi günlük tapu muamelelerini Medenî Kanun 
ve Tapulama Kanunu hükümleri ile tedvin eder. 
Memleketimiz için zarurî bir ihtiyaç kabul edilen 
imar planlarının tesis ve tatbiki için şehir imar ha
rita ve krokilerini de tapu kadastro ekipleri çizer, 
Yurdumuzun bütün askerî pafta ve haritalarını tan
zim ile sulama, kurutma, dernaj, yol, nehir ve ır
makların ıslahı gibi hayatiyet kaydeden devlet hiz
metlerine ait projelerin yapılmasına da doğru ve 
sıhhatli bir ışık tutmakta da yine bu Genel Mü
dürlüğün hizmeti geçer. 

Toprak dağıtımı ve iskân işlerinin muntazam ve 
sıhhatli bir şekilde tanzimi, suretiyle adalet ölçüle
ri içinde tevziini temin ve Devlete ait arazilerin nere
lerde ve ne miktarda bulunduğunun tespiti hizmetini 
de bu Genel Müdürlük yapar. 

1972 yılında meriyete giren 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun âdilâne işletilmesi, 
haksızlık ve adaletsizliğin önlenmesi ve bunlara mey

dan verilmemesinin temini, ancak Türkiyemizde 
mevcut bütün gayrimenkullerin kadastrodan geçiri-
rilmesi; cins, miktar ve mesahalarının doğru, sıhhat
li ve hukukî esaslara uygun bir şekilde tespitinden 
sonra tatbik olunabileceği keyfiyeti gene bu genel 
müdürlüğün hizmeti ile mümkün olabilecektir. 

Şahıslar arasındaki ihtilâfların büyüyerek, ma
halle ve köy kavgaları ve kan davalan haline dönüş
memesini temin etmek; büyük ve feci cinayetlerin 
vukua gelmesini önlemek; vatandaşı her gün vatan
daşla karşı karşıya getirmemek, onları işlerinden alı
koymamak, dolayısıyle maddî zararlara uğramala
rını önlemek; bu suretle hukuk ve ceza mahkemele
rini ağır dava yükünden kurtarmak bu Genel Mü
dürlüğün kadastro hizmetinin tamamlanmasıyle 
mümkün olabilir. 

Bütün bu hizmetleri yapan Genel Müdürlüğün 
hizmet gayesi, gayrimenkulleri hukukî bir hüviyete 
bağlatmak, şahsın veya Devletin mülkiyet ve mül
kiyete malikiyet hakkını ortaya koymaktır. Hu
dudu, ölçüsü, cins ve evsafı ile sahibini tes
pit etmek; böylece niza mevzuu olmaktan kur
tarmak suretiyle mülkiyet hakkına hukukî bir inti
zam vermektir. Mülkiyeti şahsın veya hükmî şahsiye
tin malikiyetine tevcih ve teslim etmektir. «Bu tarla, 
bu arazi, bu arsa veya bu bina benimdir» demek su
retiyle mülkiyet sahibine bir itimat temin etmektir. 
İşte bu itimat tapu senedidir ve tapu adıyla tabir olu
nan Genel Müdürlükteki kuyudattır. 

Bu kıymet ve bu ehemmiyetledir ki, halk arasın
da «Tapu senedi arazinin nikâhıdır» denir. Başka 
bir atasözü ile de, «Tapusuz toprak, nikahsız avrat» 
olarak teşbih edilmiştir. Bu kürsülerde «Biz bu ta
puları deleceğiz» ve yine «Bırakın bu sahte tapula
rı» demek suretiyle garip sesler duymaktayız. Bu 
tabirler en hafif manasıyle meri Anayasaya saygısız
lıktır. Anayasamızın, «Herkes miras ve mülkiyet 
hakkına sahiptir» amir emrine, en hafif tabir ile 
ters düşmektedir ve insanları ters düşürmektedir. 

Sahte tapular denmekle, tapu senedinin hak ihti
va eden resmî bir devlet itimat belgesi olmadığı, adi 
bir tasarruf kâğıdı veya icar senedi şeklinde müta
laa edildiği neticesini izhar ediyoruz. «Tapuyu de
leceğiz» ibaresi ise, hükümsüz kılacağız anlamından 
başka türlü ifade edilemez. Bu ifadeler çok şaşırtı
cı ve endişe vericidir. Anayasa ile, çok partili açık 
rejimle ve hürriyetçi demokrasi üe bağdaşır mana
sı olamaz. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi arz ederken bu beyanatın bi
raz daha teferruatına temas ettiğimden tekrarına lü
zum hissetmiyorum. Zira, ifadeler ve izahat Yüce 
Meclisin zabıtlarına dere edilmiştir. 

Temenni ederim ki, doğa kanununun çok kul
lanıldığı bir memlekette doğa Kanunu emirlerine gö
re «Toprak işleyenin, su kullananındır», sonra da 
bir tashihatla «Toprak devletindir» şeklinde yanlış 
tashihin vermiş olduğu şaşkınlıklar neticesinde mana 
muhasebesi yapılmadan sarf edilmiş sözler olsun. 

Muhterem Genel Müdürden bir temennim var. 
Tapu senetlerinin kâğıtları vasıfsızdır, çabuk yıp
ranırlar. Muhtemelen tapu kayıtlarına sahtelik isna
dı iyi kaliteli kâğıt kullanılmadığı için, vasıfsız keli
mesi sahte kelimesinin yerinde kullanılmış olabilir. 
Bilhassa tapu senedini fazla sevdiklerinden koynun
da saklayan köylü meslekdaşlarmun adına rica edi
yorum, evsafh kâğıttan, nüfus cüzdanları gibi yeni
den ve biraz da süslü tapu senetleri verilse hem mem- I 
nun oluruz, hem de inşallah bundan sonra, kimse sah
te tapu sözünü kullanamaz. 

Toprak için kan dökmüş ve yerine göre ter dök
müş asil ve necip bir milletin evlâtları olarak toprak 
mülkiyeti hususunda hassasiyetimizi birkaç cümle 
ile ifade ettik. Mülkiyet hakkının teminatı olan bu 
Genel Müdürlük 67 vilâyet, 572 kaza ve 40 bin ci
varındaki köylerimizde hizmeti aksatmadan yürüt
mektedir. 

42 milyon vatandaşın her gün baş vurdukları I 
devlet dairelerinden biri, belki de birincisidir. Bu 
baş vurmaların her yıl biraz daha artması ve işlerin 
de o nispette artması bir vakıadır. Bu derecede ciddî I 
ve hayatî bir amme hizmeti için her türlü maddî fe
dakârlığın zaruretinde hiç kimsenin tereddütü ol
mamalıdır. 

Ancak bu hususlardaki konuşmaların çoğu bu I 
şerefli çatı altında kalır. Çok zaruret arz etmeyen 
hizmetlerin bu çok hayati hizmete tercih edildiğini 
ve öncelik kazandığım esefle müşahade ediyoruz. I 

Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün 1976 yılı içerisinde yaptığı hiz
metler hakkında; kadastro İşleri, tapulama çalış
maları ve günlük tapu işleri olmak üzere üç esas 
üzerinde izahat vermeye çalışacağım. 

1) Kadastro işleri: 
Bugüne kadar 53 il ve 119 ilçenin belediye sınır

ları içerisindeki gayri menkullerin kadastrosu yapı
larak 1 956 588 parselin tapu sicilleri kurulmuştur ve | 

10 ilâ 93 ilçede de çalışmalar devam etmektedir. Şu 
anda kadastrosu sürdürülen 4 ilin, esasen kadastro
ları bitmişti, bilâhara belediye hudutları genişleyen 
bu illerde yeniden ilâve edUen kısımların kadastro
ları devam etmektedir. 

Kadastro çalışmalarında, yıllık icra programında 
175 bin parsel ve yüzölçümü olarak 75 hektarın ger
çekleştirilmesi öngörülmüştür. Kasım ayı itibariyle 
85 bin parselin kadastrosu yapılmış olup, yıl sonuna 
kadar bu miktarın 120 bin parseli bulacağı ve yıl
lık icra programı hedefi olan 75 bin hektarın 72 
bin hektarlık kısmının kadastrosu yapılmış olmakla 
program hedefi % 95 civarında gerçekleşecektir. 

Ayrıca yurdun çok dağlık bölgelerindeki tabiî 
afetler dolayısıyle ve başta Lice olmak üzere 48 böl
gede afet kadastrosunun gecikmesiz bitirilmiş oldu
ğunu takdirle karşılarız. 

Urfa toprak ve tarım reformu uygulama bölge
sinde kadastronun müddetinden 3 ay önce hizmetini 
tamamlaması ve Kıbrıs Türk kesiminde kadastro 
ekiplerinin gösterdikleri başarıyı, Grupum ve şahsım 
adına keza takdirlerimizi ifade ederek arz ediyorum. 

2) Tapulama İşleri: 
İl ve ilçelerin belediye hudutları haricinde kalan 

ve bütün köyleri ihtiva eden tapulama çalışmaları ise 
111 bölgede devam etmektedir. 

Bundan başka aceleyi gerektiren ve müstakil böl
ge olarak ödenek ve eleman sıkıntısından imkân bu
lunamayan 314 yerde de yetki ile tapulama çalışma
ları devam ettirilmektedir. 

Tetkiklerimize göre Kasım 1976 sonuna kadar bu 
bölgelerde 13 916 köyün tapulamasının ele alındığı, 
12 145 köyün tapulama işinin tamamlandığı ve 1 771 
köyde çalışmaların devam ettiği, bunlardan da 249 
köyün bitirildiği anlaşılmıştır. 

Tapulaması yapılan bu köylerde 13 794 507 par
selde 152 019 770 dönümlük sahanın planlan yapıl
mış ve tapu kütükleri düzenlenmiştir. Bu hizmetlerin 
1976 icra programı açısından gerçekleştirme oranı
na gelince; elde edilen neticelere göre 10 bin kilo
metreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Bu hal, yıllık prog
ramın % 65'ine tekabül eder. Tapulama çalışmala
rında yıllık plan hedefinin gerisinde kalınmasmın 
müessir sebebi, ödenek kifayetsizliğidir. Zira yıl için
de yolluk ve işçi ücretlerine yapılan zamların, bütçe
de karşılığı bulunmadığından, ekiplerin arazi ça
lışmaları engellenmiştir. 

Günlük tapu işlerine gelince: 
İl ve ilçelerimizdeki günlük tapu işleri her yıl bi

raz daha artmaktadır. 1976 yılı içinde il ve ilçeleri-
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mizde 1 500 000 muamele yapılmış. Karşılığında 
1,8 milyar lira Emlak Alım Vergisi, harç ve Malî 
Denge Vergisi tahsil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hayatî hizmetlerini izah 
ve arz ettiğim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesine ayrılan tahsisatı kifayetsiz görüyorum. Hiz
metin ağırlığı ve iş hacminin genişliği dikkate alın
mamıştır. Bu ihmal ve dikkatsizlik senelerden beri 
devam ederek geliyor. Bu Genel Müdürlüğe 1972 yı
lında 226 milyon, 1973 yılında 296 milyon, 1974 
yılında 372 milyon, 1975 yılında 402 milyon, 1976' 
da 630 milyon ve 1977, eldeki bütçemizde 716 454 600 
lira tahsisat ayrılmıştır. Rakamlar dikkatle tetkik 
edildiğinde görülüyor ki, önceki senelerin farkları, 
personel maaş ve masraflarıyla, para değerinin düş
mesi ve artışa devam eden zamları karşılayacak ka
dardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 20 yılda 
bitirilmesini öngördüğü bu hizmet, yukarıdaki tipik 
ve sembolik tahsisatlarla bir asırda dahi gerçekleş
meyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi böylece ifade ettikten sonra, 
birkaç temennimizi de arz ederek konuşmamı bağ
lamak istiyorum. 

1. — Arşivlerde bulunan Arap harfleriyle yazıl
mış kayıtların yekûnu 45 milyondur. 1959 - 1970 
yılları arasında verilen ödeneklerle ancak 3,2 milyon 
civarında kayıt yeni yazıya çevrilmiş, 41 800 000 ka
yıt da halen eski yazı haliyle arşivlerde beklemekte
dir. Bügüh için teşkilât içinde bu kayıtları okuyabi
lecek ve meslekî terimleri anlayabilecek eleman te
mini zorlaşmıştır. Tedbir alınmadığı takdirde, çok 
geçmeden, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Müslü
man memleketlerden uzman getirtme zarureti doğa
caktır. Bu bakımdan tahsisat ayrılarak sözleşmeli per
sonel çalıştırılmak suretiyle tedbir almayı zaruri gö
rüyoruz. \ 

2. — Genel Müdürlüğün hizmet sahası ve iş hac
mi karşısında kadastro kadrosu yetersizdir. Hizmet
lerin aksamamasını temin maksadıyle gerekli kad
rolar verilmelidir. 

3. —- Arazide çalışan ekiplere 250 gün çalışma 
imkân ve fırsatı verilmek suretiyle Plan hedeflerini 
gerçekleştirmek zaruridir. 

4. — Ekiplere, hizmete kifâyetli ölçüde motorlu 
araç verilmeli, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür
lüğünce birinci derecede tercih hakkına, Müdürlük 
sahip kılınmalıdır, 
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5. — Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa za
manda halli için tapulama mahkemeleri çoğaltılma
lı ve çalışma imkânları artırılmalıdır. 

Bu temennilerimizin yerine getirilmesi ümidiyle, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı 
bütçesinin, milletimize, Tapu ve Kadastro camiası 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab'î 
Hak'tan niyaz eder, Grupum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gü
zide mensuplarını tekrar hürmet ve muhabbetle se
lâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı. 
Lehine feragat ile, kişisel olarak Sayın Benli; bu

yurun efendim. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 

Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Enflasyonun hızlandığı, para değerinin süratle 

düştüğü, bir kesim insanın çok rahat para kazandığı 
ülkelerde bankalarda bulunan tasarruflar süratle top
rağa, mülke ve bazı diğer metaa kaydırılır. 

Türkiye bugün bu ortamı yaşamaktadır. Bu yüz
den son zamanlarda tapu daireleri ana-baba günü 
haline gelmiş; iş görülemez, hatta içinde dolaşıla-
maz yerler görünümüne girmiştir. Büyük merkez
lerde bu dairelerde iş sahipleri için iş gördürmek bir 
işkence haline gelmiştir. Anadolu'da ise, köylünün 
günlerce uzak yollardan gidip gelmesine ve otel, han 
köşelerinde yüzlerce lira harcamış olmasına rağmen, 
işini gördüremeden köyüne dönmesine sebep olmak
tadır. Bu arada, hatırlı, parası çok insanlar, kat mül
kiyetine göre apartman yapanlar, büyük müteahhit
ler, arsa pârselcileri süratle işlerini şu veya bu yolla 
götürebilmektedirler. 

Bu daireleri gerek personel, gerekse bina ve de
mirbaş bakımından süratle desteklemenin zamanı 
geçmektedir. Bazı mühim merkezlerde çalışanları ise, 
iyi bir denetime tabi tutmanın gerektiğine inanıyo
rum. 

Personelin çalıştığı yerler bazen rutubetli bodrum 
katları, bazen kimsenin kiralamadığı binalar. Bura
larda kayıtlar dahi rutubet yüzünden yok olma teh
likesiyle karşı karşıyadır. 

Saygıdeğer arkadaşlanm, memleketimizde Ziraat 
Bankası traktör alımından, köylüye açtığı krediye 
kadar tapu istemektedir. Ama senelerden beri Zi
raat Bankasıyle köylü arasında olan bu çatışmaya 
bir çözüm yolu bulunamamakta; hatta elinde ara
zisi olan, zilyet yoluyla babasından, atasından kalmış 
mülkü olan birçok köylü de Ziraat Bankası müdür-
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leriyit her gün, «Arazim var* yok» çekişmesi içinde 
haklarını kaybedip gitmektedirler. 

Sayın Başbakan defaatle »tapuyu deldirmeyece-
ğinden bahsetmiştir. 

Memlekette fakirin tapusu her gün delinmekte-
dir; zenginin tapusu deldirilmemektedir. Buna misal 
olarak, bazı kamu kuruluşlarının, bazı yatırımları 
yaparken, istimlâklerinden, kamulaştırmalarından 
bahsetmek isterim. 

Benim memleketim olan Tavşanlı'da Garp Linyit
leri İşletmesi var Ve bu müessesenin etrafında da 
30'a, 40'a yakın köy var. Bu köylülerden hiç birisi 
Devlete yük olmak niyetinde değil ama; Devletin de 
kendisine yük olmasını pek arzu etmiyor. Seneler
den beri bu köylülerin arazileri beyan bedeli üze
rinden kamulaştırılmakta; öyle kamulaştırılmakta ki, 
bu köylülerinin arazilerinin tümü ellerinden gitme
sine rağmen, ellerine geçen para, kamu avukatlarına, 
Devlet avukatlarına borçlu kalmalarına, onlara borç
larını ödemelerine dahi yetmemekte; bu yüzden Tür
kiye'de birçok kamu kuruluşu, arazilerini ellerinden 
aldığı köylülere hiç para vermemesine rağmen, avu
katlarına, bu köylüler borçlu kalmaktadırlar. 

Şimdi bu köylüler ne yaparlar; onu kısaca söy
leyeyim arkadaşlarım: Arazisi gitmiştir elinden, ka
mu kuruluşu gelmiştir hayatını perişan etmiştir, üs
telik borçlu kalmıştır. Bu araziden kömür çıkıyorsa, 
gider bir merkep bulur, - affedersiniz - birkaç da 
kazma, geceyarısı kömür arazisini kazmaya başlar. 
ve der ki, «Devlet bana ne verdi ki?» iş verse, Dev
let onu da vermez. 

Tapu delinmiştir Tunçbilek'te. Defaatle delin
miştir. Seyitömer'de delinmiştir, birçok Devlet ya
tırımlarının bulunduğu yerlerde tapu delinmiştir. 

Bunun altından ortaya şu çıkmıştır: Buralarda iş
letme bekçileriyle bu köylüler her akşam tabanca -
bıçak silâhlı savaşa girmektedirler. Yani bir ekono
mik olay yüzünden anarşi Tunçbilek'in ortasına ge
lip oturmuştur. 

Şimdi bu vatandaşların tabancaları var, beşi - onu 
yanyana gelip örgütlenmesini de biliyorlar ve diyor 
ki, «Ben Devlete bir şey yapmadım, Devlet geldi 
benim arazimi elimden aldı. Ben buradan kalkan 
mahsulle çocuğumu da geçindiriyordum, kızımı da 
gelin ediyordum, oğlumu da evlendiriyordum; bi
raz pancar, biraz buğday, mısırı da tarladan kaldır
mak suretiyle hayatımı idame etmeye devam ediyor
dum. Devlet geldi benim arazimi aldı. Bana hiç bir 
şey vermedi, iş de vermedi. Şimdi ben buradan kö-
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I mürü götürüp - eksi 28 derecede giderek - satmaya 
çalışıyorum. Karşıma çıkan yine Devlet; ben yaşıya-
cak mıyım, yaşamayacak mıyım?» 

Dolayısıyle arkadaşlarım, bazı sözleri söylerken 
çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz ve bazı tapu
ları deldirmezken, diğer bazı tapuların delinmesine 
müsaade ettiğimiz gün, Türkiye'de olayların içinden 
çıkmamız mümkün değildir ve Kütahya'yı Adalet 
Partili arkadaşlarım da bilirler; bize, Halk Partisine 
yakın bir il değildir. Ama Kütahya'da, Tavşanlıda, 
Seyitömer bölgesinde devletin güvenlik kuvvetleriy
le silâhlı çarpışan köyüijer vardır, ölen de yasdır, 
öldüren de yardır. Tapunun deldirilmemesi espirisini 
bu yolda almadığımız ve buna tedbir getirmediğimi? 
müddetçe, bu yoldan başlayan olaylar zinciri Tür
kiye'de çoğalma istidadındadır. 

Şimdi Tunçbilek'te bu olay olmasına rağmen, 
Tunçbilek'te tapunun delinmesine rağmen, Urfa'da 
tapunun delinmemesi de ayrıca nazarı dikkati celbe-
decek bir olaydır. Dolayısıyle Urfa'da tapu delin-
memişse, Tunçbilek'te de tapunun delinmemesine, 
Gürağaç'ta DemirbUek'te, Derbent'te, ömerler'de 
ne bileyim o civar bütün köylerde de tapunun delin-

I meşine engel olacak bir tedbiri ve kanunî nizamı ge
tirmek mecburiyetindeyiz. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum saygı de-
I ğer arkadaşlarım. Parlamento mükemmel kanun çı

karıyor; Parlamentonun çıkardığı kanunları niye 
Anayasa Mahkemesi iptal ediyor? Anayasa Mahke
mesi Parlamentonun üstünde mi? 

Muhterem arkadaşlarım, hukukun üstünlüğü 
I prensibine inanırsak, hukukçuların çok olduğu Par

lamento, gereken kanunları çok iyi eleştirerek, Fe
nerbahçe - Galatasaray maçı gibi değil, birisinin 
söylediğine birisi ak, birisinin söylediğine birisi ka
ra diyerek değil, salt hukukun süzgecinden geçire
rek Parlamento kanunları çıkarırsa, Anayasa Mah-

I kemesine iptal edilecek bir tek kanun gitmez bura
dan. Ama kanunları çıkarırken, akıl ve mantık ye
rine his platformu kullanılırsa, Anayasa Mahkeme-

I since, daima buradan iptal edilmeye mahkûm kanun
lar çıkar ve bazı kanunların iptal edileceğini, kanu
nu çıkaran arkadaşlarımız oy verirken dahi bilme
lerine rağmen, akılları yerine hislerini kullanmaları 
yüzünden kanunun buradan çıkmasına engel ola-

I mazlar. Dolayısıyle bu son kamulaştırma ile ilgili, 
I beyan bedeli ile ilgili kamulaştırma yüzünden çıkan 
I kanun da, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
1 edilmiştir; ama yüzlerce yanan fakirin hakkmı, o 

405 — 



M. Meclisi B : 49 

fakire bugün kim verecektir? Bunu da tespit et
mek bugün mümkün değildir. O fakirlerin içinde 
yüz senelik, elli senelik, dedesinden kalmış mülkü 
elinden alınan ve bugün sokakta hiç işi olmadan 
dolaşan yüzlerce insanlar vardır. Türkiye'de anarşi
nin başlamasının sebepleri arasında yalnız sağ - sol 
kavgası değil, türlü ekonomik olaylarda vardır. 
Bunların tümüne teşhis koyamadığımız müddetçe, 
olayların içinden çıkmamız mümkün değildir. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Benli. 
Teknik ve idarî konuda bilgi vermek üzere Sa

yın Genel Müdür, buyurun efendim. 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 

GALİP ESMER — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Sorumluluğunu taşıdığım Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde partilerinin görüşle
rini, kişisel görüşlerini açıklayan sayın milletvekilleri
ni dikkatle izledim, düşüncelerinden yararlandım. 
Kendilerine şükranlarımı, Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. 

Her şeyden önce, bir konunun açıklığa kavuşma
sında yarar görüyorum; tapu ve kadastro hizmetleri
ni bir uçuş, bir nirengi, bir kıymetlendirme işlemi ola
rak değerlendirmek, bu hizmetlerin amacına hedefine 
pek isabetle yaklaşmak olmuyor. 

Türkiye'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün hizmetlerinin başlıca amacı, Türk Medenî Ka
nununun öngördüğü tapu sicili sistemini kurmaktır. 
Ama bu hizmetlerin içerisinde yapılmış olan harita
lardan, diğer sektörlerin faydalanmaları da elbette ki 
mümkündür ve böyle olmaktadır. 

Birinci ve Üçüncü Beş Yıllık Plan Türkiye'de ta
pu ve kadastro hizmetlerinin tümü ile 20 yılda biti
rilmesini öngörmekte ve bunun için de gerekli tedbir
lerin alınacağını da yine plan içerisinde önemle kay
detmiş bulunmaktadır. 

Hemen şunu arz edeyim ki, bugün dünyada hu
kukî kadastrosunu bitirmiş hiç bir ülke yoktur. Bu
nu Yüce Meclisin bilmesinde büyük yarar görüyo
rum. özellikle İsviçre gibi tüm yüzölçüsü 38 800 ki
lometrekare olan ve hukukî kadastrosuna 1917 yılın
da başlamış bulunan İsviçre dahi henüz hukukî ka
dastrosunu bitirememiştir. Son aldığımız bilgilere gö
re, İsviçre arazisinin % 33'ü henüz kadastro dışıdır. 

Fransa hukukî kadastrosuna 1954'te başlamıştır, 
bizim çok gerimizdedir. Belçika henüz başlamamış
tır. İtalya, Almanya yine bizden geridedir. 
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Şimdi bu neticelerden çıkarmak istediğim sonuç, 
belki de sayın konuşmacıların eleştirilerini haklı gös
terecektir. İsviçre bu kadar küçük alanlı, bu kadar 
uzun yıllar içerisinde bitirememişse demek ki, ger
çekten Türkiye'de de bu işler bir asırda bitmeyecek
tir. 

Şunu arz etmek istiyorum ki, İsviçre'nin bizde ol
duğa kadar hukukî kadastroya pek de ihtiyacı yok
tur. Çünkü, İsviçre tümüyle sahipli arazileri tapuya 
bağlanmış, tescile tabi arazileri, sahipli arazileri ta
puya bağîanmaş bir ülkedir. Taşınmazla olan ihtilâf
ları binde 1 oranındadır. Oysa hepinizin yüksek bil
gileri içinde okluğu gibi, Türkiye'de ihtilafsız arazi 
aşağı yukarı % 1 oranındadır. 

Biz, bugünkü imkânlarımızla, bugünkü tempomuz
la yılda 10 ilâ 15 bin kilometrekarelik bir alanın ka
dastrosunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıllık programların 
açık belgeleri halindedir. 

Şimdiye kadar 14 bin köyü ele almış ve bu 14 bin 
köyün tapulamasını bitirmiş durumdayız. Burada el
de ettiğimiz yüzölçümüne göre 160 milyon dönüm 
içindeyiz. Geri kalan köyler, dağ köyleridir, orman 
köyleridir, yüzölçümü küçüktür, ancak ormanla ihti
lâflar nedeniyle kadastroyu bir ölçüde aksatmakta
dır. Ama her şeye rağmen yılda 10 ilâ 15 bin kilomet
rekareyi gerçekleştiren bu tempo Türkiye'nin tapula
ma ve kadastro meselesini - sorumluluğu içinde his
seden bir kişi olarak arz ediyorum huzurunuzda - 15 
sene sonra artık sorun olmaktan çıkaracaktır ki, 
sanıyorum bu büyük bir başarıdır. 

Sayın konuşmacılar Türkiye'nin bugünkü çalış
malarım bir karamsar tablo içerisinde sundular. 
Bendeniz buradaki çalışmalarımızın övgüsünü şahsen 
yapmayacağım. Ancak, 1973 yılında Türkiye'de top
lanan 20 nci Uluslararası Kongrenin - ki bu kongre
ye 28 ülke katılmıştır - buradaki incelemelerinden 
sonra İsviçre ve İtalya'da «Fik» Dergisinde yayınla
dıkları makaleleri Türkçeye çevirdim, arzu edenlere 
takdim edeceğim. Sadece bu makalelerin bir yerini 
sunmakla yetiniyorum : «Türkiye'deki günler ve otu
rum çalışmaları, şahsiyetlerine, organizasyonlarına, 
uzmanlıklarına ve memleketlerini daha iyiye götürme 
azmine hayran olduğumuz Türk meslektaşlarımızla, 
TÜ!<k idarecilerinin müstesna bilgi ve ilgileri nedeniy
le fevkalâde yararlı geçmiştir.» 

Bunun yanında yine, dünyada fotogrametri, jeo-
dizi otoritelerinden birisi olan, Zürih Üniversitesi 
Rektörünün, meşhur Prof. Hans Casper'in, 1972'de 
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çalışmalarımızla ilgili bir yayım vardır. Onu da tak
dim ederim : «Gezdiğim hiç bir yerde bu çalışma 
düzenim bulmadım» diyor. 

Çok yakında^ Türkiye'ye gelip işlerimizi inceleyen 
İngiltere Harita Dairesi Başkam, yine takdim edebi
leceğim bir yaymında da, Türkiye'yi umduğunun çok 
çok üstünde, hatta sadece kadastro tapulama çalış
maları değil, Türk ekonomisine büyük yarar sağla
yan bir hız ve tempo içerisinde olduğunu söylüyor. 

Bu kendilerinin görüşleridir. Biz de bu hissiya
tın içerisinde, elimizden geleni yapmanın gayreti içe
risindeyiz. Şüphesiz ki takdir sizlerin olacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Genel Mü

dür. Bir dakika efendim. 
Sayın Özkök, sayın Omay... 
Başka sual?.. Yok. 
Sual sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun sayın özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, sayın Ge

nel Müdürden huzurunuzda şu sorulan yanıtlamasını 
rica edeceğim : 

1. Tapulama ve kadastrosu yapılmayan yerle
rin tapulamaya alınmasında öncelik ve sıralama kıs
tasları nelerdir? Tarım mıdır, orman mıdır, toprak 
reformu mudur, yoksa politik nedenler midir? 

2. Yasaya göre, toprak reformunda tapu kadast
ro başta gelen bir iştir. Bu gözde tutularak, tapu ve 
kadastro kuruluşunda, buna uygun çabuklaştırıcı ha
zırlık ve girişimlerde bulunulmuş mudur? 

Toprak reformu bölgesi olarak ele alınacak yerle
rin bir listesi, öncelik ve ivedilikle tapulama ve ka
dastro yapılmak üzere, Reform Müsteşarlığınca, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmiş midir? 
Bu konuda işbirliği yapılarak bir program hazırlan
mış mıdır? 

3. Orman içi ve orman kenarı köylüleri çok ol
makla beraber ve arazisi de bundan ötürü kıt oldu
ğundan, her yönde tapusuzluktan sıkıntı çekip, za
rar gören Bolu'da, tapulaması yapılmayan kaç ilçe 
vardır? 

İklimi ve toprakları yönünden çok verimli, tarım 
yapmaya elverişli olan Seben ilçesinin tapulamasına 
ne zaman başlanacaktır? 

Yazılı da cevap verilebilir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genel Müdür, buyurun. 
TAPU VE KADASTRO GENEL. MÜDÜRÜ 

GALİP ESMER (Devamla) — Müsaade ederseniz 
hemen arz edeyim. 

BAŞKAN — Nasıl isterseniz, buyurun, 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 

GALİP ESMER (Devamla) — Efendim, il ve ilçele
rin bölge olarak tapulama programına alınması, ya
tırım hizmetlerinden olarak, Devlet Planlama Teşki
lâtı ile birlikte kararlaştırılmaktadır. 

Bu öncelik sırasında, orman sahalarındaki ihtilâf
ların halli için birtakım tercihlerimiz olabilmektedir. 
Yerleşim bölgeleri bakımından olabilmektedir. Hele 
hele reformun uygulanabileceği yerlerde, esasen Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu açısından bu öncelik 
bir kanun icabı olarak uygulanagelmektedir. 

Bütün bu faktörlerin içerisinde, arz ederim, sa
dece politika yoktur. 

Bir de işaret buyuruldu ki, Bolu'nun henüz ka
dastro veya tapulama görmemiş ilçelerinden Seben' 
de tapulamaya başlanılmıştır. İnşallah, oradaki or

man ihtilâfları bize imkân verirse, kısa bir sürede de 
bitireceğimizi tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Omay, bu
yurun. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu, ha
tırladığıma göre çıkalı 40 sene olmuştur. 40 sene içe
risinde çağlar kapanıp, çağlar açıhyor. 

Bu Kanunun, bugünkü şartlar içinde çalışmaya 
yeterli okluğu kanaatini taşımıyorum. 

Netice olarak, böyle bir teşkilât kanununun ha
zırlanması hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Genel Müdür. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 
GALİP ESMER (Devamla) — Sayın eski Bakanım 
bilirler, Tapu ve Kadastro Kuruluş Kanununun tari
hi 1936'dır. Tapu ve Kadastro Teşkilât Kanununun 
getirdiği ilkeler ve kuruluş amacı açısından, gerçek
ten bugün dahi o şartları yerine getirememek duru
mundayız. Tapu Kadastro Kanunu, Türkiye'nin şart
lan açısından iyi düşünülmüş, iyi hükümlere yer ve
rilmiş; fakat, o kanunla getirilen kadrolarla bugün
kü iş hacmini karşılamak mümkün olamamaktadır. 
Sıkıntımız, Teşkilât Kanununun getirdiği hükümler
de veya boşluklarında değil, bugünün şartlarının iş 
hacmine göre henüz ulaşamadığımız kadro mevzuun-
dadır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü

dür. 
Lehine feragatle kişisel olarak Sayın Mehmet Öz-

kaya, buyurun efendim. 
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Üçüncü sırada, Sayın Hüseyin Erçelik. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1977 malî 
yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum, hepinizi saygı ile se
lâmlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro öyle bir 
hizmet ki, 67 vilâyet, 572 ilçe ve yaklaşık olaraktan 
40 bin köyü ve buralarda yaşayan 42 milyon insanı 
doğrudan veya dolaylı yollardan ilgilendirmektedir. 
Şu halde, Tapu - Kadastro çalışmalarının hem süratli 
hem hatasız olarak yapılması başlıca şartlardandır. 
Bu yüce teşkilâtımızın bugüne kadar çok güzel çalış
malarına şahit olmuş isek de, daha 20 bin civarın
daki köyümüzde ve bilhassa orman bölgelerinde ka
dastro çalışmalarına başlanmadığı ve bir insan için 
şu fani dünyada en kıymetli unsur olan tapuların öl
çülü ve doğru olarak vatandaşlarımızın eline verilme
diği sabittir. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımızın 
bazılarının ellerinde eskiden kalma tapular var; bun
lar, bir ölçüye ve ciddî bir tespite bağlı olmadığı 
için, mülk sahipleri arasında çoğu zaman hudut ih
tilâftan olmakta, mahkemelerde onbinlerce dava dos
yaları birikmekte ve bunların neticesinde zaman za
man cinayete kadar varan kavgalar olmakta, ocaklar 
sönmekte ve hatta yurdumuzun bazı bölgelerinde bu 
hadiseler kan davalarının başlamasına ve sürüp git
mesine sebep olmaktadır. 

Bir diğer önemli husus da, ülkemizde ziraî kredi
lerin tapu miktarlarına ve mevcudiyetine göre veril
mesidir. Hatta traktör kredileri dahi tapuya bağlıdır, 
300 veya 500 dönüm tapusu olmayan vatandaş trak
tör alamamaktadır. Bir tarlaya sahip olan çiftçileri
mizin eğer elinde tapusu yok ise veya mevcut tapusu 
miktan göstermiyor veya noksan gösteriyor ise bu 
ilgili vatandaşımızın tarımsal kredi alması mümkün 
olmamakta ve ihtiyacım karşılayamayacak kadar az 
miktarda almaktadır. Bunun neticesi de üretimin az 
olmasına sebep olmaktadır. Belediye hudutlan dahi
lindeki gecekondu problemlerinin çözülmesi ve köy
lerimizde daha çok vatandaşlarımızın tarla sahibi ola
bilmesi için Hazineye ait arazilerin bir an evvel ka
dastrosu yapılarak uygun ölçüler içinde tapulann va
tandaşlarımıza dağıtılması görüşündeyiz. 

Bu suretle, herkes tapulu arsa, ev veya tarla sa
hibi olmuş olacak ve bu suretle huzura kavuşacak, 
kendisi çocuklarına nizasız miras bırakabilecektir, 
köydeki kan davalan azalacaktır. 

Bu görüşlerimizin nazan itibara alınarak, bugüne 
kadar yapılan güzel çalışmaların, çok daha süratlen
dirilerek çalışmaya devam edilmesini temenni eder, 
huzurunuzda Tapu Kadastro Genel Müdürüne ver
miş olduğu bilgilerden ötürü teşekkür eder, bütçenin 
memleket ve milletimize ve ilgü dairesine hayırlı, 
uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yüce Mecli
si saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESI 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 57 018 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum i Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edü-
miştir. 

111 Tapu, Tapulama ve Kadastro 
Hizmetleri 672 296 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum i Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 3 239 600 
BAŞKAN — Bölümü oylannıza 
sunuyorum i Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçenin, başta Sayın Genel Müdür ve teşkilât 
mensuplarına ve memlekete hayırlı olmasını dilerim. 

3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/495; C. Sena
tosu : 1/493) (M. Meclisi S. Sayısı: 472; C. Senato
su S. Sayısı : 615) (1) 

(1) 472 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü katma bütçesi üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Yerini aldı. 
Grupları adına söz alan sayın üyeler: Cumhuri

yet Halk Partisi Grupu adına Sayın İlhamı Çetin, 
MİDİ Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun Ay
taç, Demokratik Parti Grupu adına Saym Hilmi 
Türkmen, Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan 
Toksan. 

Şahısları adına : Saym Hasan Tosyalı, Sayın 
Mehmet özkaya, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Ha
san özçelik, Sayın Kemal Önder, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Fahri Özçelik, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Os
man Aykul, Sayın Mikail İlcin, Sayın Veli Bakirli, 
Sayın Kadir Özpak, Saym Yılmaz Karaosmanoglu, 
Sayın Enver Akova, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın İlhami Çetin'de. 

Buyurun Sayın Çetin. . 
C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMİ ÇETİN 

(Yozgat) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Toplumsal yaşantımızda bugün de çok faydalı ve 
etkili bir yeri olan Vakıfların, tarihimizde önemi çok 
büyüktür. Türk toplumlarında Vakıfların İslâmiyet-
ten nöce de var olduğunu biliyoruz. Anadolu'da ya
zılı ilk Vakfiye, Eti'lere ait ve Milattan Önce 1280 
tarihini taşımaktadır. Bu arada Tufan harabelerinde 
elde edilen bir bez parçası üzerine yazılmış, Uygur 
Türklerine ait olan Vakfiye, yüzyıllarca önce Türk
lerde mevcut sosyal dayanışma ruhunun ilginç bir 
belgesidir. Ancak İslâmî bir kurum olarak Vakfın 
tarihi, hicrî birinci yüzyılda başlamış ve bütün müs-
lüman toplumlarda ekonomik ve sosyal yaşam üze
rinde derin etkiler bırakmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda taşınmaz servetin bü
yük bir kısmını Vakıf mallar teşkil ediyordu. Ceza
yir'de arazinin yansı, Tunus'ta 1/3'ü Vakıflara aitti. 
Türkistan, Mısır, Hindistan, Afganistan, İran ve Fas 
gibi İslâm ülkelerinde Vâkıflann çok önemli bir yeri 
vardı. Bu ülkelerde eğitsel, kültürel ve sosyal hizmet
lerin büyük bir kısmı Vakıflarca yürütülüyordu. Ge
rek Selçuk Türklerinde ve gerekse Osmanlı Türkle
rinde Vakıflar, özellikle yükselme dönemlerinde, sos

yal bakımdan alt - üst çelişkisini hafifleten, toplumu 
bir bütün halinde geliştirme fonksiyonunu ifa eden 
mükemmel bir sosyal güvenlik ve sosyal dayanışma 
kurumuydu. 

Osmanlı Türklerinde Vakıf kurumunun toplumsal 
değeri ve etkileri daha da geniştir. Tümü Vakıflarca 
karşılanan dinî hizmetler dışında, yine özellikle yük
selme döneminde orta ve yüksek dereceli öğretimin 
°/Q 100'e yakın bir kısmı Vakıflarca yönetilmiştir. 
Yollar, köprüler, sulama kanallan ve benzeri Bayın
dırlık hizmetleri; hastanelerin, aşevlerinin kurulması; 
fakir ve kimsesizlere yardım gibi sosyal dayanışma 
ve sosyal yardım hizmetleri; okulların, kütüphanele
rin açılması; öğretmenlerin ve öğrencilerin maişetle
rinin temini gibi eğitsel ve kültürel faaliyetler de Va
kıflarca yürütülüyordu. Vakıflar yoksulları doyurur, 
toplumu eğitir, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve 
esnafı korur, onlara yaşlandıkları ya da çalışamaz 
hale geldikleri zaman emekli aylığı bağlardı. Kimse
siz çocuklar, yetimler ve dullar Vakıflarca bakılır, 
barındırılır ve korunurdu. Kervansaraylann, mesire 
yerlerinin ve spor alanlarının inşasına, bakım ve ona
rımına ait tüm giderler Vakıflarca karşılanırdı. Da
yanışma, yardımlaşma sistemi olan Vakfın temelin
de hayır ve hasenatta bulunmak maksadı hâkimdir. 
Bu nedenle Vakıf topluma ahlâk, fazilet, karşılıklı 
hürmet ve sevgi hissi verir. Başka bir deyimle, «Kom
şunu sev» hissinin toplumda doğmasıdjr. 

Kış aylarında hasta kuşların tedavisine, beslenme
sine; bayram günlerinde çocukların eğlendirilmesine; 
yoksul kızların çeyizlerinin teminine; evlâtlık ve hiz
metçilerin hırpalanmaması ve azarlanmaması için tah
sis edilmiş Vakıfların bulunduğu gibi, halkın aldatıl
masını önlemek üzere çarşı ve pazarlara ölçek ve 
kantar konulmasına; borç yüzünden hapse düşenlerin 
borçlarının ödenmesine; kış aylarında fiyatlann sa
bit tutulması amacıyle depolar yapılmasına; hayvan 
neslinin ıslahına tahsis edilmiş Vaktflann sayısı da 
az değildi. 

Vakıflar yukanda belirtilen sosyal hizmetlerle ye
tinmemiş, Türk kültürünü çeşitli ülkelere yayma, yeni 
ülkelere yerleşecek Türk boylarına her bakımdan yar
dımcı olma görevini de üstlenmiştir. Orta Asya'dald 
nüfus baskısı ve doğal şartlar nedeniyle Batıya doğ
ru sürekli dalgalar halinde intikal eden Türklerde, 
esasen çok kuvvetli olan topluma bağlılık ruhunu ve 
bu ruhun Türk kültürünün ve Türk boylarının yeni 
ülkelere yayılmasına nasıl yardımcı olduğunu belirt
mek üzere Hicrî 781 yılında Tarsus'ta Aptullah Men-
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cik tarafından kurulan Türkistan Zaviyesi Vakfını 
gösterebiliriz. 

Bu ve benzeri merkezler bugünkü modern göçmen 
merkezleri gibi çalışır, Orta Asya'dan gelen göçmen
leri bir süre barındırır, onlara Anadolu ahvali hak
kında bilgi verir, yeni yurtlarına yerleşip üretici ol
malarına yardım ederdi. 

Osmanlı toplumundaki Vakıfların hizmetlerini 
şöylece sıralayabiliriz i 

Gösterişe yönelik tüketim yoluyle servetin heba 
olmasını önlemek; 

Millî ekonomik servetin miras yoluyle küçük par
çalara bölünmesini önlemek, ona dinamik bir geliş
me sağlamaktır. 

Düşük gelirli sınıflara toplumsal yardımı sağlaya
rak sosyal adaleti gerçekleştirmiştir. 

Kamu hizmetleri için geniş ölçüde gönüllü top
lumsal güçler sağlamıştır. 

Dinî ve millî geleneklerin, devamını ve dinamiz
mini sağlamıştır. 

Eğitsel ve kültürel hizmetleri yürütmüş, bilginin 
zenginleşip yeni nesillere intikaline yardım etmiştir. 

Türk boylarının ve Türk kültürünün yeni ülkelere 
yerleşmesini kolaylaştırmıştır. 

Vakıfların toplumsal yaşantımızda bugün de önem
li bir yeri vardır. Bugün vakıflarca yapılan hizmetle
ri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz. 

Dinî hizmetler : 
Cami ve mescitlerin bakım ve onarımı ve bura

daki dinî eşyanın korunması, bütçesi zayıf köylere 
cami yardımı gibi hizmetler. Ancak bu hizmetler ya
pılırken, siyaset bir kenara itilmeli, vilâyetlerde ku
rulacak teknik ve bitaraf bir kurulun tensip edeceği 
bir sıra esas alınmalıdır. Sırası gelmişken şunu arz 
edeyim; 1976 yılı bütçesine koyduğumuz 60 milyon 
liradan 50 milyon lirasını, Hükümetin bir kanadına 
mensup olan Maliye Bakanlığının, Hükümetin diğer 
kanadma mensup olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
nü bünyesinde barındıran Bakanlığa el'an 50 milyon 
lirayı vermediğini esefle müşahede etmişizdir. 

Eğitsel ve kültürel hizmetler : 
Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde açılan 57 öğrenci 

yurdu, yoksul öğrencilere verilen burslar. Yine bura
larda da siyaset elin tersiyle kümelidir. 

Sosyal yardım hizmetleri : 
Yurdun çeşitli bölgelerine yayılan 37 adet imaret, 

yoksullara ve görmeyenlere bağlanan aylıklar, 
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinin tamamıyle 

bedava olan sağlık hizmetleri. 

Restorasyon hizmetleri * 
Her biri dünya ölçüsünde olan eski eserlerin res

tore edilmesi ve bunların ibadethane, okul, kütüpha
ne, dispanser ve öğrenci yurdu olarak klllanılması ve 
kullanılırken tahribattan önlenilmesidir. 

İşletme faaliyetleri « 
Ayvalık, Antalya ve Aydsn'da bulunan çok geniş 

zeytinliklerin işletilmesi; İstanbul'da Taşdelen mem
ba suyunun vatandaşların istifadelerine sunulması; 
çeşitli oteller ve işletmelerdeki iştirakler ve nihayet 
Vakıflar Bankası. 

Toplum hayatımızda önemli yeri olan bu hizmet
lerin daha iyi yapılabilmesi için aşağıdaki hususları 
öneriyoruz : 

Vakıflar Kanunu günün ihtiyaçlarına göre yeni
den düzenlenmelidir. 

Vakıflar bünyesindeki işletmelerin rasyonel bir 
şekilde işletilebilmesi ve daha çok gelir elde edile

bilmesi için teşkilât içerisinde bir işletme birimi ku
rulmalıdır. 

Bugün 57 adet olan öğrenci yurtlarının sayısı ar
tırılmalı ve yurtlar kütüphane, spor alanı gibi tesis
lere kavuşturulmalıdır; bu yurtlara girme imkânı bu
lamamış olan yoksul öğrencilere, hiç değilse öğle ve 
akşam yemeklerinden faydalanma olanağı sağlanma
lıdır. 

Gureba Hastanesinin poliklinik yatak ve personel 
imkânları artırılmalıdır. 

1968'de başlatılmış olan vakıf taşınmazların en
vanter çalışmaları hızlandırılmalı, özellikle Başba
kanlık Arşiv Müdürlüğünde ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünde bulunan kayıtlardan faydalanılarak, 
vakıf malların sağlıklı bir tespiti yapılmalıdır. 

Bazı ellerde yok pahasına kirada bulunan ve bu 
şahıslarca 3 ncü şahıslara yüksek bedellerle kiraya 
verilen vakıf mallar gözden geçirilmeli, kiralar değer 
pahasına yükseltilmelidir. 

Tanınmış ilim adamlarının vakıflar ve eski eser
ler üzerinde, araştırma ve yazılarını içeren ve bu yol
da kültürümüze değerli katkıları olan Vakıflar Der
gisi daha kısa zaman aralıklarıyla ve aksatılmadan 
çıkarılmalıdır. 

Vakıf abidelerin ve eski eserlerin mimarî özellik
lerini ve tarihî değerlerini alfabetik sıraya göre özetle
yen Türkiye Vakıf Abideleri ve Eski Eserler isimli 
el kitabının, bir an önce tamamlanması için gayret 
sarf edilmelidir. Birer sanat şahaseri olan Vakıf abi
delerinin tarihî sicili tutulmalı, restorasyon ve ilâve-
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Ier fotoğrafla tespit edilmelidir. Genel Müdürlüğün 
arşivinde bulunan ve yazı sanatı bakımından büyük 
değer taşıyan vakfiyelerin, günlük işlemlerde yıpran
masını önleyici tedbirler alınmalıdır. Eski eserlerin 
onarım ve restorasyonu da Kültür Bakanlığı ile işbir
liği içerisinde yapılmalıdır. 

Son senelerde Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri gibi 
bir kısım vakıflar teşekkül etmiştir ki, bunlar mem
nuniyet vericidir, teşvik edilmelidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, değerli 
Teşkilât mensuplarım ve saygıdeğer arkadaşlarımı 
hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 

Aytaç?.. Yok. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türk

men?.. Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Toksa-

n?.. Buyurun Sayın Toksan. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI (İs

tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vakıflar konusu Türk tarihinde ve milletimizin 
bugünkü hayatında çok önemli yeri olan bir konudur. 
Vakfın lügat manası, «durmak hapsetmek, alıkoy
mak» manasınadır. Türk tarUıinde vakıf İslâmdan 
kaynağını alır, tamamen islâmî duygunun neticesi
dir. Çünkü, Allah'ın elçisi Yüce Peygamberimizin 
mübarek bir sözünden ilham alan Müslüman Türkler, 
dünya tarihinde eşi görülmemiş en büyük vakıflar 
kurmuşlardır. 

Vakfın islâmî manası: Vakıf menfaatleri insan
lara ait olur veçhiyle, bir malı, Allah'ın mülkü hük
münde olmak üzere, temlik ve temellükten hapis ve 
men eylemektir. Kısaca; insanların faydası için Al
lah'a bırakılmış maldır. 

Allah'a, millete, vatana kendisini adamış büyük 
ecdadımız, sanat şaheseri olan camiler, türbeler, se
biller, medreseler, imarethaneler bırakmışlardır. Bü
yük dedelerimiz, insanların maddî ve manevî ihtiyaç
larının bütününü içine alan vakıflar yapmışlardır. 
Müslümanların manevî ihtiyacı olan cami yanında, 
eğitim için medrese, kütüphane, hastane, hamam, se
bil, imaret, aşevi ve kervansaraylar yapmışlardır. 

Ecdadımızın bu vakıfları sayesinde bir turist, Vi
yana Kapısından Osmanlı Devletine girer, her ko
naklamadaki kervansaraylarda meccanen misafir edi
lerek İran'a kadar beş kuruş sarf etmeden gidebilirdi. 

19 . 2 . 1977 0 : 2 
1 Her yoksula imarethanelerde yemek çıkardırdı. Hat

ta cami civarındaki güvercinler için vakıf yapılmış
tı. Dünya tarihinde ilk- hayvan bakımı hastanesi Şam' 
da İslâm âleminde kurulmuştu. 

Cerrahpaşa Hastanesi vakfiyesinde, hastaların mo
rallerini düzeltmek için vakıf kurulmuştu. Her gün 
iki kişi, bütün hastalan tek tek dolaşırlar; «Bu, ken
disine dikkat ederse birkaç gün sonra iyi olacak, ta
burcu olacak» demek suretiyle onlann morallerini 
düzeltirlerdi. 

Avrupa'da akıl hastalan, «kafasına şeytan girmiş» 
diye öldürülürken, II. Beyazıt Han, Edirne'de akıl 
hastalanın musiki ile tedavi eden hastane yaptırmış
tı. 

18 nci Asnn yansında, yalnız İstanbul'da 35 000 
kişiye günde iki öğün meccanen yemek verilmekte 
idi. O zaman İstanbul'un nüfusu 200 000 bile yoktu. 
Bugün ise Vakıflar Genel Müdürlüğü, bütün Tür
kiye'de 14 350 kişiye yemek verebilmektedir. 

Avrupalı araştırıcı Mourchea Bosteon ve Catechi' 
nin yazdıklanna göre, 18 ve 19 ncu Asırda Osmanlı 
Devletinde taşınmaz mal servetinin dörtte üçü va
kıftı. Avrupalı Zeys, Cezair'deki arazinin yansının, 
Barnard ise Tunus'un üçte birinin, İstanbul arazisinin 
üçte ikisinin vakıf olduğunu söylemektedirler. Bugün 
Mısır'daki Türk vakıflan, Mısır bütçesinden daha 
fazladır. 

Medenî Kanundan önce İslâm hukukuna göre ya
pılmış vakfiyelerin adedi 26 798'dir. Sadece Türkiye 
arşivlerinde bulunan vakfiyelerdir bunlar. Fakat, ec
dadımızın bize bıraktığı en büyük hazine olan va
kıflar yağma edilmiş, tahrip edilmiş, binlerce cami 
yıkılmış; depo, ahır, samanlık yapılmış, gayri müs-
limlere satılmıştır. 

İstanbul'da Lâleli Camii vakfı olarak yapılan 40 
dükânlı Taşhan, bir Hıristiyan vatandaşa satılmış, o 
da kiliseye vakfetmiştir. 

Nusretiye, Hafızpaşa gibi camiler depo haline ge
tirilmiş, Dolmabahçe, Ayasofya camii gibi büyük 
camiler müze yapılmıştır. 

İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce cami, medre
se, sebiller mahvedihniştir. Ancak düşman ordusu
nun yapabileceği bu tahribatı, maalesef halk Partisi 
yapmıştır. 

Halk Partisi devrinde cami ve mescitlerin bir kıs
mının kapatılması için kanun çıkartılmıştır; 22 Teş
rinisani 1935 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin ikinci fıkrası aynen öyledir : 
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«Tasnif harici kalacak cami ve mescitler, usul ve 
mevzuata göre, kendilerinden başkaca istifade edil
mek üzere kapatılır.» 

Alenen, istediği camii tasnif içi» istediğini tasnif 
dışı yapmak suretiyle Halk Partisi, binlerce camii, 
maalesef kanun çıkarmak suretiyle kapatmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hep beraberdiniz 
o zaman, hep beraber; Celâl Bayar da vardı o zaman. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — 1935 Halk Par
tisi. 

Ecdadumzm Malazgirt Savaşından sonra 900 se
nede yaptığı eserleri Halk Partisi kısa zamanda yık
mayı becermiştir. 

17 Mayıs 1942 tarih ve 652 sayılı, Dahiliye Vekâ
letinin Matbuat Umum Müdürlüğüne gönderdiği ta
mimde aynen şöyle diyor: «Biz, her n.e şekil ve su
rette olursa olsun, memleket dahilinde dinî neşriyat 
yapılarak» dinî atmosfer yaratılmasına ve gençlik için 
dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar 
değiliz.» Dine alenen karşı çıkıyor. 

Bir müddet sonra, 1945'te Başbakanlıktan Mat
buat Umum Müdürlüğüne şu tamun gönderiliyor: 
«Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihî, 
gerek temsilî ve gerek mütalaa kabilinden oîan her 
türlü makale, fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki 
edilmesi ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son 10 
gün zarfında nihayetlendirilmesi lâzımdır.» 

Bu tamimlerden açıkça anlaşılıyor ki, C. H. P. 
dinden bahsetmeyi âdeta yasak etmiştir. Dine bu ka
dar allerji duyan C. H. P. yi camilerin varlığı rahat
sız etmiştir. Dünyada ilk defa mabetsiz şehir yaptık
larım övünerek yazmışlardır. 

Ankara'da, Yenişehir'de, Çankaya'da tek bir cami 
yapmamışlardır, yaptırmamışlardır. Halkın yapması 
için imkân da verilmemiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hepsi Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayesinde yapılmıştır.... 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ancak Demok
rat Parti devrinde... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Onun Genel Baş
kam olmasaydı bu memlekette ne cami olurdu, ne 
bir şey. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — ... ancak De
mokrat Parti devrinde, evet Yenişehir'de mabetsiz bir 
şehir derken... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O dediğiniz tarihte 
onlar da Cumhuriyet Halk Partili idi. Bunlarla oy 
alamazsın. Geçti o devirler, bırakın bunları. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — ... ancak De
mokrat Parti devrinde, «Bütün Türk Milleti Müslü-
maudır ve Müslüman kalacaktır» diye büyük şehit 
Adnan Menderes Maltepe Camiinin yapılmasını temin 
etmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bunlarla oy alamaz
sın. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Kocatepe Camii 
gibi camiler, Yenişehir'de ancak Demokrat Parti dev
rinden sonra yapılmaya başlanmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Demokratlar ne
rede idi? Onlar da Cumhuriyet Halk Partisinde idi. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Atatürk'ü inkâr 
etme, Atatürk'ü. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Kıymetli arka
daşlarım, vakfın esas düsturu şudur : Şartı vakıf nas-
sı şarî gibidir. Yani vakfedenin koyduğu şart, Allah' 
m kanunu gibidir. Her vakfiyenin son şartı şudur: Bu 
vakfı değiştiren, Allah'ın, insanların ve meleklerin la
netine uğrasın. Dedelerimizin bedduasını alan C.H.P. 
hiç bir zaman millet reyiyle iktidara gelemeyecektir. 

BAŞKAN — Vakıflarla ilgili Sayın Toksan, rica 
ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Daha ilkokulda 
çocuklara «dünü unut, yarını tut» demek suretiyle 
ecdadımızı ve eserlerini unutturmaya çalışmıştır. 
C. H. P. iktidarı milletin reyiyle, 27 sene önce sona 
ermiş; fakat... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
rey simsarlığı yapıyor. Kendisine acıyorum, Adalet 
Partisine de acıyorum. 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum efendim. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — ... fakat 27 se

neden beri ecdat eserlerinin tamiri ve kurtulması ta
mamen mümkün olmamıştır. Bugün bile İstanbul Fa
tih'te koskocaman Hafız Paşa Camii harabe halin
dedir. 

Kasımpaşa Büyük Camiin müştemilâtı, Kocamus-
tafa Paşa Camii müştemilâtı, Cumhuriyet Halk Par
tisi lokali halindedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gaziantep?... 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ve Gaziantep 

Kilis'teki camiin yıkılması meselesi geçen sene hadi
selere sebep ohnuştur. Hatta geçen sene polisleri öl
düren anarşistlerin resimleri Malatya'da Sümbülefen-
di Camiinin duvarına bu lokal tarafından asılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komandolar tara
fından konulduğu da anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ülker, hep 
müdahale ediyorsunuz, rica ediyorum. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Alâkası var mı 
efendim? 

BAŞKAN — Ben ikaz ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Akaretler de, 
mutlaka bir vakıf eserleri de, bir siyasî parti binası 
olmaktan çıkarılmalıdır. Cami duvarlarına çeşitli slo
gan yazılması ve afişlerin asılması önlenmelidir. 
İstanbul Sarıyer Merkezî Camii ve Üsküdar Ümra
niye Camii bitişiğinde meyhaneler mevcuttur. Bunlar 
mutlaka önlenmelidir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin iktidarınızda. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Beyoğlu Ağa 

Camii İmam Lojmanı, maalesef, evet Cumhuriyet 
Halk Partisi devrinde, bir bara kiraya verilmiştir, şu 
anda bar olarak devam etmektedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ne diye devam et
tiriyorsunuz? 

İHSAN TOKSARI (Devanda) — İnşallah imkân 
bulursak onu çıkarmak için bütün gayretimizle çalı
şıyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O bara sen 
* de gittin mi? 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ecdadın vakfi
yelerine uygun yeni Vakıflar kanunu mutlaka hazır
lanmalıdır. Her ne suretle olursa olsun, vakıf arazisi 
satılmamalıdır. Vakıflar Genel Müdürü Bulgaristan, 
Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve diğer ülkeler
de kalan vakıf eserlerinin onarılması için Dışişleri 
Bakanlığı kanahyle o ülkelerle temasa geçmelidir. 

Köy camileri için ayrılan ödenek azdır, artırılma
sı gerekir. 

Hayrî ve sosyal hizmetler artırılmalıdır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü camiası, milletimizin 

güvenini temin edecek şekilde çalışmalıdır. Tarihî 
tecrübeden doğan kuşkuyu kaldıracak şekilde çalışır
sa, bu necip milletimizin yine vakıflara hamiyet elini 
uzatacağı muhakkaktır ve bu duygu, bu düşünce ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin milletimize ve 
camiaya hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan 
diler, Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan. 
ALİ NEJA1 ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verirse

niz» hatip Cumhuriyet Halk Partisini, Adalet Partisi 
Grupu olarak çok haksız olarak suçladı, öyle zan

nediyorum ki, Adalet Partisi Grupu Başkanvekilleri 
hatibin konuşmasını gözden geçirmiş değiller. Kişisel 
konuşma da yapmadığına göre, bu sataşma karşısında 
yerimden 1 - 2 kelime söylememe izm vermenizi rica 
ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi dine karşı bir parti de
ğildir. Cumhuriyet Halk Partisi layik bir partidir. Za
man zaman devletin din işlerine ve dinin devlet işleri
ne karışmadan ülkemizin... 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Yeni Cumhuri
yet Halk Partisi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Lütfen Sayın Toksan, rica ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — ... ülkemizin 
zarar görmesi karşısında varılan aşama layik sistemi 
aşamasıdır. Öyle zannediyorum ki, bu zatın kürsüyü 
din ticareti haline getirmeye hakkı yoktur. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Hayır hayır, 
ben... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, yeni bir sataşmaya 
meydan vermeyin ama,- rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Böyle seviye
siz bir konuşmayı reddediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına.!.. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Kanun var mey

danda, her şey meydanda. 
BAŞKAN — Sayın Toksan, rica ediyorum. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Celâl Bayar da var

dı. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, karşılıklı 

görüşmeyelim. Mesele hitam buldu efendim, lütfen. 
(Gürültüler) 

Sayın Ülker, rica ediyorum siz de sakin olun. Sa
yın Toksan, Sayın ölçen, rica ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Siz unutturmak 
istiyorsunuz, unutturmak. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz de hatır
latmak istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Sayın Toksan rica ediyorum. Sayın ölçen rica edi
yorum* oturun efendim, rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili İhsan Toksan ile İstanbul 
Milletvekili Ali Nejat Ölçen arasında karşılıklı ko
nuşmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, meseleyi 
hallettik. Rica ediyorum efendim, konuşmayınız. 
(Gürültüler) \ 

Sayın Toksan rica ediyorum efendim, Küfen. 
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Sayın ölçen, kâfi efendim. Cevap da verdiniz, te
şekkür ederim, kâfi efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hâlâ seviye
sizce konuşuyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bu şekilde 
hitap etmeyiniz, lütfen. Lütfen efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kürsüyü ne hale 
getirdiniz... Mustafa Kemal'in sayesinde ezanlar oku
nuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Ülker, rica edi
yorum efendim, lütfen. 

Sayın Ülker, bugün niye bu kadar sinirlisiniz, an
lamadım? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, ko
nuşmacıyı dinlemediniz galiba. 

BAŞKAN — Efendim anladık. Sayın Grup Baş-
kanvekiliniz de «gerekli açıklamayı yerimden yapa
cağım» dedi, yaptı. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkaz edip de 
bu seviyesiz konuşmaya meydan vermeyecektiniz. 

BAŞKAN — Ettim efendim. İkaz ettim efendim, 
rica ediyorum, bu şekilde konuşmayın. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu kürsüden 
bu kadar seviyesiz konuşmaya imkân vermemelisi
niz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, kâfi Sayın 
Ölçen, rica ediyorum. 

Sayın Toksan rica ediyorum, yeni bir şeye mey
dan vermeyin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kültürsüz!.. 
Nazik olan adam böyle konuşamaz. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, kâfi, kâfi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hâlâ konuşu
yor. 

BAŞKAN — Siz de konuşuyorsunuz Sayın ölçen. 
Biriniz sussa diğerinizi ikaz edeceğim efendim. Lüt
fen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben partimin 
haklı müdafaasını yapıyorum, yaptım, saldırmadım. 

BAŞKAN — Efendim açıklama hakkınızı da kul
landınız. Rica ediyorum. Biraz buranın mehabetiyle, 
ciddiyetiyle uygun bir şekilde hareket edelim. İçtü
züğe uyalım, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gerçekten çok 
seviyesiz bir konuşma Sayın Başkan, siz de kabul 
ediyorsunuz ya. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bundan böyle Grup 
sözcüleri yerinde konuşsunlar, lütfen. 

19 . 2 . 1977 O : 2 

Buyurunuz Sayın Aytaç, Grup adına. 
M. S. P. GRUPU ADINA HARUN AYTAÇ 

(Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1977 
malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün Bütçesi 
üzerindeki Millî Selâmet Partisinin görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, vakıf, fertlerin menkul ve 
gayrimenkul bir kıymetini, haricî hiç bir tesir, mec
buriyet ve mükellefiyet olmaksızın, sırf kendi nza, 
rey ve mübaşeretiyle şahsî mülkiyetinden çıkarıp, 
hayır ve hasenat kastiyle, yine kendileri tarafından 
tayin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedî ola
rak tahsis eylemesi şeklinde tarif edilmektedir. 

Çok önemli millî ve geleneksel bir müessese olan 
vakıflarımız, halen Başbakanlığa bağlı bir Genel Mü
dürlük tarafından yönetilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Anayasa tarafın
dan benimsenmiş olan insan hak ve hürriyetleri, in
sanlık haysiyet, millî tesanüt ve içtimaî adalet esas
larına tamamiyle uygun düşen önemli bir görevi yü
rütmektedir. 

Şu anda bütçesini müzakere ettiğimiz vakıfları
mız, ecdadımızın îslâmî inançlardan, dinin mukad
des kaynaklarından ilhamını alarak yaşadıkları vatan 
topraklarını dağ başlarından, köy ve kasabalara, şe
hirlerden başkentlere kadar vakıf eserlerle süslemiş
lerdir. 

Selâtin camileri, mescit, mabet, imaret, medre
se, mektep ve kütüphanelerle, bedestenlerle, hanlarla, 
hamamlarla, köprü, türbe saray ve kervansaraylarla, 
sebiller, çeşmeler, aşhaneler, hastane ve şifahanelerle, 
yoksul ve yetimleri barındırıp, geçindirecek, vatana, 
cihana ilim adamı yetiştirecek içtimaî ve ilmî mües
seselerle donatmışlardır. 

Bıraktıkları bu eserlerin tamiri ve yaratılmaları
nın temini için milyarlarca lira değerinde akar, çift
lik, zeytinlik, mera, bağ ve bahçeler bırakmışlardır. 

Her biri başlı başına bir kültür, sanat ve insanlık 
abidesi olan vakıflar, yurdumuzun birer tapu senedi 
mahiyetindeki tarihî belgeler olup, ecdat yadigârıdır
lar. Manevî değerleri, maddî değerlerinin çok fevkin-
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessesenin mazide
ki medeniyetimiz üzerindeki mühim tesirlerini arz 
etmek için bazı Garp milletlerinin müşahedelerini 
arz etmek isterim. 

Bazı Garplı müellifler, İS ilâ 19 ncu asırda Osman
lı Imparatorluğundaki gayrimenkul servetin büyük 
bir kısmının fakirlere ait olduğunu ve meselâ Ceza-
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yir'deki arazinin yarısının, Tunus'taki arazinin 113' I 
ünün vakıflara ait bulunduğunu, Mısır, Fas, tran, 1 
Hindistan ve Türkistan gibi Islâmî kültürün asırlara 
hâkim olduğu sahalarda vakıfların mjihim bir yer 
tuttuğunu; bunlara ilâveten de, Türkiye'nin hemen I 
her köşesinde vakıf eserlerine tesadüf etmekle vakıf 
müessesesinin İslâm dünyasında muazzam rol oyna
dığı kaydedilmektedir. I 

Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanında en I 
ileri mertebeye ulaşan hizmetleriyle toplumun sosyal, I 
ekonomik ve kültürel hayatımızda geniş ölçüde kat- I 
kıda bulunduğunu ifade ederler. I 

Aziz arkadaşlarım, şu tablonun müşahedesiyle, J 
atalarımızın devlet kurmakta olduğu kadar, beşerî I 
ıstırapları gidermekte ve içtimaî) sahadaki dengesiz- I 
liklere çözüm bulmakta ne kadar kuvvetli oldukları, 
bu vakıf müesseseleriyle tebellür etmektedir. I 

Ecdadımız, şahsın hayır ve yardım emelini ebedî- I 
leştiren, ulvî bir hizmet aşkının tesiriyle kurdukları I 
vakıf Iarıyle yalnız Müslümanlara yardım etmekle ve I 
örnek olmakla kalmayıp, bütün cihana da önderlik I 
etmişlerdir. 

Vakıfların bu şekilde kısaca tarihini yaptıktan 
sonra, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Türk Mil- I 
letinin tarihi boyunca vakıflar kuranların cümlesin
den AUahın razı olmasını diliyor ve aziz hâtıralarını I 
hürmetle yadediyorum. I 

Aziz arkadaşlarım; Vakıflar İdaresi, memleketi- I 
mizde bugün dahi büyük içtimaî hizmetler ifa et- I 
mektedir. Her biri birer şaheser olan abide ve eski 
eserlerle hayratın idaresi, bakımı, tamiri, muhafazası I 
ve restorasyonu ile vakfiyelerde derpiş edilen sosyal I 
yardımlar, fakir orta ve yükseköğrenim gençleri için I 
yurdun çeşitli bölgelerinde açtığı öğrenci yurtları, ba
kıma muhtaç talebeler için kamplar, fakir ve kimse- I 
sizler için memleketin bir çok yerlerinde tesis olunan 
imaretler, İstanbul Gureba Hastanesinin fakirler için I 
parasız muayene, tedavi ve ameliyat hizmetleri, âmâ I 
ve muhtaçlara bağlanan aylıklar gibi başlıca sosyal I 
hizmetleri, bu mütevazi bütçe ve kunıluşlarıyle gene j 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yürütmektedir. | 

Türkiye'mizin büyük bir sosyal hizmetini yürüten I 
Vakıflarımızın kısaca, 1977 malî yılı Bütçesine de bir I 
göz atalım: I 

Bütçe ile tahmil edilen 734 621 000 lira geUr; 
325 271 000 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün öz 
kaynaklarından, 409 350 000 lirasının da, 7044 sayılı I 
Kanunla devredilen âbide ve eski eserlerin onarını I 
ve restorasyonu, cami yardımları ve Gureba Hasta- j 

I nesi ikinci kısmı inşaat hizmetlerinin karşılığı olarak 
1 Hazine yardımıdır. 
I Muhterem arkadaşlar; vakfın Önemini daha iyi 
I anlatabilmek için tarihin derinliklerine inelim ve sa-
I adet asnna hep beraber göz atalım: 

İslâm tarihinde vakfın temelini ilk defa Peygam
ber efendimiz teşvik etmişlerdir: «Sevdiğiniz mallar-

I dan başkalarına yardım etmedikçe iyilik yapmış ola-
I mazsınız» Ayet-i Kerimesinin nüzulünden sonra bir-
I çok Müslümanlar, mallarını tahsis ve teberru etmek 
I suretiyle yeni yeni vakıflar vücuda getirmek için âde-
I ta yarış etmişler ve Ebu Talha Hazretleri, malların-
J dan en sevdiği Medine'deki hurmalığını vakfetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, vakıflar; mahiyeti itiba-
I riyle ve tarihî gelişimine göre, gayri mevkuf vakıflar, 
I sahih vakıflar, mülhak vakıflar, mazbut vakıflar, va-
I kıflar diye kısımlara ayrılmaktadır. 
I Osmanlı İmparatorluğunun yükselmesine paralel 
I olarak ilerleyen vakıfların sayısı binleri aşmıştır. Bu-
I nun en güzel numunesini, çelik iman ve top güllele-
I riyle Bizans surlarını yıkarak İstanbul'u fetheden Sul

tan Fatih hazretlerinde görüyoruz. Fatih, İstanbul'u 
I fethettiği zaman, bütün zenginleri toplayarak şu hi-
I tabede bulunmuştur: «Hakkında Resulallahın fetih 
I müjdesi, «Letuftahammel Kostantiniyyetü ve le ni-
I mel emiru emîruha ve le nimel ceyşu zalikel ceyşu» 
I (İstanbul mutlaka fethedilecektir; İstanbul'u fetheden 
I ordu ve asker ne mutlu asker ve ordudur) İşte hak-
I kında bu fetih müjdesi bulunan ve bu fetih müjdesi

ne bizlerin mazhar olduğu bu muhteşem şehrin dai
ma Müslüman Türk Milletinin elinde bulunmasını 

I isterseniz, sahip olduğunuz maldan ve paradan bir 
I kısmını bu güzel şehrin iman için vakfediniz. Bunun 
J üzerine, o devrin Müslümanları vakıf hususunda ile-
I riye giderek ve bu hayra hep beraberce talip olmuş* 
I kırdır. 
I Muhterem arkadaşlarım, Sultan Fatih'in bu dave

ti üzerine çok zenginler çeşitli vakfiyelerde bulunarak 
{ İstanbul'un veçhesini değiştirmişlerdir. Çağ açıp, çağ 
I kapatan büyük Sultan, vermiş olduğu emri önce ken-
I di nefsine tatbik etmeye yönelmiş, Ayasofya kilise-
I sini, bizzat parasını kendi kesesinden ödemek suretiy-
I le Bizanslılardan satın alarak, istavrozlarım kaldırıp, 
I çanlarını söktürüp, muhteşem minarelerle süsleyip, 
I içine mimber ve mihrap yaptırarak cami haline geti-
I rerek ilk Cuma namazını kılmıştır. 
I Bu muhteşem eser hakkında bugüne kadar çeşitli 
I konuşmalar ve birtakım soru önergeleri verilmiştir. 
I Üzüntüyle ifade edeyim ki, bütün bu çabalara rağ-
I men, Ayasofya müze olmaktan kurtarılamamıştır, 
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Muhterem arkadaşlar, Ayasofya'nın, aslında İs
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğünün Eminönü ilçesi 
tapu kayıtlarından fotokopisini alarak gönderdiği ta
pu senedinde, 26 644 metrekare sahaya oturan bu 
vakfiyenin Ebul Feth Sultan Mehmet Han Hazret
lerine ait olduğu tescil ve ifade edilmektedir. Sultan 
Fatih hazretlerin vakfı olduğu halde, bu vakfın inti
fa hakkı haksız olarak Millî Eğitim Bakanlığına ve
rilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkü oldu
ğu halde, Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Ayasofya'yı cami haline getirip vakfeden Sultan 
Fatih hazretleri, bu vakıfnamenin arkasına Kur'an-ı 
Kerim'den iktibas ettiği birçok ayeti kerimeleri ilâve 
ederek: «Kim bu vakfın, vakıf olduğunu anladıktan 
sonra onu değiştirir, tebdil ve tağyir ederse, vebal ve 
günah, mübeddilin, mugayyirin, yani o vakfı değişti
renin üzerine olsun» ve yine «Kim camilerde Allah' 
in zikrini men ederse ve camilerin harabolmasına 
gayret ederse, o kimseden daha zalim kim olabilir?» 
Yani ondan daha zalim kimse olamaz, ayetini de ilâve 
eder. Sultan Fatih hazretleri, son olarak şu vasiyette 
bulunur: «Ayasofya benim cami olarak vakfımdır. 
Kim bu vakfı değiştirirse, Allah'ın, meleklerin ve bü
tün insanların laneti o değiştiren kimsenin üzerine 
olsun» demiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yıllardan beri Ayasofya 
Camiinden bahsedilir, aslında hukuken Ayasofya ca
midir. Onu, cami olmaktan hiç kimse çıkartamaz ve 
eğer Ayasofya camilikten çıkartılıp müze haline geti
rilmişse, bu, hukuka aykırı olduğu gibi, Vakıflar Ka
nununa da aykırıdır ve Gayrimenkul Kanununa da 
aykırıdır ve gayrimenkul kiraları hukukuna da yine 
aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, gayrimenkul kiralar hak
kındaki, 6570 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında «Mabetler kiraya verilemez ve ibarethane 
haricinde hiç bir iş içüı katiyen kullanılamaz» denil
mektedir. 

Millî Selâmet Partisi olarak görüşümüz, bu huku
kun getirdiği mantık istikametindedir. Mevcut vakıf
larımızın tesis gayelerinden ve şartlarından uzak, mil
letimizin büyük çoğunluğunun arzu, irade ve tema
yüllerine aykırı olarak kullanılmasının, milletimizin 
vakıf tesisi yolunda mevcut şevkini ve ümidini kır
dığı kanaatindeyiz. Eğer, Vakıflar Dairesi ehemmiyet 
ve büyüklüğüyle mütenasip idare edilirse, memleketi
mizin her tarafında yemden içtimaî ve kültürel mü
esseselerin kurulması mümkün olacaktır. Bu da, mil
letimizi, tarihteki mevkiine yükseltecektir. Binaena

leyh, tarihî İstanbul şehri Fatih'ten sonra nasıl 
Türklerin mah olmuşsa Fatih iradesiyle kiliseden ca
mie çevrilen Müslümanların ibadetine açılan Ayasof-
yada yine o fonksiyonu ifa etmeli ve Ayasofya iba
dete açılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, görüldüğü üzere, Cumhu
riyetten sonra yürürlüğe giren ilgili kanuna göre, Aya
sofya Camünin müzeye çevrilmesinin hukukî dayana
ğı ve mesnedi yoktur. Çünkü, Cumhuriyetten önce 
tatbik edilen hukuka göre böyle bir kanuna katiyen 
cevaz verilmemiştir. İkincisi, meriyetteki Vakıflar 
Kanununa göre de, bahsedilen hususlara göre Aya
sofyanın cami olarak kullanılması kanun ve âmme 
nizamnamesine aykırı değildir. Ayasofya cami olarak 
kullanılırken, hiç bir eksik tarafı yoktur ve işe yara
maz bir hale de gelmemiştir. İşte açıkça ifade edildiği 
üzere, Ayasofya Camii, muhterem kardeşlerim, yine 
cami olarak açılmalıdır. 

Denilecektir ki, «Millî Selâmet Partisi olarak 3 
seneden fazla bir devre içerisinde Hükümette ortak 
bulunuyorsunuz. Madem ki, Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak, Ayasofyanın açılmasını istiyorsunuz, 
Bakanlık size bağlıdır ve binaenaleyh, Ayasofyayı 
açmak için bugüne kadar Millî Selâmet Partisi ola
rak hangi harekette bulundunuz?» 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
ile yapılan koalisyon devresinde devrin Devlet Ba
kanı muhterem Süleyman Arif Emre, günün Başba
kanına bu hususta müracaat etmiştir; fakat bu mü
racaat neticesiz kalmış ve akamete uğramıştır. 

Yine bu koalisyonda bulunan Millî Selâmet Par
timizin Devlet Bakanı muhterem Hasan Aksay, bu
gün yine aynı müracaatı daha şiddetli bir şekilde 
tekrar etmiş, müracaatta bulunmuş; her nedense Aya
sofya, yine Sultan Fatih hazretlerinin cami haline ge
tirdiği şekle çevrilememiş ve bir türlü buna muva
fakat edilmemektedir. Millî Selâmet Partisi olarak 
biz bu hususta müştekiyiz ve mutlaka Ayasofyanın 
cami olmasını talep ediyoruz. 

Gün gelecek, muhterem kardeşlerim, bütün engel
ler aşılacak ve mutlaka Allah'ın izniyle Ayasofya yi
ne cami olacak. 

Muhterem kardeşlerim, Vakıflar Genel Müdürlü
ğümüzün bütçesinin milletimize ve memleketimize ve 
bilhassa Vakıflar Genel Müdürlüğüne hayırlı ve uğur
lu olmasını Cenabı Hak'tan temenni ediyor, Yüce 
Meclisi hürmetlerle selâmlıyorum. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytaç. 

— r4l6 — 
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Kişisel olarak Sayın Tosyalı? Yok. 
Sayın Metanet özkaya, kişisel olarak buyurun 

efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün 1977 malî yılı Bütçesi üzerinde şahsî görüş ve 
temennilerimi dile getirmek üzere huzurlarınızda bu
lunmaktayım. 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyle se
lâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, vakıf; İslâm hukukunda 
fertlerin menkul, gayrimenkul bir kıymeti, hiç bir 
tesir, baskı ve mecburiyet ohnaksızm kendi istek ve 
rızasıyle şahsî mükellefiyetinden çıkararak ebedî ola
rak hayır işlerine tahsis eylemesi, şeklinde tarif edil
mektedir. 

İnsanlığın erişebildiği en yüce duygu, fedakârlık 
duygusudur. İslâm dini feragat felsefesini kendine il
ke edinmiştir. Sosyal hayatta yardımlaşma İslâm hu
kukunda en çok üzerinde durulan ve işlenilen konu
lardan birisi olmuştur. 

Türk Milletinin geçmişi cömertliklerle doludur. 
Tarihteki örnekler bunun en açık delilleridir. Atala
rımız fethettiği her karış toprağa adalet ve medeni
yet götürmüştür. Müslim veya gayri müslim olsun, 
idaresindeki bütün ülkelere camiler, mektepler, med
reseler, darüşşifalar, kervansaraylar, köprüler, han
lar, hamamlar, aşevleri ve çeşmeler yaptırmışlardır. 
Bugün dahi bu eserler Asya'da, Avrupa'da, Afrika' 
da Türk Milletinin sanat ve medeniyet anlayışını en 
ölçüsüz şekilde temsil etmektedir. 

Türk Milleti fetiakâr bir millettir. Nasıl ki, şehit
tik mertebesine erişmek için canını seve seve veren 
nice isimsiz kahramanlar bugün tarih sayfalarını 
süslüyorlarsa, İstiklâl Savaşında da, çocuğunun ölü
mü pahasına da olsa onun örtüsüyle mermiyi saran 
fedakâr Türk anası, dünya durdukça minnetle anıla
caktır. Bunlar Türk'ün fedakârhk duygusunun önce
liğini gösterir. 

Türk Milleti, tarih boyunca yapmış olduğu bu 
maddî ve manevî bağışları hiç bir tesir altında kal
madan yapmıştır. Bu bağışlar onun yüksek ahlâk ve 
fazilet anlayışının mahsulüdür. 

Bugün insanlığın gerçekleştirmeye çalıştığı sosyal 
adalet ve sosyal devlet kavramları, ruhunu yüce di
nimizden alır. Türk Milletinin asırlarca önce kurduğu 
yardım kurumları ve vakıflar, sosyal adaletin özü de
ğil de nedir? Hazreti Muhammed'in, İslâm dininin in
kişafı için kendi mülkü olan hurma ağaçlannı ba

ğışlaması, insanlık tarihinin yardımlaşma anlayışının 
başlangıcı değil de nedir? Dinimiz «Ey iman edenler, 
beşerin menfaatine uygun hayır işleyiniz» buyurarak 
vakfın gereğine değinmiştir. 

Değerli milletvekilleri, vakfın Türk - İslâm tari
hi içinde oluşumu ve gelişimini böylece belirttikten 
sonra, bugün bu işi yüklenmiş olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün neleri yaptığını ve daha neleri yap
ması gerektiğine değinmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yoksul öğrenciler için 
yurt hizmetleri yaptırmaktadır. Bugün 57 adet va
kıflara ait öğrenci yurdunda 7 760 öğrenci barındı
rılmaktadır. Temennimiz, yeni açılacak yurtlarla bu 
rakamlar daha da büyütülsün. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, fakir ve yoksul öğ
rencilere burs vermektedir; ayrıca, Yurtlar Kurumu
na bağlı yurtlarda kalan kimsesiz ve muhtaç öğren
cilerin yurt ücretlerini ödemektedir. Bugün için yar
dım götürülen öğrenci sayısı tatmin edici düzeyde 
değUdir. Meselâ; 1976 yılında sadece 150 yoksul öğ
renciye burs verilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç ve kör va
tandaşlara aylık yardım yapmaktadır. 1976 yılında 
2 000 kör vatandaşa 350'şer lira, 2 000 muhtaç va
tandaşa da 300'er lira aylık yardım yapmıştır. Cum
huriyet Hükümeti, aldığı tarihî kararlar, Türk mille
tinin 65 yaşmı aşkın 'bütün yoksul ve muhtaç vatan
daşlarına aylık bağlayarak bu problemi kökünden 
halletmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri ara
sında, Vakıf Gureba Hastanesi tedavi hizmetleri de 
vardır. Bu hastanenin kimsesiz ve muhtaç vatandaş
lara yaptığı tedavi hizmetleri de takdire şayandır. 
Ayrıca, yeni yapılmakta olan 575 yataklı ve 130 mil
yon Türk Lirası projeli hastane de memnuniyet ve
ricidir. 

Cami yapabilecek güce sahip olmayan köylere 
yapılan yardımların 1977 yılında 100 milyon Türk 
Lirasına çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyor, fa
kat yeterli bulmuyorum. 

7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne devredilen eski eserlerin onarımı için 1977 yı
lında 228 milyon liralık, Hazine yardımı ödenek 
konmuştur. Bu rakam, eski eserlerimize sahip çıkma 
anlayışının en samimî ifadesidir. Birinci Beş Yıllık 
Plan devresinde 70 milyon sarfıyle 800 eser, İkinci 
Beş Yıllık Plan devresinde 105 milyon sarfıyle 512 
eser üzerinde çalışılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan-
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da ise, 153 milyon sarfıyle 546 eser üzerinde çalışıla
cağı belirtilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf emlâkinin 
inşaat ve onarım hizmetlerini olumlu karşılıyorum. 
1976 yılında 5 adet işhanı, 1 adet otel, 1 adet hamam, 
2 adet öğrenci yurdu tamamlanarak hizmete sunul
muş; 8 işhanı inşaatı, 2 otel, 2 hamam 3 öğrenci 
yurdunun da inşaatına başlanmıştır. Vakıf hizmetle
rinin yaygınlaşması bakımından önemli mesafeler 
kaydedilmiştir. Vakıfların bu hususiyetini, geleceği 
bakımından memnuniyetle karşılıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün iştirak ettiği ve 
bünyesindeki işletmelere gelince; bunlar, vakıf zey
tinlikleri, vakıf menba suları, Türkiye Vakıflar Ban
kası, Taksim Otelcilik Anonim Şirketi ve Karadeniz 
Bakır İşletmeleridir. Bunların içinde 1976 yılında sa
dece Taksim Otelcilik Anonim Şirketi zarar etmiş, 
diğer işletmeler bilançolarını kârla kapatmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden, va
kıflara daha fazla sahip çıkmamız lâzım geldiğini 
belirtmek isterim. Gelir getiren vakıf malları kirala
rının, günün ekonomik şartlarına göre düzenlenme
si gereğine bilhassa değinmek isterim. Yüce Mille
timiz her şeyin en güzeline, en iyisine, en büyüğüne 
lâyıktır. 

Bu vesile ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Allalıtan diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(A. P. ve M. S, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Devlet Bakanı Sayın Hasan Aksay, buyurun efen

dim. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Bütçesii üzerinde kıymetli görüşlerini ifa

de buyuran ve bize yol gösteren ilhamı Çetin, İhsan 
Toksan, Harun Aytaç ve Mehmet özkaya beylere, bu 
güzel fikirlerinden ve yol gösterici tavsiyelerinden do
layı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Vakıf, hakikaten bütün milletimizin, fert fert hep
sinin iftihar edeceği, bütün insanlığa örnek çok 
büyük müesseselerimizden birisidir. Vakıf müessesi
nin temelinde İslâm düşüncesi yattığında, İslâm fik
riyatının bulunduğunda, inancının bulunduğunda şüp
he yoktur. Son derece ince* duyguları eser hafine ge
tiren Vakıfların bu yüksek tarafına iki kelime ile, iki 
örnekle işaret etmek gerekirse; bu konu hakikaten o 
kadar ince bir noktaya kadar gelmiştir ki, Erzurum' 
da koca bir araziyi vakfeden ecdadımız, «kışın ka

nadı kınlan, ayağı kınlan leylekler sıcak ülkelere göç 
edemiyorlar» bunlara bakılsın diye, bütün servetini 
bu leyleklerin bakımına tahsis etmiş, vakıf kurmuştur. 

Afyon'da, «evlenmemiş kızlarımız kardeşinin, ba
cısının yanında sıkıntı çekiyorlar» diye bütün serve
tini hana, hamama yatırmış ve evlenmemiş kızlara 
maaş bağlanmasını öngörmüştür. 

Bu iki misali çok artırmak mümkündür. Ta Kars' 
tan, İstanbul'da ilim tahsil eden öğrenciye yağ gönde
rilmesi için vakfedilmiş vakfiyeler vardır. Sosyal ha
yatın her konusunu içerisine alan ve son derece üs
tün, ince bir düşünceyi eser haline getiren önemli 
bir müessesedir Vakıf müessesesi. 

Vâkıf müessesesinin diğer tarafı da, sadece eser
leri ortaya kovmuş olmak değil, haddizatında son de
rece dolu bir gönlün, hassas bir gönlün üstünlük se
bebi olan «veren el alan elden üstündür» düsturunun 
sembolü olmuştur ve üç kıt'ada binlerce vakıf ese
riyle ecdadımız tarihte ölümsüz bir devre meydana ge
tirmiştir. 

Burada, çok kıymetli milletvekilleri aynı şekilde 
vakrfların yüce taraflanm etraflı olarak izah ettik
leri için, ben sadece çalışmalanmız bakımından, va
kıflar konusunda hangi çalışmalan yapıyoruz, bu hu
susu, zamanınızı fazla almamak için altı grupta top
layarak kısaca işaret etmek istiyorum. 

İlk olarak; vakıflara sahip çıkmışızdır. Vakıflara 
sahip çıkmanın birinci şartı, vakıfları gayesine uygun 
olarak kullanmaktır. Bugünkü Vakıf İdaremiz," Ba
kanlığımız, vakıflan gayesine uygun olarak kullan-
mansn bütün çalışmalarını yapmaktadırlar. Biraz son
ra, çalışmalarımız içerisinde zikrettiğimiz zaman daha 
iyi görüleceği gibi, vakıfları sadece turizme hizmet 
vasıtası olarak değil, ishanlan, yurtlar, aşevleri vesa
ire gibi gerçek vakıf hizmetlerine yöneltmek için bü
yük gayretler »atfedilmektedir. 

İkinci önemli davranışımız vakıflara sahip çıkma 
yolunda şudur : Hakikaten vakıfların heder olması
na, yağma edilmesine katiyen göz yumar bir tutum 
içerisinde değiliz. Bu hususta Antalya'daki Murat Pa
şa Vakfını misal olarak göstermemiz mümkündür. 
Murat Paşa Vakfı bugün aşağı yukan 15 milyar lira 
değerinde olan bir vakıftır; 70 bin dönümlük bir ara
ziyi, hem de arsa değeri kazanmış bir araziyi ifade 
etmektedir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Şimdi ne kadar kaldı 
Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Buraya ciddî olarak sahip olmak için ne lazımsa 
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onu yaptık. Bu 70 bin dönüm araziden elimizde bin 
dönüm bile kalmamıştı. Şimdi bu sahanın etrafına, 
bir milyon lira ödeyerek duvar çekiyoruz ve tam 
olarak sahip çıkıyoruz. 

HALÛK ÜLMAN (istanbul) — 70 bin dönümden 
bin dönüm kalmış... 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— 70 bin dönümün 20 bin dönümü bir defa girmiş, 
20 bin dönümü bir daha gitmiş, geriye kalan kısım
ları da işgale uğruyordu. Maalesef burada 38 tane 
gecekonduyu yıktık. Bu gecekonduları yıkmak, faki
rin fukaranın evini yıkmak değildir tabiî. Bir taraftan 
fakir fukara sabahtan akşama kadar çalışıp 100 lira 
alırken, bir taraftan da bir kimse gelir 500 lirayla bir 
çizgi çöküp kenarına Uç tane taş dikip bir gecede beş 
dönüm sahayı birden çevirirse, burada dönümü, 1 000 
metrekaresi 300 bin liradır, bir gecenin içerisinde bir-
buçuk milyon liranın sahibi oluyor. Onun için, bun
lardan 38 tanesini yıktık. Şimdi, oldukça tam olarak 
sahip olmak yolundayız. Herkes ne derse desin, biz 
vakıflara sahip olmak yolundayız ve bu yolda ciddî 
olarak çalışıyoruz. 

Vakıflara sahip çıkma yolunda üçüncü çalışma 
konumuz arşiv çalışmalarıdır. Vakıfların elindeki bü
tün senetlerin mikrofilmlerini alarak ciddî şekilde ar-
şjvliyoruz. Böylece, vakıfları çok iyi bilinen bir hale 
getirmek istiyoruz. Zira, dördüncü çalışma konumuz 
olan envanter çalışmalarımızı arz ettiğim zaman, bu 
arşiv konusunun taşıdığı değer daha iyi anlaşılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyeti takiben Va
kıflar Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra, Osmanlı 
döneminden devreden vakıf sayısı 18 bin civarında
dır. 1962 yılında başlayan envanter çalışmalarına şim
di hız verdik; bu 18 bin vakfa 18 bin küsur vakıf daha 
ilâve edilmiştir. Bilinmeyen, şunun bunun elinde va
kıf olduğumuzdan habersiz bulunduğumuz 18 bin va
kıf yeniden çıkarılmıştır. Tapu kayıtları vesair vesi
kalar karıştırıldıkça, bunların içerisinden birtakım va
kıf senetler1! ortaya çıkmakta ve bunlar takip edilmek 
sureliyle hakîkaten çok sayıda ve çok büyük milyar
lar değerinde vakıflar yeniden ortaya çıkmaktadır. 

50 yıl içerisinde sadece yeni vakıf sayısının 455 
olduğu nazarı itibara alınırsa, bir vakıf araştırmasıyla 
18 bin küsur vakfın yeniden bulunmuş olmasının de
ğeri çok daha iyi anlaşılır, öyle zannediyorum ki, bu 
çalışmalar sürdürüldükçe önümüzde daha binlerce, 
milyarlarca liralık yeni vakıflar yeniden bulunacak
tır. Birtakım kimselerin sahip çıktığı Vakıflar İdare
sinin de kendi malı olduğunu bilmediği birtakım va
kıflar, araştırma yapıldıkça bilinmektedir. j 
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Beşindi sahip çıkma yolumuz, metodumuz; satıl
mış olan eski eserlere yeniden sahip olma yoludur. 
TaMatıyle, satılmış olan her eseri yemden almak müm
kün değildir. Ancak, bunların içerisinde eski eser de
ğerim taşıyan, Anıtlar Kurulunun müdahalesini ge
rektiren eserlerle, camiler satılmışsa, bunlardan yeni
den satmalmak suretiyle vakıf eserleri içerisine yeni
den koyuyoruz. Bu hususta tespit edilmiş vakıflardan 
bu sene alacağımız vakıfların değeri 5 milyon lira de
ğerindedir. Yani yeniden eski vakıfları ihya etmek 
üzere yeni bir çalışma daha vardır. 

Vakıf gelirlerimi artırmak için ciddiyetle çalışıl
maktadır. Uzun zaman vakıfların geliri, en büyük ge
lir payı vakıflarda satışlardan ekle edilen gelirler ol
muştur. Şimdi bu en büyük geliri, Vakıflar Bütçesi
nin en büyük gelir kaynağı olan satışlardan geliri en 
küçük gelir haline getirmek için büyük bir gayret 
gösterilmektedir ve en küçük gelir haline de getiril
miştir. Vakumların gelirleri artırılmaktadır. 

Kira gelirleri : 
Vakıfların 1962'de kira gelirleri 11 000 000 iken, 

1975̂ tek!i kira geliri 112 000 000 liraya çıkarılmış tu-. 

Bugün Vakıf gelirlerini artırmak ve bu gelirlerle 
Vakıf hizmetlerim daha yüksek seviyeye ulaştırmak 
'için hakikaten ciddî bir çalışma yapılmaktadır. Nite
kim, Yüce Parlamentomuzun değerli mSItetvekilleri-
nin de bildiği gibi, Başbakanlığın arkasındaki 16 kat
lı Vakıflar Genel Müdürlük binamıza biz kendimiz 
girmedik, kiraya verdik, buradan aldığımız 9 000 000' 
la yeni vakıf eserleri yapmak, vakıflara sahip çıkmak, 
vakıf yurtlarına bu paraları harcamak için kendi bi
namıza kendimiz geçmeyerek, başkalarına kiraya ver
dik. 

Vakıflarda üçüncü önemli çalışmalarımız; hizmete 
dönük bir çalışma yapmaya başlamış olmamızdır. Bü
yük Sinan'ın İstanbul'daki medrese, cami ve külli
yesi, Haseki Külliyesi adı verilen büyük külliyesi, 
Fransız turistlerine dinlenme yeri olarak 6 000 000 
lira para harcanmak suretiyle, bir dinlenme yeri yapı
lıyordu. Bu, Sinan'ın büyük eserirtin, Haseki Kül
liyesinin gayesiyle, asıl ifa etmek istediği hizmetle ka
tiyen alâkası bulunan bir hizmet değil, bilâkis ters 
bir hizmetti. Şimdi bu Haseki Külliyesini Diyanet İş
leri Başkanlığının meslekiçi eğitim, eğitim merkezi 
yapmak suretiyle hizmete dönük vakıfların kullanıl
masında önemli bir örnek vermiş oluyoruz. 

Vakıf hır artık turistik oteller yapmıyor. Şimdi, Va
kıflar gelirlerim artırıcı, hizmete dönük çalışmalarını 
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geliştirici işhanları yapıyor; bu yıl 10 büyük işhanı 
yeniden ihale edilecektir inşallah. 

Vakıfların elindeki birtakım otellerden, bu yıl ye
niden bir tanesini daha Vakıf yurdu yapmak üzere 
asıl gayesine döndürmek istiyoruz. Bilindiği gibi, yük
sek parlamenterlerimizin malumları olduğu üzere, Va
kıf yurtlarında okuyan çocukların yemesi, içmesi, yat
ması, her şeyi Vakıflara aittir. Böylece, fakir çocuk
ların bakımında büyük bir yer işgal eden Vakıf yurt
larını artırmak için, turistik otellere değil, Vakıf 
yurtlarına dönük bir çalışmamız vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Vakıflardaki çalışmaları
mızda hizmet artırılmıştır. Bu hizmet artışına bir kaç 
noktada işaret etmek istersek, Vakıfların 1965 yılın
da 32 yurdu vardı, 2 736 öğrenci bu yurtlarda yatıp 
kalkıyordu. 

Şimdi bugün Vakıflarımızın 57 yurdu vardır ve 
7 763 öğrencimiz bu yurtlarda parasız olarak yat
makta, yemekte ve kalmaktadır. 

Şimdi, yeni yurt binaları ihale edilmektedir. Haki
katen bir tek Erzurum'daki ihale edilmiş yurt bina
mızın 10 milyon liraya çıkacağı hesap edilirse, Va
kıflar bu sahada ciddî hizmetler için önemli adımlar 
atmaktadır. 

Aşevlerinin sayısını 37'ye çıkardık. Yoksul, bir 
lokma sıcak çorba bulamayan bir çok kimseye, bu
ralarda sabah, öğle ve akşam sıcak çorba içüriyoruz. 
Son olarak kurduğumuz aşevi Hakkâri'de günde 
300 kişiye yemek dağıtmaktadır. 

Sakat ve âmâlara 1973te bağlanan maaştan isti
fade edenlerin sayısı 1 350 kişiye çıkmıştı ve 60 ilâ 75 
lira arasında bir maaş ödeniyordu. 1976'da bu rakam 
4 bin kiŞiye çıkmıştır ve 300 ilâ 350 lira arasında 
maaş ödenmektedir. 

Vakıf Gurdba Hastanesinde, bütün bakım tama
men parasız yapılmakta, hastalar buradan taburcu 
edildikten sonra, yol parası dahil bir kaç günlük yiye
cek masrafları da bu hastane tarafından kendilerine 
verilmektedir. Bu hastanede senede 70 bin poliklinik 
muayenesi bedava yapılmaktadır. 

Vakıf Gureiba Hastanesi 400 yataklıdır. 560 kü
sur yatak daha ilâve edilmek suretiyle aşağı yukarı 
yatak sayısı 1 OOO'e çıkarılacak ve önümüzdeki yıl
larda 1 000 yatakla bu hizmetlerini daha da büyüt
müş ve artırmış olacaktır. 

Vakıf eserlerinin bakımı, ciddiyetle ele aldığımız 
meselelerden birisidir. Kıymetli vakitlerinizi fazla al
mamak için sadece rakamları ifade etmekle ihtiva 
etmek istiyorum. Onardığımız eski eserlerin sayısı; 

| 1974'te 132, 1976'da 262 ve 1977'de 35£ tane eski ese
ri harap olmaktan, yıkılmaktan, bu büyük ecdat yadi
gârlarını tarihe gömülmekten kurtarmak üzere Va
kıflarımız meseleleri planlamıştır, programlaştırmış-
tır ve Yüce Meclisimiz de bu tahsisatları kabul et-

J mek suretiyle bu önemli hizmetlerin yapılmasına îm-
I kân vermektedir. 

Son olarak, işletmelerimizin düzenlenmekte oldu
ğunu ve genişletilmekte olduğunu da memnuniyetle 
burada ifade etmek istiyorum. Ayvalık Zeytinyağı iş
letmesi evvelki yıl 3,5 milyon olan gelirini geçen yıl 
6 milyon liraya çıkarmıştır. 

Taşdelen suyu yeniden organize edilmiş, yeniden 
şişeleme makineleri vesaire getirilmek suretiyle 1976 

I kârı 700 bin liranın üzerindedir. 
Muhterem milletvekilleri, tabiî bu büyük vakıf 

eserlerin daha çok büyük hizmetler beklediğinden 
şüphe yoktur. Biz bugün Vakıf eserleri sahasında ec
dadın bıraktığı bu büyük yadigâra hizmet etmek için 

I başlangıç noktasındayız. Birtakım eksikliklerimiz var
dır, bunların da tamamlanması lâzımdır. 

Bir defa, önümüzdeki devre içerisinde, bugün an-
I cak 23 vilâyette bulunan vakıf bölge müdürlükleri-
I mizin mutlaka 67 vilâyete çıkarılması, her vilâyette 

milyarlarca lira değerindeki bu eserlere sahip çıka-
I cak, - hiç olmazsa bir müdürlüğün kurulmasında 

zaruret vardır. Aksi takdirde, Ankara'daki müdür-
I lüğün Kastamonu'ya kadar, Sinop'a kadar bakması 
I ve oralardaki vakıf eserlere, milyarlarca değerindeki 
i eserlere tam manasıyle sahip çıkması hakikaten son 
I derece zor meselelerden birisidir. 

Bu bakımdan, bu defa teşkilât olarak bu çalışma
ları, bu büyük hizmeti yürütebilecek bir seviyeye gel-

I mek için önümüzdeki sorunların birinci derecede ele 
I alınması gerekli mevzudur. 

İkinci bir mesele olarak; Vakıf İnşaat gibi, Emek 
İnşaat gibi büyük bir şirketin kurulması, Türkiye' 

I deki dinî yapıların, camilerin vesairenin böyle geli-
I şigüzel, rastgele değil, her sene sadece Devlet kese-
I sinden artık milyon^ırca lira o camilerin yapımı için 

veriyoruz, milletimiz bu camilerin yapımı için çok 
daha fazlasını veriyor. Nerede ise yüz milyonlarca 
lira sarf edilen bir sahada bu işi yetkili, hakikaten 

I bilen, her köyümüzde her kasabamızda lâyiki şekil
de yapılabilecek camiler organize edebilecek bir va
kıf inşaatın kurulması; belki bu inşaat kurulmak su
retiyle Asya'da, Afrika'da ve bugün Avrupa'da da 
yapılan camilerin ihalesini almak suretiyle bütün 

I dünyada bizim kendi damgamızın da içerisinde bu-

— 420 — 
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Umacağı büyük bir hareketi yapnıa« faydak ofen* ka
naatindeyim. 

Beni sabırla dJBİ&djğiriz içi» w hu bütçe vetfe-
siyle çok kıymetli gösvşterini serdefamf olan Parla
mentomuza tekrar saygılarımı arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bek
lemenizi istirham ederim. 

Sayın Bakan, Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun 10 
adet sorusu var; okuyorum: 

1. İstanbul'da Bozdoğan Kemeri yanındaki Ka-
lenderhane Camfinin tanüratuıa ne zaman başlanmış
tır? 

2. Bu camiin tamiratım kimler yanmaktadır? 
3. Bu camiin, tamirata tabi tutulmadan önce 

kaç vazifelisi vardı? Bu- görevliler halen hangi isler
de tavzif edilmişlerdir? 

4. Camiin mihrap ve minaresi ne olmuştur? 

5. Camiin kiliseye tebdili için Newyork'taki Bi
zans Enstitüsünün Yunanfe ttareciteri il* Dünya Kili
seler Birliğinin yerli idarecilerimize Pahbedik ve kı
lavuzluk ettiği hakkındaki şayialar doğru mudur? 

6. Ayasofya Camii ne zamm ibadete açılacak
tır? 

7. Şart Harabelerinin onarılması m muhafazası 
için vakıflara ait servetin buralara sarf t doğru mu
dur? Doğru değilse ne gibi tedbirler alınacaktır? 

8. İstanbul'daki ecdat yadigârı sebiller bir nevi 
meyhane hüviyetinden ne zamaa kurtarılacaktır? 

9. Bir vakitler satılan vakıf mallanma geri alın
ması düşünülmekte midir? 

10. Ege adalarındaki vaktf mallan nelerdir, hah* 
hazır durumları nedk? 

Buyurun Sayın Bakan* 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Sayın Başkan, vakıf manannm geri âhnması 
konusundaki çalışmalarımızı arz etmiştim. Normal 
yollardan bazı vakıf mallan satıhruştır,hukuk dev
letiyiz; bunlann geri abnmasr mümkün- değildir, ama 
tarihî eser ve cami niteliğindeki vakıf mafemBin geri 
alınması için vakıflar idaremiz, çalışmaktadır ve bun
lar için bu sene 5 milyon lira aynkkğuu, da aya. et
miş bulunuyorum. 

Ayasofya Camünin yemden ibadete açdması için 
Bakanhk olarak Başbakanlığa, yazunızı yazdık. 

Diğer hususlar münferit meseleler olduğu için* 
o hususlar hakkında hemen bk mnhımfit arz etmesi 
mümkün değil. Onları yanhy arz edpgeğj«ı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederin», 
Ordu Milletvekili Sayın Gonttl. 

«Ordu ili kazalarına ve orman köylerine ne ka-
dac j ^ ı m yapılmıştır? 

Harabeye dönmüş iç kasalara orman ve dağ köy
lerine cami yannm için yardı» yapılamak mıdır? Bu 
yardımın miktarı nedk? Yardı» için dilekçeyle yar
da» isteyen muhiMrİMiB dUekçekrinin cevabı veril-
mis midir? Yazdı olarak Sayın Bakandan rica ede
rim» diyor. 

DEVLET »AKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Hay, hay, yazan olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muğla Milletvekili Saym Dere öç. soru yönelt

miş. 
«1. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün 

BAĞ - KUR Genel Müdürlüğüne bir Mercedes bi
nek arabası hediye ettiği doğru mudur? Doğru ise bu 
işlem yasal mıdır? 

2. Arabanın hediye edilişinden sonra Halk Ban
kasında biriken BAĞ - KUR ödentilerinden büyük 
btr bölümünün Vakıflar Bankasına aktarıldığı ger
çek midir? Gerçek ise; 

3. Halk Bankası Genel Müdürlüğünce BAĞ -
KUR'a daha fazla üye kazandırmak amacıyle hazır
lanan program ve girişimler bir kenara itilerek, 
BAĞ i KUR kaynaklarını Vakıflar Bankası yohıyle 
büyük sermaye kesimi emrine devretmek değil mi
dir?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Böyle bir şeyden bilgimiz yok; bugün burada 
bir iddia olarak karşılaşmış bulunuyoruz. Tetkik edip 
yazdı cevap arz edeyim efendim. 

BAŞKAN'— Teşekkür ederim. 
Rize Milletvekili Sayın Saruhan'ın sorulan : 
«1. Ayaaofya'nın ibadete açılması hususunda ka

rarname haaariamak üzere Başbakanlığa yazdığınızı 
söylediğiniz esbabı mucibeü tezkereye cevap verilip 
miaaediğii verüaaşse mahiyeti? 

2. Vakıflar Kanununun amir hükmü muvacehe-
sinde, Ayasofya'yı neden iki seneden beri», mesul Ba
kan olduğunuz halde ibadete açmadığınız? Açacak 
mwm* açmayacak nüans? 

3., 1973 seftMafrri arefesmde, namazı Ayasofya1 

da kHacağ**, d*j<o*d*<nuz> Baka» olarak Ayasofya'da 
namaz ktHbildink • mi? 

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretkrinin vakfım» 
Vakıflar Kanunu hükmüne rağmen, vakfıyesmdeki 
gayesinin haricinde kuBanmnya müsaade etonek su-
«etiyle büyük bir vebal alfanda kaldığınızı kabul ede-
büiyor onusunuz? 

« : -
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Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Ayasofya Camii için Sayın Başbakana yazdı
ğımız yazının cevabı henüz gelmemiştir. Yalnız, bu
nun yanında, dört tane diğer cami için; Trabzon'daki 
Küçük Ayasofya Camii ve İstanbul'da üç tane cami 
için daha yazı yazmıştık. Onların durumu hakkında 
daha geniş bir bilgi isteyen yazı gelmiştir, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz bu yazıyı hazırlamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak, kişisel görüşünü bildirmek üzere 

Sayın Hüseyin Erçelik?... Yok. 
Sayın Hasan özçelik?... 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Söz sıramı Sayın 
Tosyah'ya veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın özçelik söz sırasını Sayın 
Tosyah'ya veriyorlar. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Bugün ikinci defa olarak, yine Diyanet İşleri Baş

kanlığı Bütçesi kadar önemli, manevî ve mukaddes 
konuların bütçesi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesini görüşüyoruz, 

Sevgili arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, vakıf 
eserleri, yaşadığımız yurdun Türke, Türk Müslünıa-
na ait olduğunun tapusunu gösteren konuları ihtiva 
eden bir bütçe... Yani aziz vatanımızın içerisinde Er
zurum'da, Diyarbakır'da, Samsun'da, Kastamonu'da, 
İzmir'de, Edirne'de bulunan vakıf eserlerinin orada 
bulunması demek, oraların ve tümüyle bugünkü hu
dutlarımız içerisindeki aziz yurdumuzun tapusunun 
bize ait olduğunu gösterir. Ecdat yadigârı. 

Diyanet İşleri Başkanlığının başlıca iki görevi 
vardır: Birisi, ecdadımızın istikbale intikal eden bü
tün tarihî değerlerinin, hamiyetperverliğinin eserleri 
olan vakıf eserlerinin muhafazası, bunların sayımının 
yapılması, iman, tamiri, orijinal hale getirilmesi ve 
ilerideki, istikbaldeki nesillerimize intikal ettirilmesi 
işi. 

İkincisi de, o tarihî eserlere muvazi olarak, yeni
lerinin yapılması A Halkımızın hamiyetperverliğini, 
vatanseverliğini, milliyetçiliğini, dindarlığım harekete 
geçirerek, teşvik ederek, vakıf eserlerimize yeni va
kıf eserleri katmak. 

Bunları başanyle yapabilmesi için, biz millî büt
çemize, vakıf eserlerinin tamiri ve yenilerinin yapıl
ması için çok cüzî para koyuyoruz. Maalesef çok 
üzUcü diyeceğim, iktisadî durumumuz buna müsait. 

Bu paranın içerisinde bir de milletimizin dinî görev
lerini yerine getirmesi için, cami yardımı var arka
daşlar. Cami yardımları mutlak surette adalete, dinî 
terbiye ve ahlâka uygun olarak tevzi edilmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım, esefle ve üzüntüyle beyan 
etmek isterim ki, biz, aziz milletimizi teşkil eden, bil
hassa köylü kesiminin camiine adalet ölçüleri içeri
sinde cami yardımının Vakıflar Genel Müdürlüğü 
vasıtasıyle dağıtılmasını beklerken, bu dağıtımda bu 
Genel Müdürlüğün maalesef bir partinin faaliyet 
merkezi haline geldiğini üzüntüyle görmüş oluyoruz. 
Hayır diyen var mı? Millet şahit buna. (C. H. P, sıra
larından «Doğru doğru» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakandan istirham ediyorum, Bakanlıkları 
zamanında ve bu Bakanlığın iki senelik faaliyeti esna
sında hangi vilâyete, hangi camiye ne miktar yardım 
vermişlerdir ve hangi esaslar dahilinde verilmiştir? 

ÖMER NAÎMİ BARIM (Elâzığ) — Hakkaniyet 
esasları dahilinde. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim, gö
ren Allah için söylesin. 

Buraya, bu Genel Müdürlüğe, eskiden her millet
vekili, aziz milletine, din duyguları içinde, vecd için
de giderlerdi ve boraya köylümüzün, kentlimizin ca
mi ihtiyacını, ibadet yeri ihtiyacını karşılamak için 
gidilirdi ve orada çok güzel bir hava bulurlardı. Beş 
defa giriğim halde şahsan ben, tecrübesi bende, Genel 
Müdürü makamında göremedim. Genel Müdürden 
istirham ediyorum, Bakandan istirham ediyorum; ya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünü tercih etsin, ya eğitim 
görevini tercih etsin. Böyle, din gibi mukaddes bir 
görevin başında bulunacaksın, onu ikinci plana ata
caksın, ondan sonra da başka yerlerde icraî faaliyet 
yapacaksın. Bunu kabul edemiyorum ve böyle vazife 
olmaz. Ben soruyorum : Ne yaptınız iki senedir, ne 
yaptınız? Hangi milletvekili Vakıflar Genel Müdürü
ne gitti de yüzünün akıyla geri döndü? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Verdiğimiz 
mektuba iki senedir cevap vermedi. Mektup kayıp. 
Ellerim yakasında. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, benim vilâyetim Kastamonu'nun bir ilçesin
den; kaymakam imza etmiş, müftü imza etmiş, köy 
muhtarı imza etmiş, hepinizin bildiği o ihtiyaç be
yannameleri gönderiliyor. Üst üste yığılmış, iki tane 
adam oraya memur edilmemiş, vilâyet vilâyet tasnif 
edilmemiş, ilçe ilçe tasnif edilmemiş, öncelik ve önem 
sırasına konmamış. İlçelerden gönderilen bu beyan-
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nameler bulunamıyor, değerlendirilemiyor, hiç bir 
kıymet verilmiyor. 

Benim vilâyetim Kastamonu'nun iki köyü yandı 
arkadaşlar. Yürekler acısı bir de misal vereyim; Tos
ya'nın iki köyü yandı arkadaşlar. Birisi 450 hanelik 
köy, tamamı yandı; diğerinde de 253 hane yandı. Bu 
köylerin camilerine yardım yapmak lâzım değil mi?.. 
Hayır, yapılmaz, hiç kaale alınmaz. Üç seneden beri 
5 defa gidiyorum, maalesef bu yanan köylere cami 
yardımım yaptıramıyorum. Maliye Bakanlığına hava
le ediyorlar, Maliye Bakanı Ergenekon'a gidiyorum, 
Vakıflara ait 26 milyon lira, 48 milyon lira cami yar
dımı verilmemiş, onun için, bu yanan köylere cami 
yardımı yaphramıyoruz. Nihayet tahsis yaptırıyoruz, 
yine üç defa gidiyorum, Genel Müdürü yine bulamı
yorum; sayın Genel Müdür muavinlerinden, arkadaş
larımızdan birisi sağolsun, üç sene sonra, yanan bir 
köyümüzün birine yardım alabildik. 

Sevgili arkadaşlarım, insaf ile mütalaa edelim, bu 
Genel Müdürlük, vazifesini siyasî maksatlarla yap
masın. Diyanet İşleri Bütçesinde söylediğim gibi, Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinde de tekrar bu mil
lete, bu yüce kürsüden haykırarak söylüyorum : Bu
ralar parti merkezinin faaliyet yeri haline gelmesin; 
Allah yolunda, millet yolunda adaletle iş görülsün. 
Partiler gelip geçicidir, fakat Diyanet İşleri Başkan
lığı gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi müesseseler 
ebedîdir, ebedî olmalıdır. Bugün şu partiye yaslan, 
onun amaline hizmet et, yarın şuna yaslan; böyle şey 
o!maz. Böyle mukaddes müesseseleri kirletmeyelim 
parti uğruna. 

Sevgili arkadaşlarım, ne söyleyeyim?.. İnşallah, 
bundan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tesisleri 
parti ocağı gibi kullanılmaz ve cami yardımları rey 
ile takas edilmez. Ayıp oluyor, çok büyük ayıp olu
yor. Ben bunca yıldır milletvekiliyim, bu devre kadar, 
bu şekilde rey pazarlığına, cami yardımı pazarlığına 
girişildiğini görmedim. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, arife tarif lâzım değil. Yüce Meclisin bu kadar 
arif insanına ve Bakanlığın, Genel Müdürlüğün bu 
kadar arif insanına söylediğim kâfidir. Her halde, in
şallah önümüzdeki yıl bu gördüğüm noksanlar olmaz, 
olursa burada çok başka türlü hitap edeceğim. İnşal
lah o günü görmeyiz. 

Bütçenin Genel Müdürlüğe hayırlı olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 
— Sayın Başkanım, mümkünse açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Mümkün değil sayın Bakan. Görüş
meler tamamlandı. 

Bütçenin maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1977 YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1977 
malî yılında yapacağı hizmetler için, (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (734 621 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 30 566 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütül
mesi 191 106 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İş
lemler w 497 139 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 15 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul buyurmuş olduğunuz (A) 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci Maddeyi Okutuyorum : 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge-

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(734 621 000) lira olarak tahmin edilmiştir.: 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B - CETCEU 

GeMr 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 283 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel Gelirler 459 964 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul buyurmuş olduğunuz (B) cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum ; Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlere gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 

maddesi dışındaki diğer çeşitlerinden yıl içinde elde 
edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 111 nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 nci altprogramının 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut vakıf emlâkinin yönetimi, 
işletilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 
ve 800 ncü, 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci, altprogramının 001 nci (Öğren
ci yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 
300,400,500 ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. —• Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 

haklan, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 
ve 13 . 10 . 1939 tarihlî nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 6 nci maddesinin, 
ilişikteki gerekçe nedeniyle, tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve tekHf ederiz. 

İstanbul Ankara 
Ali Nejat ölçen Oğuz Aygün 

İzmir Konya 
Adil Demir Kemalettin Gökakın 

İzmir Ankara 
Cemal Tercan Cevat önder 

Kayseri Diyarbakır 
Mehmet Altnuşyedioğlu Recai Iskenderoğlu 

Gerekçenin özeti : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe tasa

rısı ile kanunlaştırılmak istenen 6 nci maddesinin 
gerek 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 39 ncu mad
desi ye gerekse hakkın Özüne dokunması ve kanu
na aykırılığı sebebiyle Anayasanın 11 ve 107 nci 
maddelerine aykırı olduğu gibi, Yargıtay 6 nci Hu
kuk Dairesi, Kanun karşısında, ona aykırı hüküm
ler taşıyan Nizamnamenin tatbik yeri bulunmadığı 
yolunda-içtihadını belli etmiş, Danıştay Dava Daire
leri Kurulu da, Vakıflar Kanununun 39 ncu mad
desiyle çelişen Nizamnamenin 6 nci maddesini ip
tal etmiş, Anayasa Mahkemesi ise 1976 yılı bütçe
sine konulan aynı mahiyetteki hükmü ortadan kal
dırmış olduğundan ve esasen Nizamname hükümle
rinin kanunlaştırılmak istenmesi kanun tekniğine 
de uygun düşmediğinden tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Baş-
kanım, bu önergeye katılamıyoruz, önergenin ge-
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rekçesindeki bir ifadeye de özellikle Yüksek Heye
tin dikkatlerini çekmek isterim : «Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiş» denilen şey her hal
de zuhulen konulmuş olmalı. 1976 Bütçesinin yine 
aynı mealdeki maddesi, her ne kadar bir siyasî par
ti tarafından Anayasa Mahkemesine iptal istemi ile 
başvurulmuşsa da, halen netice istihsal edilmiş du
rumda değildir. Bu hususu da belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstan
bul) — Sayın Başkan, bu önerge kabul edilirse, mev
zu boşlukta kalacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
çok 'büyük zararlara uğrayacaktır. Sonra orada Da
nıştay Karlarından bahsedilmektedir. Vakıfların da 
elinde, bu yönetmeliğin tatbikinin uygun olduğuna 
dair başka Danıştay kararları da vardır. Misal ola
rak burada bu kararları okumak mümkündür; fa
kat Yüce Heyetin vaktini almamak için okumuyo
rum. İştirak edilmemesini ehemmiyetle rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aleyhinde. 
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Çok 

kısa Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bütçenin görüşülmesi itibariyle 

mümkün değil. 
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Sa

yın Bakanın beyanlarında yanlışlık var, bunu açık
lığa kavuşturmak için; Komisyon sözcüsünün de id
diasında yanlışlık var, açüdığa kavuşturmak için; 
önergenin gerçeklere tamamiyle uyduğunu saptamak 
için, söz lütfunda bulunmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa vermiyor o hak
kı. Ben, Anayasanın hükmüne aykırı bir davranışta 
bulunamam. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Mü-
saade ederseniz yerimden arz edeyim, zabıtlara geç
sin diye. 

Sayın Bakan da burada söylediler, halbuki bu 
maddenin tasandan çıkarılması, gelir ve gider yö
nünden bütçenin dengesini bozmaz, boşluk yarat
maz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bozar. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, bir dakika efendim. 
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Din

lemek lütfunda bulunursanız, anlarsınız. 
Çünkü, Vakıflar Kanununa göre, Genel Müdür

lük ayn bir şahsiyeti haiz olup, kendi gelir ve gider
leriyle, diğer vakıflar ise her biri ayrı ayrı hükmî 

şahsiyeti haiz bulunduğundan, kendi gelir ve gider
leriyle ilzam edilirler. Vakıf gelirleri, Genel Müdür
lüğün içinde hamur veya harman yapılmaz. 

Sonra, Demokratik Partinin itirazı üzerine bu 
madde için, Anayasa Mahkemesi bundan 12 gün ev
vel, 1976/32 esas sayı ile iptal etmiştir. Danıştay Da
valar Kurulunda var bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Iskender-
oğlu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Resmî Ga
zetede yayınlanmış mıdır Sayın Başkan? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu önerge 
kabul edildiği takdirde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
'büyük bir gelirden mahrum oluyor, bir. 

İkincisi; şahısların amaline hizmet ediliyor, in
tifa hakkı bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi tasarıda olduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu Ue bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan dev-

rolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir fazla
sını, 1262 say ıh Kanunun ek 2 nci maddesi gereğin
ce açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cet
velin mezkûr Kanunla ilgili program, altprogram 
faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — 2762 sayılı Kanunda öngörülen 

taviz bedelleri, 1319 sayılı Kanun gereğince verilen 
'beyannamelerdeki değerlere göre hesaplanır. 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/ . — 500, 501 ve 502 sıra sayılı 1/483, 1/529 ve 
1/524 esas numaralı Kanun tasarılarının bütçe görüş
meleri sırasında görüşülmesine dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Danışma 
Kurulu önerisi vardır, okutuyorum: 

No. : 85 

Millet Meclisi gündeminin Kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer 
alan; 

1< 500 S. Sayılı, 1970 Sayılı 1976 yılı Bütçe Ka
nunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında KanUn tasarısının, 

2. 501 S. Sayılı, 1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısının, 

4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri- (M. Meçlisi : 
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı : 
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (1) 

BAŞKAN — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu 
ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmama-

(1) 500 S. Sayılı Bmmayazı tutanağa eklidir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma bütçe olması itibariyle açık oylamaya ta
bidir. Açık oylama bilâhara yapılacaktır. 

Hayırîı ve uğurlu olmasını dilerim. 

3. 502 S. Sayılı, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun taşım
sının, 

1977 Malî Yılbaşından önce kanunlaşması gerek
tiğinden, Bütçe görüşmeleri sırasında görüşülmesi öne
rilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Görevlisi 

Ali Nejat Ölçen Sabri Yahşi 
M. S. P. Grupu D. P. Grupu 

Başkanvekili Görevlisi 
Süleyman Arif Emre Faruk Sükan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sırası ile görüşeceğiz. 

sim kabul edenler... Okunmasını kabul edenler.*. Ra
porun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon?... Yerinde, Sayın Hükümet?.,. 
Hükümet adına temsilci olarak Sayın Bütçe Genel 
Müdürü buradalar. 

Tümü üzerinde söz isteyen?... Yok* 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kamına 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 
Madde 1. — 1976 yıh Bütçe Kanununun 18 nci 

maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18« A) Devlet Memurları Kanunu, 

Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvet

l i ! . .— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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leri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, 
yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcama
lar için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - malî 
transferler) programının (09 - diğer malî transferler) 
altprogramınm (301 - Devlet Memurları Kanununun 
ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faa-
liyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve 
katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer 
alan (110 - aylıklar), (120 - sözleşmeli personel, ya
bancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140 - sos
yal yardımlar), (150 - ek çalışma karşılıkları - üni
versitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücre
ti ile konferans ücreti hariç), (160 - tazminatlar ve 
ödüller), (170 - ödenekler), (180 - tedavi yardımı ve 
cenaze giderleri) harcama kalemlerine ve % 1 ek kar
şılıktan ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu 
ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırıla
bilir, 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan 
veya esas itibanyle giderlerini kendi gelirleri ile kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değişiklik önergesi?... Yok. Maddeyi oylanmza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine 90 740 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili cetveli okutuyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 80 780 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme" 
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzen
leme 9 960 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz (1) sayılı cet
velle bittikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler— Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmının 
sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satın alı
nacak taşıtlara ait cetvel» listesine ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?,.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. Değişildik önergesi yok. Oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Tümü açık oylamaya tabidir Açık oylama işlemi 
bilâhara yapılacaktır. 

5. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkeresi (M. Meclisi : 1/529; C. 
Senatosu : 1/453 (M. Meclisi : 501; C. Senatosu : S. 
Sayısı : 663) (1) 

BAŞKAN — 1970 sayılı, 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı, (A) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

Konu ile ilgili Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunda tasviplerinizi alacağım. 

Raporun okunmaması hususunu kabul buyuran
lar... Okunmasını Kabul edenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

(1) 501 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
-Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

1970 sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşa
retli Cetvelde Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 1976 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (1) 
sayıl* cetvelde yazılı tertipleri anasında (45 000 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum: 

Bölüm 
(Prog.) 

(1) SAYILI CETVEL 

(A) 

Lira 

Dışişleri Bakanlığı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 45 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Yürütülmesi 45 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme-* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz (1) sayılı cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 1976 yıb Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (3 539 418 509) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (2) sayılı cetveli oku
tuyorum? 

(2) SAYILI CETVEL 

(A) 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

Dışişleri Bakanlığı 
112 Dış Temsil Hizmetlerinin Dü-> 

zenlenmesi ve Yürütülmesi 5 420 209 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
930 Malî Transferler 3 533 998 300 

BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etme-» 
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz (2) sayılı cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. —. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, açık oyla

ma işlemi bilâhara yapılacaktır. 

6. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
Tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu : 1/454) 
(M. Meclisi : S. Sayısı : 502; C. Senatosu : S. Sayı
sı : 662) (1) 

(1) 502 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. 

Konu ile ilgili Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunda tasviplerinizi alacağım, aykın ola
rak: Raporun okunmaması hususunu kabul edenler... 
Raporun okunması hususunu kabul edenler... Raporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 111 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulamaları) 
Programı, 01 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulama
ları) Altprogram, 2 ödenek türü, 004 (Toprak ve Ta
rım Reformu Uygulaması ile ilgili projelere ilişkin 
ödemeler) proje, 940 malî transferler harcama kalemi
ne (Toprak ve Tanm Reformu Fonuna ödenir) ibare
si eklenmiştir. 

. . ,>. 

19 . 2 . 1977 O : 2 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Ba

kam yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir̂  

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, açık oyla
ma işlemi bilâhara yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, günlük programımızda yer 
alan tasarı bölümleri üzerinde çalışmalarımız umdu
ğumuzdan fazla bir süratle erken bitmiştir. Alınan 
karar gereğince müteakip bütçeye geçmemiz gerekir; 
ancak, bir bütçeyi müstakil olarak görüşme imkânı
mız bulunmadığından, Millî Savunma Bütçesinin gö
rüşülmesi gerekiyor ise de, önceden haber verme im
kânı da bulunamadığından, programımızdaki yer al
dığı şekilde Bütçe bölümlerini görüşmeye devam et
mek üzere 20 Şubat 1977 Pazar günü saat 10.00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.14 

a ^ e ı •<••• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1977 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Itarma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisli S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /496; 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kamumu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
rumla dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komüsyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclsi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. Meclsi S, Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma toriM : 14 , 2 , 1977) 

X 4. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclsi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S. Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977) 

X 5. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu : 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarlısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
daiir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
tanlMarı tezkereleri. (M. Meclsi : 1/499; C. Senato-

I su : 1/497) (M. Meclisli S. Sayısı : 476; C. Senatosu S, 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

I X 7. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
I tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
I C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık

ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu : 1/498) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 8. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka-
I nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
feanlukfcu-ı tezikefelbri. (M. Meclisli : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 9. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

I dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 10. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

I runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena-

J tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
I X I I . — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
I tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
I C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık

ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S. 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
I tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
I C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan^ 

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S, 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 13. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 



Başkanlıkları teskereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı inönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14.. 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanlikları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1977) 

X 18. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 19. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M, Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1977) 

X 20. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C, Senatosu ; 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S, Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14,2.1977) 

X 21. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt-̂  
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra^ 
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve-
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(M* Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 23. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel' 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe-
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma; 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 24. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; Ç Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 , 1977) 

X 25. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C. 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 26. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Butça 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se* 
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 27. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genet 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar^ 
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi :: 
14 a 2 . 1977) 



X 28. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 — 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ. 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ< 

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

» > < » t 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 472 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/495; 

C. Senatosu : 1/493) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 615) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği i 9 . 2 . i 977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5374 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 30.12.1976 gün ve 1/495-142 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1977 tarihli 31 nci Birfeşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Vakıflar Genel Müdürîüğü 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir, 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Telcin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OM NETİCESİ (122) 

Kabul 68 
Ret 54 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 , 2 . 1977 

Esas No. : 1/495, C. S. 1/493 
No. : 268 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senaltosu Genel KımıÜmun 6.2.1977 tarihli 31 nci birleşiminde aynen kabul edilen (1977 
Yık ViaıkifllaT Genel, MüdıürUiüğü Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe 'Karma Kamliısıyionu raporu >eklıi olanak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulum ıtasviiipfarömie sunulimalk üzere, Yüksük Başkanlığa s'aıygı ile aırz loffiunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın MiltetveMM 

İsmet Sezgin 





Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 473 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 

1/496; C. Senatosu : 1/494) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 616) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5375 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.12.1976 gün ve 1/496-141 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1977 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir; 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

Açik Oy Nefesli (139) 

iKalbul 86 
Röt 53 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/496, C. S. 1/494 
No. : 269 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ouîmıhuııüıyıeît Senlaifcois.il Gtenieit Kraılunun 6.-2.1977 tarıiıhlSi ve 31 nci ıBMeşiimlin/die aıyıinön. fcaibuH ddlifen (1977 
yılı Topnalk ve Tanım Röfonmıu Müisltaşariıığı iBiütçe Kaınnumı Taısaırıf&ı) ve Bütçe Kaııtmıa KomülsfyaniU Rıaporu 
eflcl'i lodtasraık ıgönidıeırflimliışjtlir. 

Gıanıel Kurakun tıaısviiplertiınie sunuılimîaik: üzare, Yüksek Baigkıaniğa s'aıygı ıille taırız (otaur. 
Bültçö *Kaınmıai Komı'ısyanu 

Raşlkanı 
Aydın MiIıl'etveJk'ilii 

İsmet Sezgin 

http://Senlaifcois.il




»»nem = 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 500 
Toplantı : 4 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bagh Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M, Meclisi : 1/483; 

C. Senatosu : 1/452) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 664) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 2 .- 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5484-1/452 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
tîgi: 11 . 2 . 1977 gün ve 173 sayın yazınız: 
1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağh cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısının ,Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.2.1977 
tarihli 37 nd Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi Herek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETtCESt (144) 

Kabul 114 
Ret 30 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1977 

Esas No.: 1/483, C. S. 1/452 
No.: 261 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.2.1977 tanihii 37 nd-BMeşimönıdte aynen kabul edilen (1970 
sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağla cetvellerde dteğişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı) 

-ve Büitçe Kanma Komisyonu raporu eki olarak göndaflilmliştir̂  
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : x M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıcı : 501 
Toplantı : 4 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet-
velde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529; 

C. Senatosu : 1/453) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 663) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 12 . 2 . 1977 
Sayı: 5485 - 1/453 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 11 . 2 . 1977 gün ve 171 sayıh yazınız : 
1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
12 . 2 . 1977 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (137) 

Kaıbud : 113 
Ret : 24 

Bütçe Karma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/529, C. S. 1/453 14 . 2 . 1977 

No. : 313 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruteıın 12 . 2 . 1977 tarihli 37 neti Birleşiminde aynen kabul edilen {1970 
saıyı'b, 1976 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli cetvelde değişiıkliık yapilması hakkımla kanun taısarısı) ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı life sunulur. 

Bütçe Kaırmıa Komisyonu Başk'ainı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 M I L L E T M E C L İ S t S. Sayısı: 502 
Toplantı : 4 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu : 1/454) 
(Not : C Senatosu S. Sayısı : 662) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 12 . 2 . 1977 
Sayı : 5486, 1/454 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 11 . 2 . 1977 gün ve 172 sayılı yazınız : 
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 12 . 2 . 1977 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya İlişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (141) 

Kabul : 119 
Ret : 22 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/524, C. S. 1/454 14 . 2 . 1977 

No. .- 314 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1977 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

m» ı • • » ı ı 




