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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı, (1/208) 

(S. Sayısı : 322) üzerindeki görüşmelere devam olu
narak : 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Danıştay Başkanlığı ve, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 

kabul edildi. 

19 Şubat 1979 Pazartesi günü saat 10XK)'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.53'te son verildi. 

Başkan 
Başjkıanıvelkili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

-»• i v « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), İrfan Binay (Çamakkıate) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 7979 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair. C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı: 
292; C .Senatosu S. Sayısı : 845) (1) 

BAŞKAN — 1979 mali yılı bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı bütçesi* üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Hükümet, Komisyon ve ilgililer yerini almış bu
lunuyorlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi 
üzerinde grupları ve şahıslan adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Emin Dalkı
ran, Cumıhuiriyet Halfc Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Oobatooğlu, Milliyetçi Harefcet Partisi Grubu 

(1) 292 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

adına Sayın Tahir Şaşmaz, Milli Selâmet Partisi 
Grubu adına Sayın Abdülkadir Kaya. 

Şahısları adına: 
Lehte, Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Altan Tuna, 

Sayın Çağlayan Ege. 

Aleyhte, Sayın Reoep Özel, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Şener Battal, 
Sayın Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Çatalbaş, 
Sayın tlhan Aytekin. 

Buyurun Sayın Emin Dalkıran. (AP sıralarından 
alkışlar) 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN DAL
KIRAN (Bursa) — Sayın. Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlı
ğı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubu adına söz
lerime başlarken Yüce Meclisin mensuplarını say
gılarımla selamlarım. 

1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Önted-
birler Kanunundan sonra 1757 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Kanunu yürürlüğe girdi. Bundan ev-
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vei Türkiye'de Toprak ve Tarım Reformunun Tür
kiye'nin 'kurtuluş reçetesi olarak mütalaa edildiğini, 
büyük yaygaralar, gürültüler çıktığını, ağalardan 
bahsedildiğini, Türkiye'nin kurtuluşunun bu yolda 
olduğu zehabını uyandırmak istediler; ama dün
yada tarım ve toprak konusunda daha evvel yapıl
mış birçok çalışmalar vardı. Toprak ve tarım re
formunun terminolojideki manası çok değişik ma
nada idi. Topraktan daha fazla gelir temin etmek, 
işletme büyüklüğünü temin edebilmek, yani yapısal 
ve teknik sorunlarını, sosyal sorunlarını içine alan 
bir reform mevzubahis idfi. Türkiye'de bu daha zi
yade sosyalist ülkelerde tarım ve toprak reformun
dan «izm» lerden bir yere geçmek düşüncesinin için
de kullanılmıştır. Dünya nüfusunun çok arttığı bu 
dönemde her sene c/c 2,5 miktarında tarım ürünleri
ni artırmak mecburiyeti var. Arazi muayyendir. 
Nüfus hızla artmaktadır ve 2000 yılında dünya bir 
açlığa doğru gitmektedir. Türkiye, bu konfeksiyon 
fikri daha ziyade Kari Marks'ın, Engels'in, Lenin' 
in, Mao'nun, Kruşçev'in «ıizm»e geçmek için, ko
münizme geçmek için kullandığı yolda kullanılmış
tır. Neden, niçin? Kıymetli arkadaşlarım, 776 000 
kilometre karelik arazinin içinde Türkiye 1938'de 
Hatay'ı içine aldı 38 000 kilometre kareyi çıkartır
sak, bizim yaşımızda olanlar çok iyi hatırlarlar ki 
1933 yılında «çıktık açık alınla 10 yılda» diye baş
ladığımız dönemde Türkiye'de aynı arazi 15 mil
yon insanı beslcyemiyordu. Türk köylüsü, Türk iş
çisi, Türk şehrinde oturanlar âdeta yaşama müca
delesi veriyordu, zengin olma mücadelesi değildi. 
Ekmek Türkiye'nin en büyük, arzu edilen elde edil
mesi için gayret sarf edilen bir yaşama maddesiydi. 
Şimdi Türk köylüsü o dönemlerde de zirai teknolo
jinin gelmemesinden dolayı ne durumda idi. Hay
vanlara Türk köylüsü, koşum hayvanlarına esirdi. 
Burçak yolmasını bilir misiniz arkadaşlar siz? Tür
kiye haline gelmesinin sebebi nedir? Burçağı insan
lar yemez, hayvanlar içindir. Yetiştirdiğiniz çift 
hayvanları 1/3'ünü mutlaka kendileri yerdi. Gübre 
yoktu, ıslah edilmiş cins tohum da yoktu. Buğdayın 
yetişmesi; tohumun ıslahı, ilk insan cemiyetinde 
ıslahından bu tarafa, yeni bir ıslahata geçilmemişti. 
Verim bire üç, bire beşti; 'ektiğini alamıyordu köylü. 

Şimdi, en güzel istismar konusu olabilecek bir 
mevzudur. Çünkü Türkiye'nin bugün de c/(_ 57 ora
nında ziraatla iştigal eden çiftçisi var, o zamanlar 
% 80'di. Bu fakirlik edebiyatından bir yere gitmek 
lazım geliyordu. Bu fikirlerle Türkiye'de toprak re 
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formu ortaya çıktı. Buna, toprağı ıslah etme, Türk 
köylüsüne yenli bir şeyler katma olsaydı, yani pro
düktiviteyi artırıcı, verimi artırıcı, ihracata dönük, 
Türkiye'nin altyapı tesislerine yardımcı olacak, sa
nayileşmesine yardımcı olacak fikirler olsaydı, bun
lar üzerinde münakaşalar lazımdı; yapılması da la
zımdı. 

Toprak düzenini, topraksız köylüyü topraklan
dırmak ayrı bir konuydu. Tarım ve Toprak Refor
munun arkasında onun oturtulmak istenilen düzeyi 
ayrı bir konuydu. Türkiye'de bu çalıştırılmıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Nikita Kruşçev, 21 nci 
kongresinde şöyle der: «Devrimlerin bir takvimi 
yoktur. Bunun takvimimin - olduğunu söyleyenler, 
yanlış ifade ederler. Devrimler biteviyededir.» Ve 
Lenin de der ki: «Komünizme geçişte ilk başta 
kullanacağınız materyal topraktır, toprak reformu
dur. tik başta bütün köylülerin topraklarını zen
ginlerde - Mao'nun da dediği gübi - zenginlerde 
yaptığınız gibi yapmayacaksınız, devleti eştirmeyecek
siniz. Küçük köylüleri, onlara özendireceksiniz...» 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Allah söyleti
yor. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Kıymetli arkadaşlarım, Allah mı söyletiyor, siz mi 
söylettiriyorsunuz, bilmiyorum Sayın Genç. Yalnız 
şu kadarını söyleyeyim ki, bu söylediklerim hakikat-
larin kendisidir. 

«... Küçük çiftçilere dokunmayacaksınız. Onla
rın yaşamlarında bir gelişme olmadığı için, hayat 
safhalarında bir gelişme olmadığı için...» (CHP sı
ralarından «Yaşam» sesleri) Evet, yaşam, arada tire 
yok yalnız. (Gülüşmeler) 

«... Büyük çiftçileri de motorize edeceksiniz» di
yor. «Küçük çiftçiler bir arada toplanabilmek dü
şüncesiyle büyük işletmelere doğru, orta işletmelere 
doğru, gidecektir. İşte o ortam o an, en müsait an
dır. Oradan sosyalizmden, komünizme geçersiniz» 
diyor. 

Şûmdi, kıymetli milletvekilleri, bakıyoruz, niçin 
bunları söylüyorsunuz tarım ve toprak reformunda 
diye? Ne aldınız, ne kadar toprak 'istimlak ettiniz? 
Şahıslardan ne dağıttınız, onların üzerine geleceğim. 
Ama Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının çe
şitli ilkelerine bakıyoruz; işaretler var, Sayın Ece-
vit'in konuşmaları var. Diyor ki, «Tarım ve Toprak 
Reformu konusunda bizim masa başında oturan ar
kadaşlarımızın yıllardan beri yapamadığını, çoğu 
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okur - yazar olmayan Oğuzeller, Atalanlar, Göllü-
çeller yapmışlardır» diyor. Yani altyapı devrimi, de
dikleri devrimi yapmışlardır. Neydi bunlar arkadaş
larım? işgaldi. Toprak işgalleriydi. «Sizi Ankara' 
dan talkip ediyorum» diyor, Sayın Ecevit. 

«Ve kadınlarınızın yaptığı şeyleri burada takip 
ederken üzülüyorum, icap ederse biz de - mealen 

ifade ediyorum, kelime kelime dği- - canımızı da ve
receğiz,» diyor. 

Şimdi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
içerisindeki ilkelerle beraber bunları mütalaa ettiği
miz zaman, topluca mütalaa ettiğimiz zaman bir 
neticeye gidiyoruz. Bu şey görüyoruz. Biz, söylen
miş sözlerden, söylenmemiş sözleri çıkartmak mec
buriyetindeyiz. Ne söyleyeceğini bilmiyoruz, ama baş
langıçları ve sonları var. Bazı şeyler, işaretler var 
bu emarelere göre, mecburuz bazı şeyleri de neti
ceye götürmeye. Bunları bağlıyoruz zincirin halkaları 
halinde, birbirine doğru; neticede bize gösterdiği işa
ret, sosyalizmin son aşamasına doğru gidişin baş
langıç noktalarıdır. Oraya doğru geliniyor. 

Adalet Partisinin de tarım ve toprak reformu 
üzerinde, gerek programında, gerekse tüzüğünde 
birçok maddeler var. Nedıir efendim bizim programı
mızdaki şeyler? «Madde 43 : Zirai kalkınma ve ik
tisadi kalkınmamızda milletimizin "büyük çoğunlu
ğunu geçim kaynağını teşkil eden tarımın yerini ve 
çok fazla nüfusu, nüfus başına düşen gelirin az ol
masını önleyici tedbirler, fert başına geliri ve verimi 
artırmak» 

44 ncü madde; «Tarım reformu; memleketin zirai 
bölgelere ayrılarak ilmi ve gerçeklere uygun özel ta
rım programlan yapmak» şeklinde. 

45 nci maddemizde çiftçiyi topraklandırma var. 
Adalet Partisinin programında, tüzüğünde var, Ana
yasamızda var. Anayasamızın 11 nci maddesi, 18 nci 
maddesi, 36 nci maddesi, 37 nci maddesi, 3'8'i, 41'i, 
42, 51, 52, 130'u; bunlar devletin Türk köylüsünü top
raklandırmak ve toprakta verimi artırmak düşüncesiy
le getirmiş kanunları; ama siz bu noktada değilsin'iz ki. 
Siz toprak reformunu, Sayın Ecevit'in ifade ettiği ma
nada işgal ile mütalaa ediyorsunuz. 

Nasıl Hükümet olduysanız, onun gibi işgali esas 
addediyorsunuz. Bizim toprak reformundan anladı
ğımız mana, birimde verimi artırmaktır, sosyal yapı
sıdır, işletme büyüklüğünün hududunu tespit etmektir. 
Başta onu tespit etmek mecburiyetiniz vardır. Türk 
köylüsünü bir avuç toprağa bağlayıp da, sen burada 
otur, bununla geçin, ölme de sürün, ben seni istismar 

edeyim manasına değildir. Bizim anladığımız insan-
cadır. Sizin hümanist dediğiniz şeyce değil, îslami 
anlayışın içerisinde insancadır. (CHP sıralarından gü
lüşmeler) 

Bir insanın yaşantısı için lüzumlu olan geliri temin 
edecek inkişafı yapmak mecburiyeti vardır. Kıymetli 
arkadaşlarım, gülmeyiniz, eğer Meksika buğdayını 
Türkiye'ye Adalet Partisinin bakanı olan Sayın Bah
ri Dağdaş getirmese idi, Türkiye açtı. Hava şartları
na bağlanmış bir memleketin içerisinde yaşıyoruz. 
Niçin gülüyorsunuz? Mir Mezopotamya yaratma dü
şüncesi büyük bir fikir değil mi 2 500 yıl sonra? Ni
ye Aşağı Fırat Projesi üzerinde durmuyorsunuz? 
Toprağı dağıtmanın dönemi geçmiştir, bitmiştir o iş, 
onu istismar edemezsiniz artık. Çünkü topraktan ge
lir, diğer kollardaki gelirin dörtte biri kadardır. 

'Bakınız arkadaşlarım, 1 693 300 000 000'iuk Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planını yapıyoruz, yani 
gayri safi milli hâsılanın Türkiye'deki miktarı bu. 9,5 
milyon Türk çiftçisinin payı ne burada arkadaşlarım? 
387 milyar lira, 388 milyar lira. Hesapları tabii is
tatistik hesaplardır, 6 680 lira. Sanayi kolunda ça
lışan 26 bin lira, hizmet kolunda çalışan fert başına 
düşen gayri safi milli hâsıla 40 bin lira. Benim köylü
mü 6 680 liraya mı bağlayacaksınız? Burada teeddüp 
ederim, söyleyemiyorum, bizim köylülerimiziin çocu
ğu çok olur. Zenginin diktiği ağaç tutar; ama bizimkinin 
de çocuğu çok olur ve 30 dönüm arazi verirseniz, 
50 dönüm, 60 dönümdür, 3 milyon 200 küsur bin 
çiftçi ailesi var. Dağıtabileceğimiz bugün elimizdeki 
mevcut arazi 3 200 000 hektardır, bunun 1 000 000 
hektarı Devletin ıslah etmek suretiyle yapacağı 
1 200 000'i Devletin elinde tapusu olan yerler, 800 000 
hektarı da istimlak, 1757 sayılı Kanuna, göre, dev-
let'Ieşıtirdiğimiz arazilerdir. 1 milyon 300 bin toprak
sız çiftçi ailesi var; 500 binine dağıtacaksınız. Bu 
hududu ne ile keseceksiniz? Türkiye'nin artan nüfus 
oranı köylerde oturanlar bakımından 3,2'dir. 2,6 diye 
gördüğünüz şey 3,2'dir. Köylü nüfusu artmaktadır. 
Kaçacak şehire, sonra şikâyet edeceksiniz, köylü bu
raya geldi diye ayakbastı parası da alacaksınız. 

Köyünde kalkındırahm. Köyünde kalkındırmak 
için ne yapmak lazım? Biz, geniş ifadelerin içerisin
de birkaç kelime ile Adalet Partisi, «şehirde ne varsa 
köyde o olacaktır» dedik. Bunun manası ne idi ar
kadaşlarım, Elektriğini, suyunu, asfaltını, okulunu, 
sosyal altyapı tesislerini, sağlık merkezlerini, işyerle
rini götürecektik. Siz onu Köy - Kent'e çevirdiniz, 
oraya doğm döndürdünüz. Her yerde, 76 bin üniteye 
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yakın yerde yaşayan Türk köylüsünü ki, yaşama mü
cadelesi için 76 bin yere dağılmıştır, teleferikle mi gö-
türeceksin'iz Karadeniz'de Köy - Kent'lerdeki vatan
daşı 'tarlalara? Hayal arkasında 'koşmanın bir fay
dası yoktur. Dünyada söylenmedik şey de yoktur. 
Bunların hepsi yapılmıştır medeni memleketlerde. 

Bir meseleye giderken, ille hislerimizi bir tarafa 
almak suretiyle gitmeyelim kıymetli arkadaşlarım. 
Realist olalım, objektif bakalım meselelere. Halli na
sıldır, Hiç düvenin arkasında siz o güneşin alnında, 
affedersiniz hayvan pislemesin diye kürek tuttunuz 
mu, Hiç siz karakılçıkta veyahut arpada saman altı 
oldunuz mu? Bunları bilir misiniz? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Oldu, olduk... 
Biz de köyden geldik, köylü çocuğuyuz. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Haa, olanlar biliyorsa lütfedin öyleyse. Fakirlik - fu
karalık edebiyatını istismar ederek, testiyi çıkartmış 
insanların resmini çekmek, televizyonda göstermek 
mühim değildir. Testinin yerine bardak verebilmek-
ıtir, iyi su verebilmek mühimdir. Onu istismar etme
mek lazım gelir. Dağıtılacak verim belli, ekmeği bü
yütmek mecburiyetindeyiz Türkiye'de. Mesele oraya 
gelmelidir, 

Neler var bunun içerisinde söyleyeceğim. Vaatle
riniz var, vadeleriniz var. Siz vade tanımazısınız, va
deleriniz doldu. Sayın Ahmet Melik diyor ki 5.1.1978 
tarihimde, Sayın Bakan da «iki ay sonra» diyor geçen 
senek] bütçe müzakerelerinde; «tarım ve toprak re
formunu getireceğiz.» Ne tasarı var Hükümetten, ne 
teklif var milletvekillerinden. Ee, bunu istismar eden 
hep sizisiniz. Biz de yapmaya çalışıyoruz; ama diğer 
vadeleriniz gibi, vaatleriniz gibi vadeler doldu. Senet 
ödeme âdetiniz yok sizin, başkasına çıkartırsınız se
netleri. «Sen öde bunu» dersiniz yine. «Siz yaptırma
dınız» dersiniz. Neyi getirdiniz ki yaptırmadık Türk 
milletinin lehine olan şeylerden? 

Burada, fikir beyan ettik, düşünce beyan ettik, kon
feksiyon fikir değil, çalma fikir değil. Bir Belediye 
Gelirleri Kanununda söylediğimiz her şey size büyük 
bir dosya olmuştur, içinden istifade edilecek birçok 
fikirler vardır; ama gelmemişinizdir. Oraya gelemez
siniz de; çünkü iki keçi hikâyesi gibidir bu. 

Siz hep Halep'te atlıyorsunuz arkadaşlar, Hükü
met olmadan evvel hep Halep'te 10 arşın atlıyordu
nuz. Ee, Halep oradaysa arşın burada, Hükümet ol
dunuz; ama boş, yok ki Hükümet? Dinlemeye tenez
zül etmiyor. 
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HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Televizyondaki 
reklam gibi konuşuyorsun. 

MEHMET EM'tN DALKIRAN (Devamla) — 
Reklam efendim, evet. Reklam, onun da kullanma 
zamanı var, işte böyle yerde kullanılır o. 

Bakıyorum, az durup da sözlerimi açtığım zaman 
etrafa bakmamın sebebi buydu. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu mesele Türk milletinin 
geleceği meselesidir, insanlığın meselesidir. 

Dünya Çalışma Teşkilatı bu araştırmaların içeri
sine girmiş. Dünyada üç yeri görüyoruz. Bunlar ne? 
Geri kalmış ülkelerde var; Afrika'da, Asya'da, Gü
ney Amerika'da. Toprakla, en Çok sosyalist ülkeler 
hariç, kiracıyla kiraya veren arasındaki münasebetle
ri tanzim etmişler. 1/3'e indirmişler, 1/6'ya indir
mişler, 1/5'e indirmişler. Batı demokrasisine tabi 
olan yerlerde, mesela Fransa'da 1957 - 1961 arasında 
ıslah şirketleri kurulmuş, bütünleştirmeye gitmişler 
toprağı. Yani, verimi artırma düşüncesinin içerisin
de hareket edilmiş. Satışı da serbest bırakmışlar. Top
rakta verimi artırıcı tedbirlere girmişler. Almanya yap
mış bunu. Gelmişiz Tuna çukuru dediğimiz mıntıka
ya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'a, 
1917 İh'Uiîalinden sonra aynı dinin, inançları bakımın
dan birbirine yakın olan Slav ülkeleri, bir yerde bu
luşmuşlar. Dini buluşmalar, ruhi buluşmalara, sanat 
buluşmalarına, propagandanın alabildiğine gittiği bir 
döneme gelmiş ve öyle bir safhaya girilmiş ki iş, on
lar da başlamışlar 1919^. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Mevzu şu kıymetli arkadaşlarım, Sayın Bakan
dan istirham ediyorum, eğer Hükümet olmanın hik
meti hükmetmekse, Türkiye'de yaşayan insanlara sos
yal adaleti tevziiyse, meseleye başka açılardan girme
lerini rica ediyorum. Bunlar ne? Türkiye'de çok gü
zel kuruluşlar var, zirai teknolojinin gelişmesi için. 
Çeşitli araştırma istasyonları var. Hem bitkisel, hem 
hayvansal noktalardan. Bunlar ilmi kariyer için ve
yahut bir laboratuvar çalışması içlin mi kurulmuşlar
dı r'l 

Tohum konumuz var. % 22 tohum kullanabiliyo
ruz, r/c 32 gübre kullanabiliyoruz. Kıymetli arkadaş
larım, araştırma enstitülerinde, istasyonlarda ve diğer 
yerlerdeki bu çalışmaları sahaya intikal ettiriniz, bi
rimde verimi artırınız. Dönümde 200 - 250 kilo ara
sında buğday almayalım, 800 - 1 000 kilo arasında 
alalım. Hayvancılığımızda gövde miktarı Türkiye'de 
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100; ama Hollanda'da 242. Sütte ise bizde yılda 660 
'kilo, Mollamda ve Danimarka'da yıllık 3 950 kilo. 

Kanatlılarda, cins ıslahı noktasına gidilsin. İthal 
edilen tohumluk hayvanların dinişleri, menşei iyi tespit 
•edilsin, teşvik edilsin. Kredi konuları ele alınsın. Zi
rai ıslahata geçilsin. Epidemi çıktığı zaman sulu zi
râata geçiyoruz, bir hastalık çıktığı zaman Türk köy
lüsü ilaç kullanımayı öğrenmiştir. 120 bin tona ihtiya
cımız var kıymetli ar kadarlarım, ama bugün fiyatlara 
bakınız, - ben Bursa mıntıkasının çocuğuyum, köylü 
çocuğuyum - kilosu 1 000 lira. Bunun kilosu 65 li
ra idi. Başını aldı gidiyor. Siz neredesiniz? Köylüyü 
böyle kalkmdıramazîsınız. Olmaz bu iş. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Dalkıran. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Kıymetli arkadaşlarım, Aşağı Fırat projesinin tat

bik edileceği yerde 1 milyon hektar arazi sulana
caktır. Rantı çok yüksektir. Buna eğiliniz, bu seneki 
programa baktım. 

Televizyonu devletin televizyonu olarak mütalaa 
etmiyorum; lastiği patlamış, traktörü falanı çalınmış, 
satılık köy levhalarını o televizyona terkediyorum. 
O Türk milletini temsil etmiyor, o bir yere götür
mek istiyor, oluşturmak istiyor. Onun zihniyeti sizi 
yıpratıyor, beni değil. Satılık köyü o gösterdi. Ge
çende başak bir şey gösterdi. Bir film gösterdi, ben
zin döktüler, İstanbul'da oldu. Oluşturmadır bu. Dik
kat etmiyorsanız, bir yere gideceğiz mutlaka; ama 
bizim gibi 58 yaşına gelen adamlar, kefensiz yatan 
yüzbinler gibi değil. Bizim korkumuz yok. Bizim de
delerimiz çarığın tekini yemiş, tekiyle harp etmiş, 
öküzün birisini satmış, Fadime'yi koymuş, boyundu
ruğa girmemek için. İstiklâl Harbini öyle kazanmış, 
Galiçya'ya öyle gitmiş, Yemen'de öyle harp etmiş. 
Bizim korkumuz yok, Allaha bir can borcumuz var; 
ama bizden sonra gelecek nesile daha güzel bir mem
leket teslim etmek mecburiyetimiz var. Bu yanlışlık
lardan lütfen vazgeçiniz. 

Kıymetli arkadaşlarım, söylenecek çok şey var. 
Dinleyen var ise, tesiri var ise tabii. Tesiri olmadığı
nı görüyorum; ama yine biz vazifemizi ifa etmek, et
tiğimiz yemine sadık kalmak mecburiyetindeyiz. Bu 
düşüncelerin içerisinde Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, yal
nız kadro değil, memur yetiştirmek değil, bahsetti
ğim araştırma enstitülerinden, Türk köylüsüne, çiftçi
sine intikal edecek ıslah edilmiş cinsleri getirmesini, 
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toprak ıslahatına geçmesini, drenaja geçmesini, tesfi-
yeye geçmesini ve bir koordinasyon içerisinde çeşitli 
kuruluşlarla, Toprak - Su, Devlet Su İşleri, Tarım 
Bakanlığı ile beraber çalışmasını, yalnız devletleştir
me işi ile Türkiye'de toprak reformunun halledile
meyeceğini beyan eder, saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ah

met Çobanoğlu, buyurunuz. 
Süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA AHMET ÇOBANOĞLU 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 Malî Yı
lı Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, toprak sorunu ve tarım re
formu dün olduğu gibi bugün de yalnız Türkiye'nin 
sorunu değil, çağımızda tüm dünya uluslarının başlı
ca sorunu olmuştur. Toprak dağılımı ve düzensizliği, 
birçok ülkelerde hükümetlerin yıkılmasına, hatta par
çalanmasına ve çökmesine, rejim değişikliklerine ka
dar neden olmuştur. 

Gelişmiş ülkeler toprağın önemini kavramış, alt
yapı çalışmalarına hızla yönelerek kadastro ve tapu
lamalarını tamamlayarak mülkiyet düzenlemesine ve 
tarımsal gelişime yönelerek bu önemli sorunu çöz
müşlerdir. Toprağın önemini kavramayan, altyapı ça
lışmalarını yapmayan, yani kadastro ve tapulamalara 
gitmeyen, mülkiyet düzenlemesi yapmayan, tarımsal 
verimi artırıcı çalışmaya yönelmeyen ülkelerde büyük 
kargaşalar ve sınıfsal çatışmalar ortaya çıkmıştır. Ör
neğin, Rusya'da ihtilâl döneminde ne sanayileşme ge
lişmiş düzeydeydi, ne de işçi sınıfı örgütlenip bilinçli 
bir etkinleşme düzeyine kavuşmuştu. 1917 Rus ihtilâ
linin temelinde toprak düzensizliği, dağılımdaki ada
letsizlik ve verimi artırıcı bir çalışma bulunmaması 
yatmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
İkinci Dünya Harbi sonrası her iki yılda bir Sov

yet Rusya nüfusu, her dört yılda bir Çin nüfusu ve 
her 20 yılda bir dünya nüfusu doğmaktadır. Ama 
dünya toprağı büyümüyor, artmıyor. Gelişen tekno
loji ve bilim artan bu yoğun nüfusun ihtiyaçlarına bir 
ölçüde cevap verebilmektedir. 

Artan nüfus karşısında tüm uluslar mevcut top
raklarından azami derecede yararlanma çarelerini 
aramaktadırlar. Türkiye'mizde de işlenmeyen toprak-
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lan çağımıza uygun Toprak ve Tarım Reformu Ya
sası çıkartılarak çalıştırmak verimini artırmak ve Türk 
ulusunu azami derecede yararlandırmak zarureti var
dır. 

Değerli milletvekilleri, 
Türkiye'mizde toprak ve tarım reformu konusuna 

ne imparatorluk döneminde, ne de Cumhuriyet dö
neminde gerekli önem verilmemiştir. Günümüze ka
dar kadastro ve tapulama çalışmaları hâlâ istenilen 
düzeye çıkarılamamıştır. Ama, çok partili hayata 
geçtikten sonra toprak ve tarım reformu sorunu siya
sal partilerin birer propaganda aracı olmaktan öteye 
geçememiştir. 

Değerli milletvekilleri, 
1961 Anayasasının 37 nci maddesi Devleti top

rağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız olan, yeter toprağı bulunmayan çiftçiye top
rak sağlamak amacıyla gereken önlemleri almakla gö
revlendirmiştir. Ve yine, Anayasamızın 41 nci mad
desi ise, iktisadi ve sosyal hayatın herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyi sağlayacak biçim
de düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Anayasanın bu 
hükümlerini yerine getirmek maksadıyla 25 Haziran 
1973 tarihinde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Yasası çıkartılmıştır. Bu yasa; 

— Toprağı verimli bir şekilde işletmek, 
— Tarımsal üretimin artırılmasını, değerlendirme

sini, pazarlamasını yapmak, 
— Topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerini ye

ter gelirli aile işletmeleri haline getirmek, topraklan-
dırılmalarını sağlamak, 

— Her türlü gereksinmelerinde desteklemek ve 
örgütlenmelerinde öncülük etmek, 

— Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
kurulmasını, tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli bir 
düzene sokulmasını sağlamak, 

— Ekonomik bir üretime imkân vermeyecek şe
kilde parçalanmış arazinin birleştirilmesi ve çiftçi aile
lerinin geçimini sağlamaya yetmeyecek toprak parça
lanmasını önlemek, 

— Örnek köylerin kurulması, tarımda toprağın iş
lenmesi, tohumun ve gübrenin toprağa verilmesini ve 
su kaynaklarının teknik ve ekonomik gereklere göre 
kullanılmasını sağlamak, 

— Toprak ve Tarım Reformu ilân edilen bölge
lerde verimli olarak işletilmeyen spekülatif amaçlar
la boş bırakılan, kiraya veya ortakçıya verilen top
rakların tamamının doğrudan doğruya ve verimli ola
rak işletilmesi amacıyla çiftçi ailelerinin elindeki top-

I rakların kanunda belirtilen miktarları aşan kısımların 
I kamulaştırılmasını ve hiç toprağı olmayan, ya da ye-
I ter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerine dağıtmak, 
I — Toprağın verimliliğini artırmak için de ayni 
I ve nakdi yardımları yapmak amacını taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
I Yukarıda amaçlarını belirttiğimiz Toprak ve Ta-
| rım Reformu Yasası, tüm eksiklikleriyle birlikte 1973' 
I te yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu yasanın 

hükmü gereğince zaman geçirilmeden uygulamaya 
I başlanması gerekirken, 14 Ekim 1973 seçimlerine ka

dar hiçbir şey yapılmamış, sadece göstermelik olarak 
1 bir müsteşar atamasıyla yetinilmiş ve hiç bölge ilan 
I edilmemiştir. Yasanın öngördüğü yönetmelikler çıka-
I rılmamıştır. Tüm bu eksik ve aksaklıklarına karşın 
I Türkiye'yi çağdaş ülkeler düzeyine getirmenin tek adı

mı olabilecek bu yasa karşı güçler tarafından sistemli 
olarak başarısızlığa itilmiştir. 

I 1974 yılında Ecevit Hükümeti yönetmelikler ha-
I zırlayarak Toprak ve Tarım Reformu ilan edilen böl

geleri saptamıştır. Aynı yıl Urfa'da başlatılan Toprak 
I Reformu uygulamasına cesaretle ve hiçbir ödün ver-
I meden önemle eğilinmiştir. 

1975 yılında Cephe Hükümeti dönemindeki kamu-
I laştırma ve dağıtım işlemleriyle ilgili bazı hususlara 

bir göz atalım: Cephe Hükümeti işbaşına gelir gel-
I mez yönetmelikleri de toprak sahiplerinin istekleri 
I doğrultusunda değiştirmiştir. 

I 1617 sayılı Ön Tedbirler Yasasının 6, 7 ve 8 nci 
maddeleri devir ve temlik, ifraz ve taksimlerin durdu-

I rulmasına ve Yargıtayın da bu yöndeki kararlarına 
I karşı bunlar yok farz edilerek politik çıkar karşılığı 
I geniş tarım arazilerini kamulaştırma dışı bırakarak ve 
I kamulaştırma kararları da daha önce alınan arazile-
I rin de tapuya tescilleri yapılmayarak 1 Kasım 1976 ta-
I rihinden sonra toprak sahipleri tarafından devir ve 
I temliklerine göz yumulmuştur. 
I Cephe iktidarının, toprak reformu kapsamına gi-
I ren 2 milyon dönüm araziyi Anayasa ve yasa hü-
I kümleri tanımayan uygulamalarıyla toprak ağalarına 

nasıl peşkeş çektikleri ortaya çıkmıştır. Bü uygulama 
I ile Anayasa ve yasalar çiğnenmiş, haksız, taraflı ve 
I partizanca uygulamalar ile demokratik hukuk dev-
I letine ve topraksız köylü kitlelerine yüz çevrilmiştir. 
I Değerli milletvekilleri, 
I Türkiye'de belli bir düzeye gelmiş olan sanayi 
I ve ticaret çevrelerinin de artık ihtiyaç duydukları Top-
I rak ve Tarım Reformu Yasasının anahedeflerinden bi-
[ ri, toprağı olmayan ve az topraklı olan çiftçi aileleri-
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nin yeterli toprağa kavuşturulmalarını istemektedir. 
Böylelikle, kırsal kesimin kentlere akışı önlenecek ve 
büyük kentlerde ortaya çıkan sosyal sorunlar bir öl
çüde giderilebilecek, verimliliği artırılacak topraklar
dan geçimini sağlayan çiftçilerimizin ekonomik güç
lüğü, sanayi ve ticaret çevrelerini de etkileyecek, can
lanmayı hızlandıracaktır. 

Atatürk 1930 yılında; «Memlekette topraksız çift
çi bırakılmamalıdır. Kooperatif leştirmek, maddi ve 
ve manevi kuvvetleri zekâ ve makavemetleri birleşti-
rilmelidir» demişti. 

Büyük Önder Atatürk'ün öğütlediği doğrultuda 
Toprak ve Tarım Reformu konusunda siyasal parti
lerimiz hâlâ çağımız koşullarını dikkate alarak asgari 
müşterekte birleşmemişlerdir. 

Ülkemizde toprak mülkiyetinin dengesiz dağıldığı
nı, toprak - insan ilişkilerinin düzensiz olduğunu, ta
rımda yaşayanların % 22'sinden fazlasının topraksız 
bulunduğunu 10 dönümden az toprağı olan ailelerin 
!% 20 civarında olduğunu Devletin istatistiklerinden 
öğreniyoruz. Tarım toprakları giderek parçalanmak
ta ve ufalanmaktadır. Tarımda verim artırıcı modern 
girdilerin kullanımı ile sulama ve toprak koruma ya
tırımları yetersiz düzeydedir. Mera, yaylak ve kışlak
lar ile Devlete ait topraklar yeterince disiplin altına 
alınamamaktadır. 

Urfa'da 75 bin toprak istemine karşılık, 1977 so
nu itibariyle ancak 1 700 kişiye toprak dağıtılmıştır. 
3 milyon dönüm kamulaştırılan, 3 milyon dönüm de 
Hazine arazisi olmak üzere ceman 6 milyon dönüm 
araziden ancak 1 milyon dönümü ihtiyaç sahiplerine 
verilmiştir. Geri kalan bölüm ise yine büyük arazi sa
hipleri tarafından, ya da egemen güçlerce kiralanarak 
veya kaba kuvvetle ele geçirilerek kullanılmaktadır. 
Bu tür uygulama ve anlayış, bu soruna çözüm getir
mez. 

Değerli milletvekilleri, 1978 yılında Ecevit Hükü
meti 1617 sayılı Öritedbirler Yasasını uygulamış ve 
6.6.1978 tarih ve 7/15817 sayılı bir Kararname ile de 
1757 sayılı Yasanın boşluğunu bir ölçüde doldurarak 
Toprak ve Tarım Reformu çalışmalarını sürdürmüş
tür. 

1979 Bütçesinin A/l; A/2; A/3 işaretli cetvellerin
de de 544 113 000 lira ödenek konmuştur. 1979 yılı 
Bütçesine konulan bu miktarı kâfi görmemekteyiz. Bu 
yetersizliği, Hükümetimizin toprak reformuna ilgisiz
liğine değil, yürürlükten kalkmış olan 1757 sayılı Ta
rım ve Toprak Reformu Yasasının yerine yeni bir 
yasanın çıkmamasına bağlamaktayız. 

Değerli milletvekilleri, 19 Ekim 1976 tarihinde 
Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptal edilen 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası, 10 Ma
yıs 1977'den bu yana işlerliğini yitirmiştir. Çıkarıla
cak yeni toprak ve tarım reformu yasasıyla ülke ça
pında bir toprak reformu uygulamasına gidilecektir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin gerçekleştireceği toprak 
reformu ile toprağın dengeli bir şekilde dağıtımı sağ
lanacaktır. Köylümüz, yıllardır özlemini çektiği top
rağın gerçek sahibi olabilecektir. Köylü toprağına, 
toprak da gerçek sahibine kavuşacaktır. Toprak daha 
çok ürün verecek, tarımda ulusal ve bilimsel gelir ar
tacak, köylümüz, ekonomik ve siyasal açıdan özgür 
olacaktır. Ağa baskısı hissetmeden, siyasal haklarını 
kullanacak; yüzlere değil yüz binlere toprak dağıtı
lacak. Ve bunlar, «Demokratik Halk Kooperatifleri» 
çatısı altında örgütlenecektir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — «Demokra
tik Halk Kooperatifleri?..,» 

AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, benden önce konuşan AP sözcüsü Sa
yın Dalkıran, toprak reformunun ancak komünist ül
kelerde istismarının yapıldığını ve bunun sözünün 
edildiğini dile getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dalkıran böyle konu
şurken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden 
Sayın Süleyman Genç de «Allah söyletiyor» diye de 
arkadaşımızın bu görüşüne katılmış oldular. Ben de 
katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede komünizme git
mek için illâ sanayileşmek veya sanayi işçilerinin ör
gütlenmesine, bilinçlenmesine gerek yoktur. 1917 Rus 
İhtilâlini belirttim. Çin'i örnek veriyorum; Arnavut-
luk'u örnek veriyorum; Küba'yı örnek veriyorum; bu 
komünistleşmiş ülkelerde sanayileşme mi vardı? Bu 
ülkelerde işçi mi gelişmişti? işçi bilinçlendirilip örgüt
lenmiş mi idi? Hayır. Bunların komünistleşmelerinin 
nedeni, biraz evvel değindiğim gibi toprak düzensiz
liği vardı, altyapı hizmetlerinin yapılmayışı vardı, da
ğılımındaki adaletsizlik vardı. Elbette Sayın Dalkıran' 
in değindiği gibi, eğer bu ülkede de toprak reformu, 
tarım reformu yapılmazsa elbette komünistlerin istis
marı yapılacaktır. Eğer bu memlekete komünizmin 
gelmesini istemiyorsak, mutlaka toprak ve tarım re
formunu çağımız koşullarına göre düzenlemek zo
rundayız; bütün partiler bu konuda asgari müşterek
te birleşmeliler, bu kanunu biran evvel çıkarmak zo
rundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün mahkemelerdeki dos
yaların çoğunluğu, toprak ihtilâflarından meydana ge-
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len dosyalar oluşturmaktadır. Hapishanelerde yatan 
insanların çoğunluğunu, toprak ve mera ihtilâfların
dan dolayı hapishanelere giren insanlar oluşturmak
tadır. Köylülerimizi bu gibi sorunlardan kurtarmak 
için en kısa zamanda toprak ve tarım reformunu çı
kartarak, altyapı hizmetlerini de götürmek suretiyle 
çiftçimizin, köylümüzün mahkemelerden ve hapisha
nelerden de biran evvel kurtarılmaları gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 yılı Bütçesinin, 
ülkemize ve tüm toprak özlemi çeken köylülerimize 
yararlı olması dileğiyle Yüce Meclisin sayın üyelerine 
Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunar, teşekkür 
ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Tahir Şaşmaz, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ* 
MAZ (Elazığ) — Sayın Başlkan, sayın mGlletivdk illeri; 
1979 yılı Topraik ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Büt
çesi hatklkıınida Milliyetçi Harekat Partisi Grubunun 
görüşlerinü atrza başllaıfcen sizleri şahsım ve partim, 
adıına saygıyla selaımilıyoruım. 

Değerli Üyeler; 
iinisarilor dünya, yüzıündie var ofîdulklart o anıdan 'iti

baren doğrudan veya dolaylı olarak toprağa bağlı 
(kalmışlardır. Yiyecdk, giyecek ve yalkacaÜdaır 'ile 
içinde oturulaüalk yuvaların kurulmasınıdıa ku'Manılan 
ma'lizeme toprialkltan elde edilmektedir. Besin madde
si olarak bizimett eden tahıllar ve benzeri taneler, mey
veler ve kebzeler toprakta gelişmektedirler, Giyim eş
yasında kullanılan pamuk, keten gibi lifler toprakta 
yetişen ürünlerden elde edilmıaktedir. Ağaçlar ve diğer. 
lüirçok bitkiler 'de toprağın direkt ürünleri olup, 
endüstrinin, insanlların ve insanlara aiit elvoil hayvan
ların barınmasında hıiızlmet gören barınakların, yapı-
mınldla kullanılmaktadır. 

Toprafk ünümü olan yemler ve otlarla beslenen 
hayvamilaır insanlairin et, süt, yumurta ve diğer ben
zeri besin maddesi ihtiyaçlarını karşılamaktan baş
ka giyim eşyalarının yapımında kullanılan yün ve 
ipeği de vermektedirler. 

Dünyanın büyülk bir kısmında insanlar, enerji 
liıh/Ui'yiaçİHranii iarz kabuğumun akında bulunan ve jeolo
jik devirlerde toprak üzerinde yetişmiş bulunan bitki
lerin ürünleri olan kömür, petrol veya gaz yakıtlarla 
karşılamakladırlar. Saydığım örnekleri daha da artır-
rnıalk mlü>nlkünfdü:rj. Runllardaırt kolayca anlaşılacağı üze
re insanlar var oldukları târihten itibaren toprağa 

bağlı kfaHmişlairdır. İnsanlığın devamı bundan sonra da 
toprakların rasyonel bir şeikiide kullanılmasına, uy
gun olarak gübrelenmesine ve doğal kuvvetlerle ta
şınmasına karşı abnaealk tedbirlere 'bağlı olacaktır. 

Arazi sahibi geçmişte ve hatta bugün de, topra
ğını arzu ettiği şelkilde kullanmaktadır. Artan nüfus 
karşısında fert başına düşen arazi birimindeki azal
malar, toprağın aşırı derecede sömürülmesine yol aç-
ma'kt'adır. Toprakların maihsulidarlık; durumları, aşırı 
derecede ürün üretimi, ihmaller sonucu 'gittikçe geri
leyebileceği gibi, uygun tedbirlerle daha ileriye de 
göitürülefbil'ir. 

Bunun içindir ki, Topraik ve Tarım Reformu 'ko
nuşlunda yemi kanun hazırlanırken birçok hususların 
detaylı olaralk ele ataması icap eder. Yeni kanun 
bazırlanıırken sadece belli bir zaman kesimi için 
ollmfamalıdır. Uzun yıllar topraktan faydalanabilme 
mevzuunda vatandaşı huzura kavuşturabi'lecek, veri
mi en üla't seviyede tutabilecek niteîiilkıle olmalıdır. 
Sadece bu yıl 'için 1979 senesi meseleyi. haOIedelöm de 
ötesi ne olursa olsun tarzımda, kısır bir düşünce çer
çevesi içinde hazırlanacak olan Reform, hiç bir yarar 
sağlayamaz. 1989 senesinde, 1999 'senetlinde yemi me
seleler, çözümlenımesi hayli zor olalbulecelk problem. 
ler meydana çıikaracatk şekilde bir reform, bir rejim 
ortaya kbnımalıdır. 

Toptlalk ve Tarım Reformu konusunu klökünden 
ıhallcdecek .şekilde; Tütrkjiye'de ekilebilir toprak!l!aırd'an 
en azami faydalajnjmayı topluma verebilmesini sağla
yacak, bir reform şeklinin difklkıate aliimmıasının gerek
tiğini önemle belirtmek isterim. 

Sayın üyeler, 
'I (Kasım 1974 tarihinden başlayan reform çalış

malarında, 1973 yılı ve CHP'nıin iktidarda bulun
duğu 1974 yılanda, ciddi, kayda değer bir hafleket 
olmamış, bir karış toprak, dağıtılmamış, bir teilc koo
peratif ku'rulmamış bir TL.. sı kredi dahi dağııtılma-
mışjtır. Mıiiiyetçi kadrolar hütkiümeıti. yüklendikten 
sonra, Urla İrinlin tapulaması ve toprak endeksi ça
lı ş>maları tamamlanmıştır, 1 Kasılm, 1976 tarihinde 
•kamulaştırma tamamlanmış, 1 787 199 dönüm arazi 
Toprak Reformu Mukt'eşadığının eline geçmiştir. 
Kamulaştırılan arazilerde ifraz, toplulaştırma, ve da
ğıtım hizmetlerine ağırlık verilerek 1975 - 1976 ve 
1977 yıllarında 1 m.iüyon ICjO bin dönüm arazinin ka
ba ifrazı, 125 tain^dönülm arazin'in toplulaştırma pro
jeleri gerçekieşıtMieırek, 168.(128 dönüm arazi dağı
tılmış, 50 bdnj dönüm arazi kiraya verilmiştir, ifraz 
ve töplkıiliaştırma çalışmalarına devam edilerek geçen 
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1978 yılının Mayıs ayında tamamlanması için, tek
nik kadrolara saıhlip bazı devlet kuruluşlarıyla bir 
pro'to'kjola bağlanmıştır. Dağ".ıMlan arazilerin süııaiMo 
üîieûJme geçmesi, topralkîanıdıniacalk çiilföç'i'leriin !k'cope-< 
i'aüiifl'eıtdıe teşkilatlandırılması ve islkân, edilmesi ge
rekmektedir. 'Bu konuda CHP döneminde hiç bir hiz
met, hiç bir faalDiyat alimıaımışti'r. Buna karşılık Mil
liyetçi Hükülmıet dönsmihde 1975 - 1976 ve 1977 yılla
rımda kurulan 12 kooperatife 70i 747 381 TL sı 
Ikredi olarak verilmiştir. Tonum, gübre, dLaç, alet ve 
ekipman temin edilerek Unfa'da 419 adetlik traktör 
parkı kurulmuştur. .Böylece, . dağıtılan bütün top rak
ılarda, hazırlanan plana göre, elkiım ve hasat işlemfer'i 
yapılmıştır. 34 köyün imiar planı yapılarak topraklan
dırılan çiftçilerin 'iskânı sağlanmıştır. 

Saiyın mıili'dCvekülleri, 
Toprak ve Tarım Refommunu istismar vasıtası 

olmaikitan çıkarmak, ülke ve dünya gerçektenine, ilim 
ve tekinliğe uygun bir sis/teım içinde ele alıp, ciddi esas
lara iistinait 'ettirimellc g'erelkjm.ek,ted,ir. 13u bakumdan, 
Toprak ve Tainım Reformu Müsteşarlığının kuruluş 
ve faaliyetlerini düzenleyen 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun Amalyasa Mahkemesi 
ıtlarajfiinıdanı iptal edillmıesıi ve iptali edilişinin, 10 Ma
yıs 1978 tanilhıimlde yürürllülk kazanması diolaiyısıyla, 
uygulaımiada çıkacak boşluğu doldurmak -gayesiyle, 
Yüce Parlamentonun gündemi nazarı dikkate alı-
naraik, şiırrtdiikıi Ecevült Hükümetinden önceki Milliyet
çi Hükülrriet dönıeımliinjde 2 aldet kanuni • tasarısı 
hazırlanmıştır. Bunlardan bir tanesi, hazırlanan esas 
kanun tasarısının Yüce M'edi'slteki ımiüzakıeresi uzum 
zaman alacağı .hesap edilerek; mevcut 1617 sayılı 
Toprak ve Tanım, Reforimu Ön Tedbirler Kanunu'nida 
'geç-enjlü değişi'kltik ve ilaveler yapan Toprak, ve Tarım' 
Reformu Kanun talsarmsıdır. Bu 2 kamun tasarısından 
ıbîrti kanunlaşmadığı takdirde, tatlbıükatta büyük prob
lemler çıkabilecektir. 

Şöyle 'ki : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının, kurulduğu 1973 yılımdan bugüne kadar, ilan 
edilen reform lbö%elörinide ve yurt düzeyimde olmak. 
lü'zjena çalışmalar yapılmıştır. 'Bu çalışmalar içerisinde 
Unla ilinden l 787 199 dönüm arazi kamulaştırılmış 
ve kamulaşitırma bedeli oûaıalk 462 989 OÖİOı TL. 
•tahakfcuk ettirilmiştir.. Yine Urfa da, 168 128 dÖnlülmı 
arazi 'üopraikısız ve aiz topraklı ailelere dağıtılmıştır. 
1 Q44 O0|Q[ dekar tarım arazisi topraksız ve az topraklı 
çiıftçi ailelerine -kiraya verilmıişDir. 'Bu hizım'cCileıDn, 
bulkuıki ıdaiyanaktaln mahrum kakmaması, vatandaşın 
mağdur edilmemesi içıin tundan önceki hükümet dö

neminde Topak ve Tarım Reformu Geçici Kanun 
tasarısı hazınlanımıış ve hükümete sunulmıuştıu. Ayrı
ca 1757 sayılı Kanunun 4 seneyi aşkın uygulama-
sımda aksak görlül-en yönleri dlüzîöltiler-elk, üilke gerçek
lerine uygun demokratik ve adil 'bir toprak ve tarım. 
reformu için yeni bir, kanun tasarısı daha haz ulanarak 
o zamanıkıi1 hükütmıöte sunulımıuştu. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının önümüz
deki günlerde Ecevit Hükjüprıietinde naısıl ibıir değiışük;-» 
lige uğrayacağını bilmemiekjle 'beraber, Yüce Parla
mentodan 'süratle ç-ıikıması gerektiği yolundaki inan-
cımıızı muhafaza etımtekfceyiz. 

Oeğerli üyeler, Üçüncü Beış Yıllık Kaftanıma Pla
nında merkez lk|öyleri olan, bizim Milliyetçi Harekec 
Partisi olarak dana şümullü bir düzenılemeyi öngören 
«Tarıim Kentleri Projesi»nin uygulaması hazırlıkla
rının tamıamlıanlması da, Urfa'da yapılmış olan, çalış
maların, düğer bir örneğini arz eder mahiy©i.t!ödiir. 4 il* 
çeye bağlı çeşitli sayılardaki köy birCmilerlinin tanım 
kentleri faalinde yerleşime dlüzenlenmasıine kavuşturul-. 
ması içıin, gerekli araştırmalar ve planlamalar yapıl-
ımışıtıır. Ancak, ıbu hazırlıkların gerçekleşebilmesi için 
bu ibjöilgeldıe toprak dağıtımının yapılması gerekmek-
tedir. 

iGeleliim Sayın Eoevilt Hükümetinin devri - ikti-
idıarına. Bu Hükümet dönominde neler yapıildı? Yıllar-
danjberi reform şampiyonluğu yapan,, toprak reformu 
mevzuunu en büiyük, demagoji sermayesi olarak kul
lanan, birçok; dilerin en büiylujk meydanlarını sokakla-* 
rın girişine varıncaya dök ıbu konuyla ilgili slogan
larla donatmayı idıma! eömıey'an, reformlar yapılmadığı 
için anarşinin meydana geldiğini «ileri süren Gumhu-
ıriyet Halk Partisi, İlkjtidarı, şu anda Urfa'da toprakı 
maltojırnıu çalışmalarını duıtdurmıuşıtur. Genelkçe ola-
aaik da, «Çeçımıiş işlemler gözjden geçirilecekı» denıil-
mişjtıir. Bu bahane #e geciçelkleri gıizlleyetaiteieklfi'rine 
inananlaıra şu hakik,ait,i halt ırlatmak isteriz. Geçmıiş iş
lerin gözjden geçirilmesi! toprak nöformu çaliişmalanna 
mani ıdeğildür. Bir yand'an toprak dağntımı haıziriıklıarı 
ibütün hızıyla devam ederken, diğer taraftan da geç
mıiş işler incelertir, gereği yapılırdı. Kaldı ki, Urfa'
da kıalmıulaştırma işlemi 1 Kasım 1976 yılında t amam-
ılanmıştır. Kasım 1976''dan bugüns kadar yapıHrnalk 
ii'sitenen Toprıalk ve Tarım Reformu Miötıteşarlıgıı üze
rinde ibulunan, 9 milyon ıdönüm cıivaırıniialki löoprağın., 
yıllarıdaniberi toprak ıbökleyeın ICjO binin üalündtk! 
topraksız ve ıaz topraklı vatandaşa veriilmıesidir. Bu 
maiksatla da, toprak dağıtımının darboğazı olan tek
nik ve ifraz ile testsil işlemlerinin süna'ie yap.ilalbilme-
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sî içıjn, Tapu Kadastro ve Toprak İskân gibi kuruluş-
larlla büllün Urfa'da İşleimleHn, 10 Mayıs 1978'e 'kadar 
tamamlanması gayesiyle priatöklol imzai'ıamımi'şltı. Bu 
•hükiüımiebJn yaptığı; to«pîiağ."n hteeîeıne ayrü'ması Kç'-n, 
arazi üzerimde yapılacak olan ifraz ve tescil 'işlemleri
nin durdurulması, yanıi toprak dağıtımının g:c.'k-
'ti-ri'Ilm'ösıitdir. 

Muhterem üyeler, 
Soruyorum şimdi! Acaba ne oldu da Sayın Ece-

vit ve ekibi toprak reformunu bu kadar kulak arkası 
edebildiler? Bir zamanlar başka şahısların mülkleri
ni işgal eden, işgalci kadınların başına geçerek, «Ana
yasanın emrettiği reformu siz yapmazsanız, halk ken
di yapar» şeklinde konuşmuştu, ne oldu? Yoksa, «Top
rak işleyenin, su kullananın» fetvasına göre mi hal
ledecekler? Yani, toprağı şimdi işleyen ağalar topra
ğın üstünde kalacak, senelerdir toprak bekleyen fakir, 
fukara köylü de açlığa mı mahkûm edilecek? Şu an
daki görünüm, fakir fukaranın aleyhine dönen bu çe
lişkili noktada durmaktadır. 

Milliyetçi Hükümet zamanında, toprak reformu
nun yozlaştırıldığını iddia eden CHP, şimdi değil yoz
laştırmak işi büsbütün rafa kaldırmıştır. .Toprağın 
kendisine dağıtılmasını bekleyen binlerce topraksız 
köylümüz, toprak sahipleriyle CHP İktidarı arasın
daki çirkin pazarlığın bitmesini beklemekten başka 
ne yapabilir? Sahte fukara babalığı ve sahte reform
culuğun maskesi böylece bir daha düşmüştür. Bütün 
günahı, kanunu eksiksiz uygulamaktan ibaret olan 
dürüst ve çalışkan memurları itham ederek, geçmiş 
dönemdeki uygulamaları tetkik ettirmek bahanesiyle, 
Sayın Ecevit reform uygulamasının durdurulması için 
emir verirken, hangi yetkiye dayanmaktadır? Bir ta
raftan, topraksız köylüyü kışkırtarak arazi işgallerini 
teşvik eden CHP, diğer taraftan büyük toprak sahip
lerinin koluna girmiştir. Bu CHP'nin iki yüzlü politi
kasının tipik bir misalidir. 

CHP'nin asıl meselesinin reform yapmak değil, 
reform yaygarası ile ortalığı karıştırmak olduğu, bir 
defa daha anlaşılmıştır. 

Sayın Ecevit : «Ne yapalım, sulandırılmış hükü
met böyle olur» diyerek veya «CHP programını ta-
mamiyle uygulayamıyoruz» diyerek kendini mazur 
gösteremez. İktidar olmak uğruna, rejimi tehlikeli 
boyutlara ulaştırabilecek şekilde, şaibeli tertipler içine 
giren kendisidir. Hükümetin kapısına dayanacak her 
alacaklı ortağın hesabını, milletimizin sırtından ver
meye kalkarsa bu işin sonu nereye varır? 
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Muhalefetteki partileri çağ dışı ilan edip, bütün 
çağdaşların kendisinde toplandığını söyleyen CHP'si, 
çağdışı bir toprak mülkiyetine mahkûm olmuştur. 
İlle de iktidar olacağım diye katlanılan bu Hükümet 
sadece CHP'ye münhasır kalsa bir sözümüz olmaya
caktır. Zira, CHP'si buna ezelden beri mahkûmdur. 
Ancak, beraberinde milletimizi ve Devletimizi de 
mahkûm etmeye kalkmaktadır ki, işte buna müsaade 
etmemiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Şaşmaz. 
M. TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Saygıdeğer 

milletvekilleri, 
İnancımıza göre, toprak başlıbaşına mukaddes bir 

varlıktır. Bir noktada insan yapısının hammaddesini 
teşkil etmektedir toprak. Ecdadımız, saf ve temiz in
sanları toprağa benzetirler. Bakıldığı oranda, hiç nan
körlük etmeden karşılığını verir toprak. «Toprak Ana» 
diyoruz. Rahmetli aşıkın deyimiyle «Benim sadık ya
rim kara topraktır» veya «Topraktan geldik, toprağa 
gideceğiz» diyoruz. Şüphesiz güzel olan varlığa her
kes sahip olmak ister. Bu itibarla her vatandaşımızın 
alın teri nispetinde bu güzel toprağa sahip olmak hak
kı vardır. 

Bütün bunlar dikkate alınarak, toprak ve tarım 
reformu, adilane mülkiyet prensiplerine halel getirme
den, mülkiyete saygılı olmak ve bir haksızlık vasıtası 
değil, milletimizin fakir aileleri emrine hizmet götür
mek ve toprak satın alması esasına dayanmalıdır. 
Toprak sahipleri mağdur edilmeden alım satımlar 
yapılabilmelidir. Bu konuda Sayın Devlet Bakanı En
ver Akova'nın en adil ölçüler içerisinde hareket ede
cek karakter ve inanca sahip olduğuna dair kanaati
mi belirtmek ister, şimdiden girişimde bulunacakları 
hayırlı adımlar için şahsına, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı görevlilerine teşekkürlerimi arz 
etmek isterim. 

1979 Bütçesinin Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. Teşekkür 
ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Yaşar 

Göçmen, buyurun efendim. Süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 

(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1979 yılı bütçe müzakerelerinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde Milli Selâmet 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzu
runuza gelmiş bulunmaktayım. Hepinizi saygı ile se
lamlarım. 
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Sayın milletvekilleri, işbaşında bulunan Cumhuri
yet Halk Partisi ağırlıklı Hükümet, büyük iddialarla 
işbaşına gelmiştir. Yıllar yılı Cumhuriyet Halk Par
tisinin diline doladığı en büyük sloganlardan birisi 
toprak reformu meselesi idi. Bol bol palavralar atı
larak topraksız, zavallı, masum Anadolu köylüsü 
yıllar yılı istismar edildi, istismar edilen bu zavallı 
insanların oylarına Cumhuriyet Halk Partisi sahip 
çıkmak istedi, ama, fakir fakat imanlı, ferasetli Ana
dolu köylüsü Halk Partisinin bu yalanlarına kanmadı 
ve toprak uğruna reyini bu partiye satmadı. 

Bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisinin; topra
ğını dağıtmayı vadettiği toprak ağaları, hiç tereddüt
süz Cumhuriyet Halk Partisine oylarını verdiler. Bu
gün Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun içinde dahi 
toprak ağası pek çok milletvekili, senatör ve hatta 
bundan daha üst makamlarda kişiler vardır. 

Bu çelişkili durum neden meydana gelmiştir? Ana-
dolunun, tecrübeli, imanlı, / feraset sahibi insanları 
Cumhuriyet Halk Partisinin söylediklerini yapamaya
cak bir yapıya sahip olduğunu, bu ifadelerinin sami
mi olmadığını biliyorlardı. 

Gerçekten bizler de, Cumhuriyet Halk Partisinin 
muhalefet yıllarında, bu partiyi, batıl dahi olsa bir 
fikir ve ideolojiyi temsil eden bir parti gibi görüyor
duk bazı zamanlar. Çünkü bu kadrolar bol vaatler, 
bol yalanlarla milleti aldatarak iktidar olduktan 
sonra, bütün iddialar gibi, toprak reformu.konusun
daki iddialarının da kocaman bir hiç olduğunu gör
mekte gecikmedik. Kısa bir zamanda sizin, kitlele
rin peşinden sürüklenen fikir ve ideolojiden yoksun 
kof ve kokuşmuş bir kitle parçası olduğunuz ortaya 
çıktı. Bol bol laf edersiniz ama, netice yok. Toprak 
reformu gibi bir ülkede gerçekten hareket, canlılık, 
dinamizm getirecek, büyük bir aksiyon doğuracak 
hareketi sizin gibi pelteleşmiş, fikirlerini koltuklar uğ
runa feda etmekte tereddüt etmeyen partiler elbette 
yapamazlar. 

Beğenmediğiniz Şah, İran'da toprak reformu yap
tığı halde, siz onun kadar bile sosyal adaletçi olama
dınız ve ondan daha kapitalist oldunuz. Sizden ön
ceki beğenmediğiniz hükümetler zamanında başlatıl
mış olan reformları neden durdurdunuz? Çünkü sî
zin koltuk cephesi hükümetiniz kuruluşunda toprak 
reformu konusunda pazarlık mevzuu yapmıştı. Bazı 
kimseler Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine, «re
form durdurulacak» şartı ile katılmışlardı. 

îşte kabineniz bu şartlarla kurulduğu günden beri 
reform uyutuldu ve uyutulmaya devam etmektedir. 

Ne zamana kadar? Sizin Hükümetiniz bu milletin ba
şından yıkılıp gidinceye kadar. Oysa sizin Hüküme
tinizin hazırladığı 1978 yılı Programında yeni bir top
rak reformu kanununun Meclise sunulacağı ve - de
ğerli milletvekilleri dikkatinizi çekerim - Mayıs 1978 
tarihine kadar kanunlaşmasına çalışılacağını yazıyor
dunuz. Ayrıca Hazine topraklarının da toprak ve az 
topraklı köylüye dağıtılmasını programlamıştınız. Ara
dan geçen zamanda ne oldu, ne yaptınız? Hani ne
rede toprak reformu yasanız? Nerede sözünüzün 
doğruluğu, gerçekçiliğiniz? Sosyalistin yalan söyleyip 
söylemediğini bu şekilde mi ispatlıyorsunuz? 

1979 yılı Programınızda ne diyordunuz, aynen 
okuyorum : «Devletin hüküm ve tasarrufundaki ve 
kamuya ait bütün tarım topraklarını kamu elinde 
tutmak, toprak dağıtımındaki adaletsizliğin daha da 
bozulmasını önlemek üzere Tapulama Yasasının Ana
yasa kuralları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır» diyorsunuz. 

Bundan çıkan anlam nedir? Bir yıl önce kamuya 
ait, yani Hazineye ait toprakların topraksız çiftçiye 
dağıtılacağından bahseden Hükümet, bir yıl sonra 
bundan vazgeçiyor. Bir yıl sonra, bir yıl önceki ifa
desini resmen yalanlıyor ve mevcut yasa tasarısını 
uzun vadeli bir reform tasarısı olarak görüyor, işte 
Hükümetin toprak reformu konusundaki ciddiyetsiz
liğini gösteren önemli bir belge. 

Gene 1979 yılı Programının 2 nci kısmında aynen 
şunlar yazıyor : «Yürürlükten kaldırılan Reform Ya
sası uyarınca kamulaştırılan topraklardan başlayarak 
yurt düzeyinde Devlete ait toprakların yeni toprak 
reformu yasası yürürlüğe konuncaya kadar ancak 
topraksız ve az topraklı köylülerin geçici kullanımla
rına, verilmesi yoluyla yararlanabilmeleri sağlanacak
tır» deniyor ve devam ediyor. Bu ifadelerden çıkan 
anlam nedir? Toprak reformu şimdilik resmen dur
durulmuştur, geçici olarak bazı topraklar dağıtıla
caktır. Bunun ne zamana kadar devam edeceği belli 
değildir. Oysa 1978 Programında Mayıs 1978'e kadar 
bu kanunun çıkacağı kesin bir şekilde belirtilmişti. 
Herhalde bizce malum çevreler, etkili ve ağırlıklı çev
reler iyice tesirlerini hissettirmiş olacaklar ki, 1978 
Programında zamanlamadan dikkatle kaçınılmıştır. 

Biz şahsen 1981 seçimlerine kadar bu kanunun 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanıp, Mec
lise sunulacağına ihtimal dahi vermiyoruz. Buna te
şebbüs edecekler koltuk cephesi hükümetinin yıkıl
ması pahasına bunu asla göze alamazlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile ilgili 
gelişmeleri böylece belirttikten sonra, şimdiki toprak 
ve arazi konusuna doktriner açıdan değinmek iste
rim. 

Türkiye'de gerek liberal ekonomiyi savunanlar 
ve gerekse sosyalizmi savunanlar bu mevzuda başa
rılı tatbikatlar verememişlerdir. Oysa yüzyıllarca bu 
ülkeyi idare eden kişiler ve yönetimler adalet üzre 
hükmetmişlerdir. Tabiatın dağıtımı konusunda dokrt-
rinlerin birbirinden ayrı tutumları nelerdir? 

Kapitalizm, her ferdin şansı kendisine yardım et
tiği ve başarısı kendisine destek olduğu oranda tabii 
servetlere sahip olmasına müsaade etmektedir. Mark-
sizme göre ise, kendi genel yöntemlerine bağlı ola
rak, üretim kaynaklarının mülkiyeti yürürlükte olan 
üretim şekilleriyle direkt olarak bağlantılıdır. Üretim 
şekillerinden her biri, tarihi aşamalarında üretim için 
maddi kaynakların dağıtımı yönetiminin ve bu kay
naklara sahip olmaları gereken fertlerin türünü ke
sin bir şekle bağlar. Bu dağıtım sistemi, tarihin bir 
başka tekamüle erişmesine kadar devam eder. Üre
tim de yeni bir şekil alır. Bu yeni şekil geçmiş dağı
tım sistemini darboğazlara sürüklediği gibi, gelişimin
de de yoluna çeşitli engeller çıkar. Neticede üretim 
kaynaklarının dağıtımı, her zaman bizzat üretimi hiz
met esasına dayalı olarak düzenlenerek, üretimin ge
lişip terakki etme gereklerine uyar. Nitekim bu gö
rüşe göre, zirai üretimin tarihte feodal esaslara göre 
düzenlenmesi zorunluydu. Oysa ziraatin makineleş-
mesiyle sermaye sınıfı ile işçi sınıfının yer değiştir
mesi, tüm üretim kaynaklarına sahip sermaye sını
fının elinden bu imkânların alınarak, dağıtımın yeni 
oluşan şartlara göre düzenlenmesi zarureti ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum tabiatıyla yıllardır sömürü
len işçi ve köylünün bu defa sömüren sınıf olması 
ve üretim araçlarını eskiden elinde tutan sermaye
darların mağdur olmalarına yol açmaktadır. 

Nitekim toprak reformunun kısa tatbikat döne
minde bunun büyük mahzurları görülmüştür. Urfa'da 
millete resmen zulüm yapılmıştır. Arazi sahiplerinin 
malları hiç para ödenmeden ve hiç yok pahasına el
lerinden zorla denecek şekilde alınmıştır. Reform 
bölgesindeki bütün üretim araçları halen muattal bir 
vaziyette durmaktadır. 

Bu adaletsiz tatbikatlara mukabil islam hukukun
da, üretimden önce dağıtım anlayışında, ne kapita
lizmle ne Marksizmle uyuşmaktadır, tslam hukuku, 
kapitalizmin ekonomik özgürlük anlayışını kabul et
memektedir. Ayrıca Marksizmin, kaynakların mülki

yetiyle yürürlükte olan üretim şekli arasında var ol
duğunu iddia ettiği zorunlu bağlantıyı da kabullen
mez. Bu sebeple İslamiyet fertlerin üretim kaynakla
rına sahip olma hürriyetlerini kısıtlamakta ve bu 
kaynakların dağıtımını üretim şeklinden ayrı tutmak
tadır. Çünkü Islama göre problem üretim malzeme
si değildir. Problem, ihtiyaç ve eğilimleri olan insan 
meselesidir. Bu seibeple de üretimin tabii kaynakların 
dağıtımı bu ihtiyaç ve eğilimlerin doyurulmasını ga
ranti edecek bir şekilde düzenlenmelidir. İslâmiyet 
kabullendiği sebep ve şartların ortaya koyduğu özel 
mülkiyet yoluyla, bu ihtiyaçlarını doyurma imkânını 
fertlere sunduğu gibi, fertlerarası ilişkilerin toplumu 
meydana getirmesinin tabii bir sonucu olarak da, bazı 
üretim kaynaklarını toplumsal mülkiyet alanına sok
makla bu ihtiyaçları doyurmayı garanti etmiştir. 
Fertlerin ihtiyaçlarını özel mülkiyet yoluyla gidere
memeleri halinde ise, yoksullukla karşılaşıp genel den
genin sarsılması halinde Devlet mülkiyetini ortaya 
koymaktadır. 

Bu şekilde üretimin tabii kaynakların dağıtımı özel 
mülkiyet, toplumsal mülkiyet ve Devlet mülkiyeti 
alanlarına paylaştırılarak tamamlanmış olacaktır. 

G örüşme konumuz olan toprak reformu konu
sunda İslam hukuku esasta arazileri kesin olarak top
lumun mülkiyetine vermektedir. Devlet bu arazilerin 
yönetimini üzerine almıştır. Bu arazilerden faydala
nanlardan faydalanma ücreti olarak devlete belirli 
bir ücret haraç öderler. Arazinin mülküne sahip ol
muş olan devletin, vatandaşları bu araziler için alı
nan haracın da sahibi olur. Dolayısıyla, toplum ola
rak bu arazilerden yararlanma imkânına sahip olur
lar. Bu ilke, Müslüman toplumun arazilerin asılları
na sahip olmasını gerektirmekte ve fertlerin çıkarla
rıyla genel anlamdaki ihtiyaçları uğruna arazileri iş
letmelerini zorunlu kılmaktadır. Savaş yoluyla İs
lam, fethedilen mamur arazileri işletenlerin yakınla
rına bu arazilerin miras olarak intikal edemeyeceği 
gibi, -bu araziler üzerinde satış, bağış ve benzeri an
laşmalar da icra edemezler. Kira müddeti sona erdi
ğinde, kiracının bu arazilerle ilişkisi otomatikman ke
sildiği gibi, bundan sonra da kiracının aynı araziyi 
tekelinde bulundurması yasaktır. 

Netice olarak, fetihler esnasında mamur durumda 
olan araziler halkın toplum mülkiyetinde sayılır. Fe
tih esnasında ölü durumda olan araziler ise Devlet 
mülkiyetinin kapsamına girer. Bu kapsamına giren
ler yine arazilin sahibi değil, kiracısıdırlar. Ancak, 
Devlet mülkiyeti kapsamında çalışan çiftçi, arazinin 
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hakkını verdikten ve mamur duruma getirdikten son
ra başkalarının araziye müdahalesini önleyebilir. An
cak, yine arazinin sahibi olamazlar ve mülkiyete ge
çemez. Arazi üzerinde özel haklara sahip olmanın 
yegâne kaynağı, ölü arazilerin Devletin müsaadesiyle 
ihya edilmesinden doğmaktadır. Ayrıca, siyasi yön
den İslama teslim olan fertlere de mülkiyet hakkı 
kısmen tanınmıştır. Şu halde, İslam hukuku arazile
rin sulh yoluyla feshedilmesinden önce, üzerlerinde 
bulunan sabit mülkiyete gösterdiği saygı sınırının dı
şında, arazilerin asılları üzerinde kurulacak olan bir 
özel mülkiyeti asla kabullenmemektedir. Bu özel hak 
da arazilerin devamlı işletilmeleri ve İslami hayata 
katkıda bulunmaları şartıyla fertlere tanınmıştır. Bu
nun dışındaki bütün özel mülkiyetler tarih boyunca 
baskı, zor ve gasp faktörlerinin rolü olduğu gibi, 
emek ile üretim esasına dayalı bir ihya sisteminin so
nuçları da olabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin 
sonuna gelmiş bulunuyorum. Netice olarak, toprak 
reformu mevzuunda yanlış sistemlerin peşinden git
mekte reform yapıp milleti tatmin etmeniz mümkün 
değildir. Ancak, topluma ve toplumun yararlarına 
karşı fertlerde bir sorumluluk şuuru geliştiren, fert
leri toplum uğruna emeğinin ürünleriyle özel mülk
lerinin bir kısmından vazgeçmeye yarayan milli gö
rüş esas alınmalıdır. Milletin malını zorla elinden ala
cağınıza, fertler malının bir kısmını topluma verirken, 
bu malı toplumdan çaldığı ve toplum da bu malı 
kendisinden zorla aldığı için vermek istememektedir. 
Tersine, bu değerlerin bir ifadesi olduğu hissiyle ver
mektedir. Toplumsal doktrin insanların ferdi güdü
lerini değil de, toplumsal güdülerini gönüllerindeki 
hayırha'hhk duygularını harekete geçirerek, toplumun 
hukuk mutluluğunu güvence altına alan bir doktrin
dir. Ancak, bu doktrinlerin şuuruna varıp, tatbik ede
bilen toplumlar, huzur ve mutluluk 'bulabilirler. 

Bütçenin hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise 
saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmış

tır. 
Şahıslan adına, lehte Sayın Hasan Ali Dağlı, bu

yurun. Sayın Dağlı, süreniz 10 dakikadır efendim. 
HASAN ALİ DAĞLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Bugün toplumun % 60'ını teşkil eden, yeryüzünde 

yetecek ve ekecek toprağı olmayan, yoksul Anadolu 

köylüsünün yıllardan beri politika arenasında bir is
tismar konusu olan Toprak Reformu üzerindeki fi
kirlerimi arz etmek istiyorum. 

1936 senesinde Büyük Atatürk Meclisi açış nut
kunda şöyle demişti : «Yüce Kamutayın himmetin
den bekliyorum toprak reformunu.» Türkiye'de köy
de oturan her yurttaşın kendisinin işleyebileceği, ekip 
biçebileceği toprağı olsun istemişti; ama, aradan 37 -
38 yıl geçtiği halde, bu Büyük Atatürk'ün bizlerin 
himmetinden beklediği bu sorun, bir türlü gerçek 
çözüme ulaşmamış, 'bir politika konusu haline geti
rilmiştir. Biliyorsunuz, 4753 sayılı Kanunla 1945 se
nesinde Köylüyü Topraklandırma Kanunu çıkarılmış
tı. O zaman genç, liseyi yeni bitirmiş bir öğrenci ola
rak köyüme gittiğim zaman, köyümde davullar ça
lınıyor, bayraklarla gençler, ihtiyarlar dolaşıyordu, 
yıllarca toprağın özlemini çeken insanlar; ama ne 
oldu? Derhal istismar konusu oldu. Yıllar yılı Türk 
köylüsünün emeğini sömürenler, alınterini sömüren
ler siyasal arenada karşı çıktılar. Dörtlü takrir veril
di 1945 senesinde. Demokrat Parti kuruldu, dörtlü 
takriri verenler kimlerdi? Türkiye'de köylülerin emek
lerini sömürenler, köylülerini tarlalarda bedava ça
lıştıranlar... 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Köylüye giden onlardı. 

HASAN ALİ DAĞLİ (Devamla) — Dörtlü tak
rirle yeni bir parti kuruldu, bugün dahi arkasında, 
onun devamı olduğunu iddia ettiğiniz Demokrat Par
ti kuruldu, toprak ağaları, toprak reformuna karşı. İş
te onun için gerçekleştirmediniz Türk köylüsünün bu 
sorununu. Şimdi de kalkıp, bunu Halk Partisinin is
tismar ettiğini söylüyorsunuz. Halk Partisi, bu par
tinin kurucusu Büyük Atatürk'ten bugüne dek top
rak reformunu bir siyasal araç olarak kullanmamış
tır, gerçekçi olarak ifade etmiştir. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Uygula, niye uygu-
lamıyoi'sun? 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Sizler de
vamlı olarak toprak reformunu komünistlikle itham 
ettiniz. Bahri Dağdaş 1975 senesinde Toprak ve Ta
rım Reformu Kanunu konuşulurken, toprak refor
munu «sosyalist akımın köye bir akışıdır» diyor, bu 
şekilde benimsiyor; bu ülkede bu inançta olan insan
lar gerçek toprak reformunu yapamazlar. Yapmaya 
kalktınız, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşım bura
da kalktı, Cumhuriyet Halk Partisinin toprak refor
munu yapmadığını, kendilerinin yaptığını söyledi. Si
zin ne şekilde toprak reformu yaptığınızı ve kendi 
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siyasal amaçlarınız için Toprak Reformu Kanununu 
nasıl istismar ettiğinizi Toprak Reformu Kanununu 
incelemeye giden Sayın Ali Nejat Ölçen Bütçe Plan 
Komisyonunda dile getirdi. Toprak vereceğiniz in
sanlara ilk önce boyunlarına kurt resmi takmasını 
söylediniz. Arkasından partinize kaydolmasını öner
diniz. Bu şekilde Türk köylüsünün inançlarını, duy
gularını istismar etmeye hiçbir politikacının, hiçbir 
partinin hakkı yoktur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de toprak refor
munu artık siz isteyebilirsiniz, bizim istediğimiz çiz
giye gelmiş olabilirsiniz, artık sanayinin gelişmesiyle, 
toprağa teknolojinin girmesiyle toprakta sömürü bit
miştir, insan gücüne ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü, es
kiden orak 'biçmek için kırsal alanlardan ova kesim
lerine inen binlerce köylünün emeğini, alın teriyle 
kazandığı parayı iki tane biçerdöğer gelip, iki saatin 
içinde alıp gidiyor. Günlerce orak biçen, deste çe
ken insanların emeğini artık makine, sanayi alıp gi
diyor. Çünkü, teknolojinin ve sanayinin gelişmesi, in
sanoğlunu mutsuz etmiştir. 

1787'de Dijon Akademisinin açtığı bir ankete ce
vap veren Jean Jacques Rousseau şöyle demiştir. 
(Anket, «İlim ve sanatların ihyası, insanoğlunun se
faletini mi yoksa saadetini mi hazırlar» konusunda 
idi. O aksi tezi savunmuştu ilim heyeti önünde) : 

'«Teknolojinin ve ilmin gelişmesi, insanın felake
tini hazırlar.» 

Felaketini hazırlamıştır insanoğlunun. Tanrının ver
diği doğayı bugünkü sanayi ve teknoloji kirletmek
te, onun doğa niteliğini bozmakta. Toprakta çalışan 
insanların emeklerini, kazançlarını yitirmekte tekno
loji. Eskiden büyük toprak kesiminin hepsini işleme
yen toprak ağalarının topraklarında hayvanlarını ot
latarak geçinen köylüler, orada çalışan köylüler, ar
tık orada sanayi ve teknolojinin tarıma girmesiyle ça
lışamaz hale gelmişler, büyük kentlere göçün nedeni 
bu olmuştur. 

Sosyal bakımdan toplumda bir yıkım teşkil etmiş
tir teknoloji; ama bu teknolojinin gelişmesine paralel 
olarak Türkiye'de gerekli önlemleri alamadığımız 
için bugün sosyal bunalımların, sosyal patlamaların 
başlıca nedenlerinden birisi de budur. Biz toprak re
formunu sizin şampiyonluğunu ettiğiniz, savunduğu
nuz kapitalist ekonomi için de gerekli olduğu inan
cındayız. Çünkü... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Siz neyi 
savunuyorsunuz? 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — ... Toprak 
muayyen kişilerin elinde olursa, sanayinin bu aşama

sında sanayi ürünlerini muayyen kişiler alacaktır, ama 
toprak- reformunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, köy
lülerin kendilerine yetecek miktarda ekecek toprakla
rı olduğu zaman, onların alım gücü artacak, onların 
alım gücünden sanayi burjuvazisi yararlanamayacak, 
onların sermaye birikimlerini bankalarda toplayacak
lar, ticari burjuvazisi yararlanacak. Sizin için de ge
reklidir, ama biz kapitalist ekonominin gereği olarak 
değil, sosyal bir devletin gereği olarak toprak refor
muna taraftarız. Çünkü, bizim yapacağımız toprak 
reformuyla Türk köylüsü ekonomik gücünü eline al
dığı gün siyasal gücünü de eline alacak, artık onu 
siyasal yönden hiç kimse yönlendiremeyecek, istediği 
partilere oy verdiremeyecek, o özgürce iradesini kul
lanacak, hiç kimseye bağımlı olmayacak. 

Kendi kuracağı kooperatiflerle, kendi kuracağı 
sanayi ile de kendisinin olacak, kendisi pazarlayacak, 
ticaret de kendisinin olacak, toprak da kendisinin ola
cak. Bu şekilde özgür bir Türk köylüsü doğacak. 

MEHMET İRMAK (Çorum) — Domatesleri kim 
toplayacak? 

HASAN ALİ DAĞLİ (Devamla) — O zaman 
Türkiye'de huzursuzluklar bitecek. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu artık bir 
istismar konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi son döneminde hiçbir harekette bulun
madığı iddiasında bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut Toprak Reformu 
Yasası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş
tir. Sayın Enver Akova arkadaşımız dikkatli, basiret
li çalışmalarıyla yeni bir toprak reformu yasa teklifi 
hazırlamıştır. Yüce Meclisin himmetinden bekliyor. 
Büyük Atatürk'ün 1936'da dediği gibi Sayın Akova 
da, himmet edin, gayret gösterin, ilk etapta Toprak 
Reformu Kanununu çıkaralım, samimi olduğunuzu 
görelim bu gayretlerinizle. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş

kan, partimize sataşma vardır. Sayın sözcüye cevap 
sadedinde söz istirham ediyorum zatıâlinizden. 

BAŞKAN — Ne konusunda Sayın Agâh Oktay 
Güner? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi hakkında biraz 
evvel konuşan arkadaşımız; Milliyetçi Halrdkeıt Par
tisinin Hükümette ortak olduğu dönemde toprak da
ğıtılması için akıl ve hayal dışı iddiaları bu kürsüye 
getirmişlerdir. 
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Bizim toprak dağıtmadan önce; kurt resmi takıl
masını şart koştuğumuz, Milliyetçi Hareket Partisine 
kayıtlı olmalarını istediğimizi söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra değerlendire
ceğim Sayın Güner. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1979 yılına 
ait Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Bütçe
si üzerinde grupları adına görüşlerini Yüce Meclise 
arz eden değerli sözcülere teşekkürü bir borç biliyo
rum. 

Her sözcü kendi grubunun fikirlerinin (senkromi-
ze) yapmak suretiyle burada dile getirmiş bulunu
yorlar. Bunların bir kısmın'a katıldığımızı, bir kıs
mına katılmadığımızı peşinen ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, 1617 sayılı Önted'birler Ka
nunu ile 1757 sayılı Kanunun hangi senelerde ve han
gi hükümet dönemlerinde çıkarıldığına gözatmak ge
rek; ir. 

Demek istiyorum ki, partilerüs'tü hükümetler dö
neminde bu iki kanunun çıkarıldığını dikkatten ka
çırmamak gerekir. 

Bugüne kadar, yani 1757 sayılı Kanunun 5 sene
lik ömrünü dikkate aldığınız zaman uygulamada ve 
reform bölgesi olarak ilan edilen yerlerde kesin ola
rak vatandaşlarımızın huzur içinde olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Birçok yerlerden şikâyetler 
gelmiştir. Örneklerini biraz sonra arz edeceğim ra
kamlarla bu cümlemin doğruluğunu ispat etmek 
mümkün olacaktır. 

Aslında Türkiye'de toprak reformu veya tarım re
formu veya daha önce Yüce Mecliste tartışıldığı gi
bi toprak ve tarım reformu uygulamasının imkânı ne
dir, ne derece değildir; bunun üzerinde durmak ge
rekir. 

Değerli milletvekilleri, gerek Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Komisyonunda ve gerekse Senatomuzda 
'bütçemiz görüşülürken arz ettiğim gibi, bir memleket
te tapu kadastroyu geçirmediğiniz takdirde toprak re
formunun uygulanmasından bahsetmek hayal olur. 
Toprak reformu alanı olarak ilan edeceğiniz bölgeye 
önce tapu kadostroyu götürmek, çalıştırmak mecbu
riyetindesiniz. 

Nitekim il bazında ilk defa Türkiye'mizde 1757 
sayılı Kanunun öngördüğü tedbirler altında Urfa ilan 
edilmiştir. Urfa'da yapılan çalışmalar daha önceki 
dönemde olmuştur; bunları şükranla yadetmek iste
nin. Ancak, bu arada' uygulanmayan, yapılamayan 

işler de olmuştur; bunları da dile getirmek, söyle
mek gerekir. Şu kısım eksiktir, bu kısım eksiktir de
ğildir diye burada tartışmaya girmeyi bir hükümet 
üyesi olarak doğru bulmadığımı ifade etmek iste
rim. 

Değerli milletvekilleri, toprak insan ilişkilerinde 
dört unsuru gözden kaçırmamak gerekir. Bu dört 
unsur üzerinde değerli sözcü arkadaşlarımız durma
dılar. 

Toprak dendiği zaman nedir? Toprak, mukaddes, 
insanı dahi içine alan Allah'ın yarattığı bir ürün
dür. Onda her türlü varlığı görmek, koklamak, almak 
mümkündür. Görülüyor ki, gerek demokrasiyle ida
re edilen devletlerde, gerekse sosyalist ülkelerde yapı
lan bütün toprak tarım uygulamalarında dört unsuru 
görmek mümkündür. Bunlardan biri bakım, ikincisi 
ekim dikim, bir diğeri de bu bakımdan sonra o top-
raiktan alınacak üründür, alımdır. Bunları nasıl de
ğerlendirirsiniz? Bunları, vereceğiniz araçlarla işle
mekle değerlendirmek mümkündür. Toprak reformu
nun yapılmasını isteyen var mı, yok mu? Bu da ayrı 
bir konudur. Her partinin kendine göre bir görüşü 
vardır; ona saygı duyarım. 

Değerli milletvekilleri; toprak mülkiyetini belirli 
bir yere bağlamak mümkün değildir. Toprak mülki
yetini üç konuda toplamak mümkündür: 

1. Demokrasiyle idare edilen devletlerde, topra
ğın mülkiyeti, devletin denetimi altındadır ve şahıs
lara tevdi edilmek suretiyle işletilmesi sağlanır. 

Bizim Türkiye'mizde, toprak mülkiyetinin tam 
olarak değerlendirildiği iddia edilemez. Toprak mül
kiyeti üzerinde durmak ve hastalığı yok etmek için, 
Yüce Parlamentonun ve Cumhuriyet Hükümetinin ti
tizi ikle durması gerekir. 

2. Hazine toprakları var elimizde. Hazine top
raklarının bugün Türkiye'mizdeki rakam olarak ifa
desi, 10 milyon dönümdür. Bunun yanında 22 milyon 
dönüm, kamulaştırılacak arazinin bulunduğu söylen
mektedir, istatistiki bilgilere göre. Toplam olarak 32 
milyon dönümün dağıtılması öngörülmektedir. 32 mil
yon dönümü dağıtmak için de bazı şartları, tedbirleri 
getirmek mecburiyetindesiniz. 

Şu halde, 3 milyon çiftçi ailesinin Türkiye'mizde 
topraksız olduğunu söylersek, 32 milyonun 3 milyo
na tevziini yaptığınız takdirde, bu çiftçi ailelerini do
yurmak mümkün değildir. Toprak reformunu yapa
caksınız, toprak reformunun dışında bazı çiftçi 
ailelerinin rızklarını, çalışma durumlarını başka ka
nallarda, yönlerde aramak mecburiyetindesiniz. 
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. Islah, proje, etüt, bunlar sonraki şeylerdir; ama ı 
aslında söylemiş olduğum tedbirleri almadıktan son- I 
ra, toprak - tarım reformunda muvaffak olmak müm
kün değildir. 

burada, «Toprağı olan, olmayan» konusu üzerin- I 
«de duruldu. Yapılan istatistiki bilgilere göre, Türki
ye'de nüfusun % 22'si hiç toprağı olmayan durum
dadır; % 20'si ise, 10 dönüm veya daha az toprağı 
olan çiftçi ailelerindendir. O halde, % 42 oranında 
çiftçi ailesinin Türkiye'de, ya hiç toprağı yoktur ya I 
da 10 dönüm gibi hiç mesabesinde toprağı olduğunu, 
rakam olarak verebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisinin görüşle
rini burada dile getiren Sayın Dalkıran'a bir iki ko
nuda cevap vermek istiyorum. 

Kendileri, 1978 yılında burada Hükümet adına 
görüşlerim izi arz ederken, «İki ay içinde yeni Top
rak - Tarım Reformu Yasasının Yüce Meclise geti
rileceğini dile getirdiler» dediler. 

Bu cümleyi söyledim, doğrudur. Ancak, esas bu
güne kadar, 5 sene içinde yapılan uygulamalarda gö
rülen arızaları gidermek için, komisyonu 4-5 ay ça- i 
lıştırdık. Bir toplulaştırma kaidesi önümüze geliyor. I 
Topluluştırma nedir? Cumhuriyet Halk Partisi söz- I 
düşünün temas ettiği gibi, parçalanmış olan toprakla
rı bir araya getirmek. Bu mümkün değil, yapamadı 
birçok-yerde. İstanbul'u misal vermiştim, geçen se- I 
ne; bu sene iki defa gittim, sulanmış arazilerle, ki- I 
raç arazileri bir araya getirdiğiniz zaman vatandaş di
yor ki: «Benim elimde bulunan sulanmış araziyi ba
na vereceksiniz.» 

Bugünkü değil de, daha önceki uygulamamızda 
yani iptal edilen kanunun öngördüğü durumlara 
göre, vatandaşın istediği şekilde toprağı vermek müm
kün değil. Bir norm tespiti var. Kaç dönüm verecek- I 
siniz? Tespit edilen norma göre çiftçiyi topraklandı- I 
racaksınız veyahut da arazileri toplu hale getirmek 
için toplulaştırma yapacaksınız. Türkiyede bugüne ka-' I 
dar dört senelik uygulamada topluluştırma yapılma
mıştır, bunu açıkça söylemekte yarar var. Toprak ta- I 
rımm edebiyatını yapmak kolay, değerli arkadaşla
rım; ama uygulamasına gelince, onu tatbik etmek zor, 
çok zör. Binaenaleyh, değerli sözcü arkadaşıma şöy- I 
le cevap vermek istiyorum: 4, 5 aylık bir zaman içinde 
bu arızaları, aksaklıkları gidermek için, yeni tasarı- I 
yi, azami ölçüde hastalıkları gidermek suretiyle ge
tirmeye çalıştık. 231 maddeden ibaret olan yeni yasa- I 
mız 17 bölümden teşekkül ediyor ve şunu şükranla I 
söylemek isterim, Hükümetimiz tarafından da kabul I 
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edilmiştir. Zannediyorum, bütçeden sonra Parla
mentoya gelecek, komisyonlardan geçmek suretiyle 
aksak olan tarafları, Parlamentonun iki kanadından 
teşekkül edecek değerli arkadaşlarımızın görüşleri de 
alınmak suretiyle, ıslahı cihetine gidilmek suretiyle, 
Yüce Heyetinize gelecektir; değerli arkadaşlarımı
zın bize yardımcı olacağından hiç kuşkum yoktur. 

Sayın Dalkıran'ın izah ettiği gibi, reform çalışma
larımızda, ağaların sureti katiyede bize baskısı ol
mamıştır. Kesin olarak söylemek isterim, toprak -
Tarım reformunu tedvir eden bir Bakan olarak, bir 
Hükümet üyesi olarak, kaç kişi geldiyse, tarafımdan, 
ancak dinlenmiştir; ama istedikleri tatbik edilmemiş
tir, tatbik edilmemiştir; bunu kesin olarak söylüyo
rum ve ağalara da boyun eğmediğimizi belirtmek is
terim Sayın Dalkıran. Benim bir senelik çalışmamda 
ıböyle bir şeyle karşı karşıya gelmediğimi tescil ettir
mek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini di
le getiren Sayın Çobanoğlu'nun da değerli fikirleri ol
muştur; yalnız, katılmadığım bir, iki husus vardır, 
onu belirtmek istiyorum. 

Yalnız Urfa da değil, bütün Türkiye'de kamulaş
tırılan arazi miktarı 6 milyon dönüm değildir; 
2 790 682 dönümdür. Bunun, Urfa'da 44 köyde, 1 175 
çiftçi ailesine, 176 548 dönüm dağıtımı yapılmıştır. 
Onun dışındaki toprak, toprak ve tarım reformunun 
elindedir; bunun 44 000 dönümü bu sene olmak üze
re, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafın
dan ekilmiştir. 

MHP'nin görüşlerini dile getiren Sayın Şaşmaz, 
reform uygulamasının uyütulduğunu, rafa kaldırıl
dığını söylediler. 

Buna kesinlikle katılmıyorum. Biraz sonra, çalış
malarımızla ilgili rakamları dile getirdiğim zaman, 
Yüce Heyetinizin buna kanaat getireceğini umuyo
rum. 

«Hükümet, toprak ve tarım reformu üzerinde 
ciddiyetsiz hareket etmektedir» dediler. 

Değerli arkadaşımın bu cümlesine katılamıyorum. 
Çünkü, bu uygulamayı yürüten bir Bakan olarak, bu 
ciddiyetsizliği, Sayın Şaşmaz, burada dile getirme
nizi hoş görmediğimi bilhassa belirtmek isterim. 

Toprak reformu durdurulmamıştır, bilakis bütün 
hızıyla devam etmektedir. Yalnız, Hükümet ilk te
şekkül ettiği zaman, iki aylık zaman içinde birçok şi
kâyetler vuku buldu. Bu şikayetleri mahallinde tetkik 
etmek ve değerlendirmek üzere bir komisyonu gön
derdik. tfraz ve tescil çalışmaları biran için durdu-
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rul'du; ama ondan sonra 2 ayı değil, 4 ayı kapsaya
cak şekilde bütün hızıyla devam etmiştir. 

5 nci ayda, yani Mayisin 10'nda bildiğiniz gibi, 
1757 sayılı Yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmiştir. Ondan sonraki uygulamayı götürmek 
mümkün müdür? Değildir. Biz, 1617 sayılı Ön Tedbir
ler Kanununun yürürlükte kalan maddeleriyle bir
likte 6 Haziran 1978 tarihinde çıkardığımız, yine bu 
'kanunun öngördüğü bir kararnameyle hizmetlerimizi 
yürütmekteyiz. izniniz olursa, bunlarla ilgili yaptı
ğımız çalışmaları kısa 'kısa Yüce Heyetinize arz ede
yim. 

Değerli milletvekilleri, kamulaştırma yönünden 
Urfa ilinde mahkemelerin vermiş olduğu karar neti
cesi, bir köyde 5 577 dönüm arazi, 2 152 717 Türk 
Lirası bedelle kamulaştırılmıştır ve bu gerçek rakam
dır. Her milletvekilimizin isteğine uymak kaydıyla, 
bunları 'istedikleri takdirde kendilerine belge olarak 
verebiliriz. 

Yozgat ili Yerköy - Sekili köyünde iki aileden, 
3 714 dönüm arazi, 993 419 Türk Lirası bedelle ka
mulaştırılmış; dağıtımı da yapılmıştır. 

Ankara - Polatlı - Beylikköprü köyünde, 65 aile
den, 166 dönüm arazi, 273 958 Türk Lirası bedelle 
kamulaştırılması yapılmıştır. Topyekûn, 1978 yılın
da, yani 5 Ocak 1978 tarihinden 10 Mayıs 1978 tarihi
ne kadar, 9 457 dönüm arazi, 3 429 551 Türk Lirası 
bedelle kamulaştırılmıştır. 

Toprak ve tarım reformu 1978 yılı dağıtım faali
yetleri olarak, Yozgat ili Yerköy - Sekili köyünde 
5 820 dönüm tarım arazisi, 74 hak sahibi çiftçi aile
sine dağıtılmış bulunmaktadır. 

Burada, izin verirseniz yine kiralama işlemleriyle 
ilgili, Müsteşarlığımızın yapmış olduğu çalışmalarla 
ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. 

Ankara - Beylikköprü, kiralanan arazi miktarı 
5 544 dönümdür; istifade eden çiftçi ailesinin sayısı 
163"tür; kira bedeli, 342 051 Türk Lirasıdır. 

Ankara Dikmen köyü; kiralanan arazi miktarı, 
5 926 dönümdür; yararlandırılan çiftçi aile sayısı 
116'dır; kira bedeli 257 946 Türk Lirasıdır. 

Tekirdağ - Hayrabolu; kiralanan arazi miktarı 
6 466 dönümdür; yararlandırılan çiftçi sayısı 241 aile
dir; kira bedeli 1 210 658 Türk Lirasıdır. 

Urfa ilimizde kiralanan arazi miktarı 358 511 
dönümdür; çiftçi sayısı ise 1989; alınan kira bedeli 
12 703 359 Türk Lirasıdır. 

Böylece, 1978 yılında 376 447 dönüm arazi, 2 509 
topraksız çiftçi ailesine, 14 514 014 Türk Lirası karşılı
ğında kiraya verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Kütahya - Simav ilçesinde 18 021 dönüm 
Hazine arazisinin, 11 köyde, topraksız 3 945 çiftçi 
ailesine, tahminen 3 600 000 Türk Liralık bedelle 
kiraya verilme işlemi tamamlanmak üzeredir; yakın
da, kira mukavelesini bitirmek üzereyiz. 

Not : Urfa ilinde - özellikle bunu belirtmek isti
yorum - müşterek mülkiyeti] olan araziler, Medeni Ka
nunun 624 ncü maddesine göre, müşterek malikler
den az topraklı olanlara verilmiştir. Bazı basında yer 
aldığı gibi ve milletvekillerimizin dile getirdikleri gi
bi, toprak ağalarına verilmiş değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye sathında yapmış 
olduğumuz çalışmalarımızla ilgili bir iki cümle arz et
mek istiyorum. 

Müsteşarlıkça programa alınabilen 557 köyde, 
29 981 çiftçi ailesine 1 134 321 dönüm arazi kiralan
mıştır; ayrıca, 1757 sayılı Kanunun iptalinden sonra, 
Maliye Bakanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca müştereken yürütülen çalışma ve bakan
lar düzeyinde imzalanan protokol gereği olmak üzere, 
700 000 dönüm arazinin de, topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerine kiraya verilmesi öngörülmüştür. Bu 
sene, yani 1979 yılında, 700 000 dönümün, hiç top
rağı olmayan çiftçi ailelerine kiraya verilmesi tamam
lanmışta. 

Bu arada yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili bir 
iki rakam vermek istiyorum. Urfa'da 5 adet koope
ratif ünitesi, idare binası, lojman proje tutarı 
41 000 000 gerçekleşme oranı % 65'tir. 

istanbul, Kayabaşı - Samlar köyleri: Ortaokul, 
sağlık evi, cami proje tutarımız 3 209 000 Türk Li
rasıdır; gerçekleşme oranı % 50 dir. 

Ankara Beypazarı, Dikmen Köyü: Kooperatif ida
re binası, lojman, ilkokul, sağlık evi, köy içme suyu, 
tamirhane olmak- üzere 939 000 Türk lirası projede 
öngörülmüş; % 45 oranında harcama yapılmıştır. 

1979 yılında, bu arz ettiğim, bugün yapımı devam 
eden binaların ve diğer ünitelerin tamamlanacağını 
bilhassa söylemek isterim. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve tarım reformu 
üzerinde değerli arkadaşlarımızın, kaydedebildiğim 
kadar, görüşlerine burada cevap vermiş bulunuyorum. 

Bu bütçemizin, memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, sizlere saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
RECEP ÖZEL (istanbul) — Sorumuz var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim.. 
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Sayın Recep Özel, Sayın Dalkıran, Sayın Irmak. 
Başka soru soracak sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Özel. 
RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan, Yüksek Başkanlığınız marifetiyle soruları
mın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Toprak ve tarım reformu, ülkemizdeki mülki
yet anlayışı yönünden ele alındığında, mülkiyetin ze
delendiğini ve tapunun Devletçe delindiğini göster
mektedir. 

Bu düşünceye Sayın Bakan katılırlar mı? 

2. Urfa ilinde durdurulan toprak ve tarım re
formu uygulamasının, kabinedeki bir sayın bakanın, 
«ıBu uygulama devam eder ise istifa ederim» dediği 
yaygın söylentidir. 

Bu söylentilerin doğru olup olmadığını Sayın Ba
kandan öğrenmek isteriz. 

3. Toprak ve tarım reformu meseleleri Türkiye 
gündemine geldiği günlerde, «Toprak işleyenin, su 
onu kullananındır» beyanlarıda söylenmiştir. Oysaki, 
bu sözün Marksist ve komünist bir lidere ait olduğu bi
linmektedir. 

Bu sözün, Sayın Bakan tarafından, Türkiye'deki 
bir siyasi parti liderine mi, yoksa komünist bir lidere 
mi ait olduğunun açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özel, 2 nci ve 3 ncü sorunu

zu, Sayın Bakanın görev sınırları dışına çıktığı için 
Sayın Bakana yöneltmiyorum. 

•Birinci sorunuza Sayın Bakan cevap verecektir. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Sayın Başkan, izin verirseniz kısa cevap vermek 
istiyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına baktı
ğım bir sene içerisinde tapu deldirilmemiştir. Eğer del-
dirilme durumu varsa, geçmiş senelere ait olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sorma sırası Sayın Dalkıran'ındır. 
Buyurun Sayın Dalkıran. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan, aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1) 231 maddede ve 17 bölümden teşekkül ettiği 
az evvel beyan edilen Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun içerisinde; teknik sorunlar, ekonomik so
runlar, sosyal sorunlar, yapısal sorunlar, idari sorun
lar ele alınmış mıdır? 

2) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, ta
rımda artışı 5,3 olarak görüyoruz. İş kesiminden 5,1 
olarak mütalaa edildiğine göre, ihracat için 0,2 pay 
bırakılmıştır. Bunun tahakkuku için, az evvelki ko
nuşmalarımda hedef aldığım zirai, teknolojik ve ge
lişme için Ziraat Bakanlığı ile temas var mıdır? Bu 
kanunda hükümler var mıdır? 

3) Birçok yerlerde, Sayın Bakanın biraz evvel 
saydığı yerlerde, Devlet tarafından kamulaştırılmış 
2 700 000 dönümlük arazinin, ancak 1 700 000'e yak
laşan kısmının kira veyahut da köylülere verildiği ifa
de edildi. 

Geri kalan bu .toprakların, Türk ekonomisine kat
kısı, uzun müddet, boş durmak suretiyle, almayacak
tır. Bunun için bir şey düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, yalnız, soruların ge
rekçeleri çok kısa olsun lütfen, hatta gerekçesiz olsun. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Mül
kiyet hakkının, yeni kanuna göre, arazide tatbiki nasıl 
olacaktır? İşletme yükümlülüğü nedir? Müşterek ve 
şahsi hakların vikayesi için tedbirler var mıdır? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Dalkıran'ın yönelttiği so
rular, teknik manada birçok konuları kapsamakta
dır. Arzu ederlerse yazılı cevabı kendilerine arz ede
rim. 

Yalnız, bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bun
dan önce de 1978 yılı Bütçesi üzerinde bu rakamları 
ben burada ifade etmiştim; dikkat buyu/duysanız, bi
raz önce de aynı rakamlara temas ettim. 

Kiralama işlemine devam ediyoruz dedik. 1757 
sayılı Kanunun yerini alacak yeni kanun çıkıncaya 
kadar bunun dışında yapacak bir işlem olmadığını arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Irmak, buyurun sorun sorunuzu efendim. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan bi

rinci sorum; yeni tasarıyla, asgari, her çiftçi ailesine 
ne miktarda toprak verilebilmesi öngörülmektedir.? 

2) Yeni çiftlikler kurulması düşünülmekte midir? 
Mevcut devlet üretme çiftlikleri arazilerinin de da

ğıtılması düşünülmekte midir? 
3) Bir de belediyelere ait tarım arazileri vardır, 

tapulu. Bunların da istimlak edilerek muhtaç çiftçile
re dağıtılması düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Sayın Başkan, Sayın Irmak'ın sorusuna cevap 
vermek istiyorum. 

Yeni kanun tasarısının hazırlandığını söyledim; ya
kında inşallah, Yüce Parlamentoya gelecektir. Şu an
da kapalı bir kutudur, her şeyi açıklamak mümkün de
ğildir. Ancak, daha önceki tasanda öngörüldüğü gibi, 
çiftçi ailesine verilecek normal, cetvellere göre tan
zim edilmiştir; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki soruya yazılı ola
rak mı cevap vereceksiniz? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İki sorunuza yazılı olarak cevap ve
rilecektir Sayın Irmak. ~ 

Sorular cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Başkan; teşekkür ederim. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

Sayın Güner, Sayın Hasan Ali Dağlı'nın biraz ön
ceki konuşmasında, Milliyetçi Hardket Partisi sözcü
sünün konuşmasına atıf yaparak, «Partiye kaydını 
yaptırıp, boğazına kurt resmi taktıktan sonra toprak 
verdiniz» sözü bir sataşmadır; bu bakımdan size söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Yalnız Sayın Güner, sizin üslubunuzu bildiğim 

halde, yine uyarmak istiyorum; yeni bir sataşmaya im
kân vermeyiniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dünya Çocuk Edebiyatına göz atarsak, «Kırmızı 
Başlıklı Kız» masalının klasikler arasına girdiğini gö
rürüz; bu kurt masalı, klasikler arasına girmiş ve bü
tün dünya milletlerinin çocuklarının zevkle okuduğu 
bir masal olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki, iktidar 
partisinin bazı sayın sözcüleri, hâlâ bu kurt masalını 
okuma ve bunu anlatma döneminden Millet Meclisi
ne gelmiş olmanın çizgisine varamıyorlar. 

Bizim, hükümette bulunduğumuz dönemde, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, bir Devlet 
Bakanlığına bağlı olarak bizim partimizin siyasi so
rumluluğunda bulunduğu dönemde, bu tip olaylar ce
reyan etmemiştir. Bu tip olayları, falanın veya filanın 
beyanına dayanarak Meclis kürsüsüne getirmek, ne 
o sayın sözcüyü, ne de onun temsilcisi olduğu siyasi 
partiye hiçbir şey kazandırmaz. Eğer bu tip olaylar ol

muş ise, o bakanlığa bağlı müfettişler tespit ederler, 
Devletin resmi dokümanı haline getirilir ve o kişiler 
hakkında dava açılır. 

Omuzlarımızda sorumluluk taşıdığımız döneme 
ait, imzamızı taşıyan her işin hesabını, her zaman ve 
her yerde, şerefle vermeye hazır olduğumuzu ifade 
ettik; 14 ay geçti, masal anlatmaktan öte, hiç bir cid
di iddia bu kürsüye getirilemedi. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi
nin, toprak reformu konusunda iddialı olmasının bu
gün hiçbir şey ifade etmediğini, çünkü sanayileşme
nin hızla Türkiye'yi geliştirdiğini ve Türkiye'de artık 
toprak reformunun eski anlamını taşımadığını söyle
mekte, Türkiye gerçeklerinden maalesef haberdar ol
mamak ve toprak reformu konusunda samimi olma
yan bir savunmaya geçmek demektir. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de 400 bin traktör tar
lada dönüyor, çalışıyor ve 25 milyon çiftçi nüfusu 
Var. 1 600 çiftçi nüfusuna 1 traktör düşen ülkede, ar
tık tarımda makineleşmenin, toprak reformunu lüzum
suz hale getirdiği iddiası, memleket meseleleri ne ra
kamla değil, masalla bakmayı dile getirir. Biz, üzüle
rek ifade edelim, bu hiçbiri gerçek olmayan iddiala
rın yanında, bu Hükümetin toprak ağaları ile gizli pa
zarlıklarla kurulduğu iddiası basında yer almış, Hükü
metin sorumluluğunu taşıyan Başbakan bile «Yalan» 
diyememiştir. 

Heyetiniz^ saygıyla selamlıyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Son söz, aleyhte, Sayın Recep Özel'in. 
Buyurunuz Sayın Özel, konuşma süreniz 10 da

kikadır. 
RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; 1979 Mali Yılı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üzerindeki, kişisel gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu ve
sile ile Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

1961 Anayasası ile Türk kamuoyuna mal edilme
ye çalışılan tioprak ve tarım reformu, bazı çevrelerce, 
Türkiye'nin tek meselesi haline getirilmek istenmekte
dir. Sınırlı bir kaynak olan toprağın mülkiyetinin, çe
şitli nedenlerle az sayıda kişilerin elinde toplanması, 
bu faktörün dağılımında dengesizlikler doğurmuş, bu 
durum ise, özellikle, birçok geri kalmış, gelişmekte 
olan ülkelerde ekonomik ve sosyal rahatsızlıklara se
bep olmuştur. 

Yapılan tespitlere göre, bugüne kadar 70 ülkeden 
bazılarında toprak reformu, bazılarında tarım re-
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formu, bazılarında da toprak ve tarım reformu adı 
altında kanunlar çıkarılmış, toprak mülkiyeti üze
rinde sathi ve köklü operasyonlara da zaman zaman 
girişilmiştir. 

Gerek liberal ülkelerde, gerekse sosyalist, komü
nist ülkelerde toprak mülkiyeti üzerinde yapılan ope
rasyonlar kesin başarı sağlayamamıştır. Nitekim, son 
olarak, Portekiz Devleti de toprak reformunu askıya 
almıştır. 

Toprak ve tarım reformu, ülkemizdeki mülkiyet 
anlayışı yönünden ele alındığında, mülkiyetin zede
lendiğini ve tapunun Devletçe delindiğini göstermek
tedir. Oysaki, Müslüman Türk milletinin hiçhir şekil
de vazgeçemeyeceği haklarından birisi de mülkiyet 
hakkıdır. Ne kadar, adalet ve müsavat ile hareket edi
lirse edilsin, ferdin hakkı, kendisinin rızası hilafına, 
elinden alınmaktadır. Ülkemizde arazi mülkiyeti ve 
çiftçi ailesinin gelir seviyeleri hakkında güvenilir bil
giler olmamakla beraber, istatistik bilgilere göre, Tür
kiye'deki toprak dağılımını aşağıdaki gibi özetleyebi
liriz: 

Tahminen 3 126 000 çiftçi ailesi, toplam 208 000 000 
dönüm civarında bir araziyi işlemektedir. Buna gö
re, çiftçi ailesi başına düşen arazi miktarı, ortalama 
65,5 dönümdür. Yukarıdaki misalden de anlaşılaca
ğı üzere, ülkemiz tarım topraklarının tamamı, az 
•topraklılara dağıtılacak olsa dahi, ortaya rantabili-
tesi düşük cüce işletmeler meydana gelecektir; bu 
da, bugünkü mülkiyet dağılımından şikâyet eden 
gruba, yeni şikayetçi grupları ekleyecektir. Kaldı 
ki, az topraklı çiftçilere, bir de, hiç toprağı olmayan 
çiftçiler eklenir ise, durum daha da vahim hale ge
lecektir. 

Toprak reformu, bazı kimselerin iddia ettiği gibi, 
ne Türkiye'nin tek melesesidir, ne de en önde bulu
nan meselesidir. Toprak reformunun yerine, tarımda 
yapılacak düzenlemeler, sulama suyu, gübre, ilaçla
ma vs. gibi, yanında tarımsal altyapının gerçekleşti
rilmesi halinde, birim alanından sağlanacak en yük
sek verimin açacağı yeni iş imkânları, toprak refor
mundan daha radikal sonuçlar doğuracağı kanaatin
deyim. 

Bütün bunlara rağmen, 12 Mart Hükümetleri za
manında çıkan ve uygulama şanssızlığı milliyetçi hü
kümetlere düşen 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu, hak, adalet ve müsavat ilkeleri çer
çevesinde gerçekleştirilmiştir; Sayın Cumlhüriyet Halk 
Partisinden kişisel olarak konuşan Dağlı'nın söyledik
leri gibi olmamıştır. 
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Ülkemiz nüfusunun c/c 62,8'ihi kırsal kesimde ya
şayan halkımız teşkil yetmektedir. Geçim kaynağını 
toprağa bağlayan bu insanlarımızın rahat ve huzur 
içinde ve insan haysiyetine yaraşır biçimde bir ha
yat sürdürmelerini sağlamak, her siyasi kadronun baş
ta gelen vazifelerinden olmalıdır. Zira, vergide, sa
vaşta, fedakârlıkta ve feragatta en önde giden bu ve
fakâr insanlarımız herşeye layıktır. Ne var ki, Cum
huriyet Halk Partisi, her iktidar olduğunda, bu insan
larımızı ezmekte ve onlara sağlanmış olan insanca ya
şama haklarını elinden almaktadır. Muhalefette bu
lunduğu zamanlarda, köylünün yanında olduğunu id
dia eden bu siyasi kadro, iktidara geldiğinde, onu dai
ma karşısına almakta ve onu âdeta cezalandırmakta
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 1974'de ik
tidara gelmiş, bütün insanlarımızla birlikte köylümüz 
de, altından kalkılmayacak bir felaketin içerisine itil
miştir. Milletimiz için talihsiz bir yıl olan 1978*de de 
aynı felaket katbekat katlanmış, toprak reformu ile 
ilgili hiçbirşey yapılmamıştır. Bugünkü Hükümet Baş
kanı, muhalefette bulunduğu dönemlerde, yıllardan 
fceri topraksız çifçiye maraba edebiyatı yapan Cumhu
riyet Halk Partisi, toprak reformu ile ilgili hiçbir 
şey yapmamıştır. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetlerinde, bugünkü Hükümet Başkanı da dahil, 
muhalefette bulunduğu dönemlerde topraksız köylü
müzü daima istismar etmiş ve demirperde gerisi ül
kelerinde dahi ihtiyatla kullanılan sloganlarla vatan
daşlarımızı kanunsuzluğa ve işgallere sevk etmiştir. 
«Toprak işleyenin, su kullananın» diyerek, vatandaşı 
vatandaşa düşürmüş; bunun en bariz misali de Tor
balı ilçesine bağlı Atalan köyündeki mülk arazileri
nin topra'ksızlarca işgal edilmesidir. Muhalefette iken 
böyle yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri, 
iktidarda bunları tamamen unutmuş, topraksız vatan
daşlarımıza sırtını çevirerek, sağır kulağının üstüne 
yatmıştır. Bilmiyorum, yarın köylere gittiğinizde sayın 
Cumhuriyet Halk Partililer, topraksız vatandaşların 
yüzlüne nasıl bakacaksınız? 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi, köylüyü, bir avuç 
toprağa mihnet ettirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve tarım reformu 
hakkında bugüne kadar çok şey söylendi; hele Cum
huriyet Halk Partisi büyük iddialarla kamuoyunun 
önüne çıktı. Şimdi, bu iddiaları ispatlamak zorunda
dır. «Toprak işleyenin, su kullananın. Topraksız 
çifteçiye toprak vereceğiz. Irga'tlar, maraibalar, artık 
sizlerin de, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, top
rağı olacak; toprak ağalarının elindeki toprakları alıp, 
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dağıtıp, sizlere vereceğiz.» İnsanca ve hakça düzen, 
işte o zaman gelecektir» gibi bir sürü laf etmiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır; ver
diği sözü tutmalıdır. Bunu yapmaya kalktığı gün, ken
di içindeki büyük toprak ağalarını karşısında bula
caktır; kurduğu bu ayıplı Hükümetin çatırdadığını 
görecektir. 

Her söylediği söz gibi, Toprak ve Tarım Refor
mu Kanununun tatbikinde de yalan çıkmıştır; hiçbir 
şey yapmadığı halde, bal yapmaz arı gibi, yalanı gö
rülmüştür. Şimdi, topraksız köylümüz de akgünlerin 
umudunu arar olmuş, bu umutlarının seçim meydan
larında omuzlarda uçurtulan ak güvercinler gibi uçup, 
mavi bulutlara karıştığını görmenin ıstırap ve çilesiy-
le haşhaşadır. 

Siz Cumhuriyet Halk Partililer, iptal edilen Tarım 
ve Toprak Reformu Yasası hakkında ne yaptığınızı 
yüce Türk Milletine söylemek mecburiyetindesiniz. 

Şimdi, Muhterem Umumi Heyete takdim edece
ğim rakamlara dikkat buyurulursa, özellikle 1974 ve 
1978 tarihlerini Cumhuriyet Halk Partisi milletvekil
lerinin iyi dinlemeleri lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Özel, 1 dakikanız var, toparla
yınız efendim. 

RECEP ÖZEL (Devamla) — 1973 ve 1974 sene
lerinde kamulaştırılan toprak miktarı: Yoktur; ta
hakkuk eden bedel de yoktur. 1975, 1976, 1977 ve 
1978 dönemlerinde kamulaştırma işlemleri yapılmış
tır. Adalet Partisinin iktidarı döneminde, toprağı ol
mayan vatandaşlarımız vardı, bunu inkâr etmiyo
ruz; ama o vatandaşın sofrasında bir kaşık yağ, ye
meğinde bir tutam tuz, efkârında bir sigara dumanı, 
bardağında bir yudum çay, kandilinde bir alev ışık 
vardı. Bugün bunların hangisi var? Hangi vicdan sa
hibi, bunların var olduğunu iddia edebilir? Otobüs
lerde mazot yerine gazyağı, çiftçi vatandaşlar, kan
dilinde - bulabilirse - içyağı yakıyor. Türkiye, tari
hinde görmediği ve inşallah bir daha görmek isteme
diği bir karanlık ortam içine itilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben şahsım adına konuştu
ğum için, sosyalist, komünist ülkelerde olduğu gibi, 
'kollekrivist, özel mülkiyeti ortadan kaldıran, parti
zanca zihniyet anlayışları ile ideolojik olarak «Para 
battal, tapu iptal» diyen toprak ve tarım reformu 
uygulamasını değil, hürriyetçi parlamenter sistem için
de özel mülkiyete saygılı, sosyal adalet Ölçüleri için
de uygulama imkânı bulunan bir anlayışa taraftarım. 
Bu vesile ile, 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Bütçesinin milletimize ve Toprak Reformu mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yü

ce Heyetinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özel. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş

kan, istanbul Milletvekili Sayın Recep Özel, konuş
masında «Su kullananın toprak işleyenindir» sloganının 
bir komünist lidere ait olduğunu belirterek, Cum
huriyet Halk Partisine sataşmıştır. 

Bu konuda kısa bir açıklama yapmak üzere söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çöbanoğlu, arkadaşımız bu
nun, «Komünist ülkelerde de kullanılan bir slogan» 
olduğunu ifade ettiler. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Komünist 
ülkelerde kullanılmaz. Komünist ülkelerde toprak 
kamulaştırılır, devletleştirilir; ama bizim Liderimiz, 
kamunun elindeki toprakları, toprağı olmayanlara 
vermek üzere ve çok toprağı olanların elinden bir 
miktarını alıp, topraksız köylülere vermek üzere bu 
sloganı kullanmıştır; komünist lider bunu söylemez. 

BAŞKAN — İzahınız bu kadarla kâfi midir Sayın 
Çöbanoğlu? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Kâfidir 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 

Çan Kay Şek'in Formoza'dâki reform kanununda bu 
deyim aynen yer almaktadır. 

HASAN ALI DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 
Sayın Agâh Oktay Güner, konuşmamda söylediğim 
meselenin, bir, «Kurt masalı» olduğunu izah ettiler. 
Bu, bizzat toprak reformu bölgesine giden Sayın Ali 
Nejat Ölçen, bizzat filmlerle, söylediğimizin doğru
luğunu kanıtlamıştır. Görmek isterlerse, lütfen gidip, 
Sayın Ali Nejat Ölçen Beyde sözlerimizin doğruluğu
nu filmlerde izleyebilirler, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1979 yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı. 
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığına 1979 mali yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işareteli cetvelde gösterildiği üzere 
(544.113.000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli ve bö
lümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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(A) CETVELİ 
Bölün. Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 62 837 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu 
Uygualamaları 262 095 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

; 900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 219 181 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (544 113 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli ve bö
lümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

(B) — CETVELt 

Gelir Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 543 113 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

teşarlığınca 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşit

lerinden her birinin dayandığı hükümler, (bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali 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 sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum; 
Madde 5. — TC Ziraat Bankası nezdinde açıl

mış «Toprak ve Tarım Reformu Fonu»na Genel Büt
çeden ödenmesi gereken meblâğ 1979 mali yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu 
amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sayılı 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim yönün
den iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 tari
hinden itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiyle, 
1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara, Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna ve mali konulara ilişkin 40, 
41, 182, 187, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 ve 224 
ncü maddeleri yeni bir kanun çıkıncaya kadar yürür
lükte olup Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
bu hükümleri uygulamakla görevlidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

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

- 3 5 5 — 
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Kanun Tasarısı açık oylamaya tabidir; bilahara 
açık oylaması yapılacaktır. 

2. — 1979 Yılı Sütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu {ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi: 1/208; C. Senatosu: 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : ,322; '€. Senatosu S. Sayısı : 844) 
d) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesin
de grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Zeki Okur, Milli 
Selamet Partisi Grubu adına Sayın Tahir Büyükkö-
rükçü, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Zeki Eroğlu. 

Şahısları adına; lehte Sayın Hüseyin Doğan, Sa
yın Hasan Ali Dağlı, Sayın Altan Tuna, Sayın Çağ
layan Ege; 

Aleyhinde; Sayın Ali Ak, Sayın Halil Karaatlı, Sa
yın Müfit Bayraktar, Sayın Şener Battal, Sayın İbra
him Vecdi Aksakal; 

Üzerinde, Sayın İlhan Aytekin, Sayın Mehmet 
Çatatbaş, Sayın Adem Ali Sanoğlu, Sayın Temel Ka-
ramollaoğlu. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini almış 
bulunuyor 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Zeki Okur, bu

yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUR 
(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1979 Mali Yılı Bütçesi görüşülürken, Diyanet İş
leri Başkanlığıyla ilgili görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çı'kmış bulunuyorum; Adalet 
Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla- selamlıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri görüşülürken, 
umumiyetle partilerin değerli sözcüleri, siyasi çekiş
meleri bir tarafa bırakarak, yüce ve mukaddes dinimi
zin esaslarından bahsetmek suretiyle çok faydalı kos 

nuşmalar yaparlar ve böylece gruplar arası gerginliği 
gidermeye gayret ederler; bir an için olsun, samimi ve 

(7) 322 S, Sayılı Basmayan 16.2.1979 tarihli 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

I manevi bir hava teneffüs edilir. Ben de o güzel gele
neğe uymaya ve gücümün yettiği kadar, muhterem 

I heyetinize Islami esaslara sadık kalarak maruzatta bu
lunmaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, anarşik hadiselerin hız
la arttığı nefretin yaygınlaştığı, sevgi ve itimadın kal
madığı bir cemiyetin felah bulmasına,, yükselmesine 
imkân yoktur. Dün, haram helal, hak hukuk bilen, 
yekdeğerini sevmek için fırsat arayan bir millet idik. 
«Mektep arkadaşım, asker arkadaşım, talebem, ho
cam, komşum» dediğimiz zaman, hatta «Müslüman 
kardeşim» dediğimiz zaman, sevinçten ve zevkten he
yecanlanır, ne yapacağımızı şaşırırdık; gönül kırmayı, 
Kâ'beyi yıkmaktan daha büyük günah sayardık. Şimdi 
ne oldu bize? Siyaset yapacağız, partimize oy topla
yacağız, tekrar seçilme şansımız olsun diye, biz millet 
temsilcileri, bu gidişe seyirci kalmaya ne zamana ka
dar devam edeceğiz? Önce bizler, daha çok düşün
mek, evvela, temelimiz, en kıymetli varlığımız Mu
kaddes Kitabımıza yaklaşmak, Sevgili Peygamberimizi 
daha yakından tanımak mecburiyetini hissetmeliyiz. 
Birbirimizi sevmenin en kestirme yolu, hiç şüphesiz, 
Allah ve Resulünü sevmektir. Bir değerli filozof ve 
bilim adamımızın dediği gibi, «Millet kültürünün ağa
cını dikecek ve millet ruhuna hayat getirecek nesiller, 
imanla sevgi mabedinin mihrabında önce tövbe et
meli, sonra da inanmayı ve sevgiyi öğrenmelidirler». 

Paskal da bu konuda kendine göre şöyle bir yo
rumda bulunuyor: «İnsanlar, kolera gibi salgın hasta
lıklara uğrayanları tecvit ediyorlar, şüphelileri karanti
nalarda bekletiyorlar da; Allah'a inanmayanları nasıl 
akıl hastanelerine tıkmıyorlar ve şüphecileri kamplara 
kaldırmıyorlar?» 

İlk insan, «Allah var» diyerek yaşamış, son insan 
da aynı sözü tekrarlayacaktır. Dünyada birçok mil
letler, mensup oldukları dinlerinden azami derecede 
istifade ettikleri, bu güçlü varlıklarını dünyaları için 
de değerlendirdikleri halde sadece bizler, Mehmet 
Akif'in dediği gibi, Mukaddes Kitabımızı raflara kal
dırmış, ührevi bir kitap haline getirmişiz; «İnmemiş
tir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin; ne mezarlıkta 
okunmak, ne de fal bakmak için», 

Bilhassa Batı ülkelerinde, mesela Federal Alman
ya'da hastanelerin, kimsesizlere ait yurtların ve ana-
okullarının büyük bir kısmı kiliselere aittir. Aslında, 
Hıristiyanlık, daha çok uhrevi din olmasına rağmen, 
onların dünyalarında büyük ölçüde hâkim durumda
dır. Bir kere, her hastane ve hapishanede, mutlaka 

I birer mabet ve din görevlileri mevcuttur. 3-6 yaş ara-
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sındaki çocukların % 50'si anao'kullarına devam et
mektedir. Biraz önce arz ettiğim gibi, bu okulların 
büyük bir kısmı kiliselere bağlı olup, rahibelerin kont-
rolündedir. Diğer ortadereceli okullarda ise, hafta
da 2-3 saat din dersleri vardır. Bu derslerde, uygula
ma, yani bizzat mabetlere giderek ibadet tatbikatı 
yapılır; bizde ise, laiklik bahanesiyle, ne okullar ve ne 
de hastanelerimizde ve işyerlerimizde mabet bulun
durmayız; biz, devlet olarak açmadığımız gibi, açan
ları, namaza devam edenleri de rahat bırakmayız; eli
mizle fırsat geçince de, mescitleri kapatarak ilericilik 
etmiş oluruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi: «tslam imiş 
devlete Pabenditerakki; evvel yoğ idi, işbu rivayet ye
ni çıktı.» 

Büyüklerin söyledikleri bir söz var, «Müslümanlar 
mezarlarda, Müslümanlık ise kitaplarda kalmıştır.» 

Müslümanlık doğruluğu emreder. Bizim Peygam
berimizin, dostları ve düşmanları tarafından bilinen 
ve kabul edilen en meşhur sıfatı, El - Emin'dir; yani, 
her bakımdan kendisine güvenilen insan demektir. Şa
ka yapmayı çök severdi o; ama şakalarında bile, 
ömründe, yalan söylediği görülmemiştir. 

Hûd Süresindeki «emrolımduğun gibi doğru ol 
ilâhi emri, saçımı ağarttı» derdi. Bizler de, hamdolsun 
Müslümanız; ama büyük bir kısmımız, yalan söyleme
yi en besleyici bir gıda haline getirmişiz. Bunun da 
kabahati Müslümanlıkta, öyle mi? 

«tslam dini temizlik üzerine kurulmuştur. Evleri
mizin yalnız içini değil, dışını ve avlularını da temiz 
tutun, Yahudilere benzemeyin» diyen, bizim Peygam
berimiz değil midir? Düne kadar Avrupalılar bize, 
dürüstlüğümüze, temizliğimize hayrandı; şimdi ise, 
nerede o ruh? Köylerimizde şehirlerimizde pislikten ge
çilmez, lağımlardan akan pis sularda çocuklarımız oy
nar. istanbul'daki tarihi çeşmelerimizin, sanat harikası 
o anıtların etrafını, gelen geçen yolcular, bilhassa ge
celeyin sarhoşlar kiridirler; gelen geçen, pis kokular
dan burnunu tutmak suretiyle geçmek zorunda kalır. 
Hangi eğitim sistemi ve ahlak anlayışıyla bu sefalete 
maruz kaldık? Milli kültür tarihimizi bilen her insa
nın beyni eriyip, gözünden yaş diye akacak, bunları 
düşününce. 

1717 - 1718 yılları arasında, İngiliz Büyükelçisinin 
eşi olarak İstanbul'a gelen, Lady Montagu adlı ba
yan «Türkiye mektupları» adı ile neşredilen çeşitli 
mektuplarında, o. zamanki Edirne'yi, İstanbul'u bakı
nız nasıl anlatıyor :• 

«Edirne çarşısının içi gayet temiz, dükkanlar yeni 
boyanmış gibi pırıl pırıl parlıyor. Kaldırımları ise, 
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Londra'dakinden çok daha temiz ve güzel. İstanbul'da 
ise, ömrümde, evlerin etrafındaki bahçeler kadar gü
zelini görmedim. Mezarlara bile birer abide gözüyle 
bakıyorlar. Caddelerde ağaçlar, güzel yolları süslü-' 
yor. Yerdeki yeşillikler o kadar güzel ki, bana suni 
gibi geldi. En zarif meydanlarımız bile, «At Mey
danı» ile kıyaslanamaz. Türkler için kafasız, barbar 
diyen seyyahlar saçmalıyorlar. Eminim ki, bunları ya 
görmemişler veya gördüklerini bile yalanlayan Rum
ların sözlerini aktarmışlardır. Bir Türk'ün cesaretle 
yalan söylediği pek azdır...» 

Değerli milletvekilleri, vaktiyle Bütçe Komisyo
nunda anlatmıştım, burada tekrar etmeyi uygun bu
luyorum. Dr. Siğrid Hunke adlı Alman asıllı bir bayan 
müellefin yazdığı, «Allah Sonne Über Dem Abond-
îand» yani, «Allah'ın Batı Üzerine Doğan Güneşi» 
adlı 1960 tarihinde neşrettiği kitabının Almanca aslı
nın 305 - 306 ncı sayfalarında, Islamiyetin bugünkü 
garp medeniyetine bıraktığı mirası ve tesislerini şöyle 
anlatır: «Öğrencilerin kullandığı mürekkep, şehitlerin 
kanından daha mukaddestir sözünü eğer, Hazreti Mu-
hammed Roma'da söyleseydi, engizisyon mahkemesi
ne verilirdi». 

950 - 1000 tarihleri arasında, yani 1000 yıla ya
kın bir zaman önce, bugünkü Ispanya'daki Kurtuba 
şehri, Avrupa'nın en büyük şehriydi; burada 113 000 
ev, 600 cami, 300 hamam, 50 hastane, 80 okul, 17 
yüksekokul ve konferans salonu, 20 adet, herkese açık, 
içinde yüzbinlerce eser bulunan umumi kütüphaneler 
vardı. O zaman Avrupa'nın diğer büyük şehri İstan
bul'da ise, ancak 30 000 nüfus vardı. Avrupa'nın hiç
bir yerinde ne hastane, ne hamam ve ne de halka açık 
kütüphaneler vardı. Şehirlerde caddeler çamur ve 
pislik içindeydi. 28 Mart 1819'da - 1819, dikkatinizi 
çekmek istiyorum- Almanya'nın Köln şehrinin cadde
lerini aydınlatmak maksadıyla gaz fenerleri asıldığı 
zaman, Köln gazetesi, bu işi ilahi nizamı bozacağı 
cihetle dine aykırı bulmuş ve ilgilileri dinsizlikle suçla
mıştı. O gazeteye göre, «Allanın yarattığı karanlığı 
aydınlığa çevirmek, O'nun nizamına karşı gelmek» 
manasına geliyordu. Halbuki, ondan 800 yüzyıl önce, 
Kurtuba şehrinin bütün caddeleri, kaldırım döşenmek 
suretiyle tanzim edilmiş, aynı zamanda hayvanların 
çektiği arabalarla muntazaman su ile yıkanır ve sokak 
fenerleri ile aydınlatılırdı. Paris ise, ancak 200 yüzyıl 
sonra, 1185 yılında ilk defa Kurtuba'nın tesirinde ka
larak sokakları kaldırım döşenmişti. 

«Ya Rabbi, beceriksizlikten, tenbellikten sana sı
ğınırım» diyen ve geçen yıl da, Amerika'lı filozof 
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Michel Harfin ilmi araştırmaları sonucunda, insan
lığa faydalı hizmetleri bakımından seçtiği 100 büyük 
insan arasından en büyüğü seçilen Hazreti Muham-
med'in yolunda olmak, geri kalmamız için, bir kısım 
çevrelerce nasıl sebep gösterilebilir? Anlamak, şaş
mamak mümkün değildir. Michel Hart, Hazreti Mu-
liammed'i dünyanın gelmiş geçmiş en büyük insanı 
ilan ederken, başlıca 2 sebebe dayanmaktadır: 

1. Müslümanlığı yayarken, insan olma ve dün
yevi kişiliğini koruması, yani tanrilaştırılmaması; 

2. îslamiyeti tebliğ ederken, diğer dinlere de say
gı duyması. 

Bilindiği gibi, kâinatı yaratan Allah, insanı en gü
zel bir surette yaratmış, ona öyle hasletler vermiştir 
ki, insan bunların farkında bile değildir. Hazreti Ali 
Radiyallahû Anhü, «Ey insan, kendini küçük bir var
lık olarak görme, büyük kâinat sende gizlidir» bu
yuruyor. Hele modern teknik tekâmül, insanı devamlı 
dışa bağlamakta, kendi alemiyle başbaşa kalmasına, 
murakabeye dalmasına engel olmaktadır. Parmak izi; 
milyonlarca insanın, bu hassas yerdeki dokusu bir
birine benzemez. Londra polis şeflerinden, parmak 
izi uzmanlarından birisi, Kuranı Kerimin İngilizce me
alini okumuş ve El Kıyame süresinin 3-4 ncü ayet
lerini okuyunca, derhal Müslüman olmuştur ve 
«1 400 sene önce böyle bir haberi, ancak Allah kela
mında bulmak mümkündür» demiştir. Ayetin manası 
şöyledir: «İnsan sanır ki, biz kemiklerini bir araya 
getiremeyiz. Değil yalnız kemiklerini bir araya ge
tirmek, daha doğrusu biz, o insanın parmak uçlarını 
dünyada olduğu gibi düzeltip, toplamaya da kadiriz. 

Bir de kainatın yaratılışıyla ilgili misallerden yal
nız birini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, üzerinde 
yaşadığımız yerin, göklerin, son nazariyeye göre te
şekkülü, «yer gök birdi, hepsi sonradan parçalara bö
lündü. Yer de güneşten kopmuş, o sistemden kopmuş , 
yani o bütünden kopmuş bir parçadır. Zamanla soğu
muş, sular bitkiler meydana gelmiş ilahri.» Aklımda 
kaldığına göre, bu son görüşün baştemsilcilerinden 
ikisi Kant ve Lapas'tır. 

Şimdi, bu görüşle ilgili olarak, 1 400 sene önce 
Kuranı Kerimin Embiya Suresinin, yerin teşekkülü 
ile ilgili 30 ncu ayeti kerimesinin mealini, dikkatiniz 
için sunyorum : «O inkâr edenler görmedilermi ki, 
göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık, 
hayatı olan her şeyi sudan yarattık, hâlâ bizim varlı
ğımıza inanmıyorlar mı?» 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de kısaca Diya
net İşleri Bütçesiyle ilgili maruzatıma geçmek istiyo
rum, 

Halen Türkiye'de 60 bin civarında cami vardır, 
köylerle birlikte 17 bin kadro boştur. Bu gidişle.ya
ni senede 2 000 kadro almak suretiyle, ancak 9 sene 
sonra bu boş yerler dolldurulabilecektir. Türkiye'de 
335 İmam - hatip okulu, bir İlahiyat Fakültesi, bir 
Islami İlimler Fakültesi (bu arada şunu arz edeyim, 
CHP Hükümetine sadece bir İmam Hatip Okulu aç
mak nasip olmuştur) 7 adet Yüksek İslam Enstitüsü 
ve 1 8C0 adet kadrolu Kur'an kursu mevcuttur; ha
len Kurban kurslarında resmi kayıtlı öğrenci sayısı 
58 500'dür. 

Bütün bu okul ve kurslara rağmen, millet olarak 
dinimizi ve onun güzel hükümlerini öğrenebilmiş de
ğiliz. İlmi kifayet bakımlından, din görevlilerinin da
ha sık, tekâmül kurslarına tabi tutulmaları, din mek
teplerinin sayılarının artırılması, programlarının da
ha yararlı hale getirilmesi, diğer okullardaki din ders
lerinin de, Anayasa ve diğer ilgili kanunlarda gerek
li değişiklikler yapılmak suretiyle, mecburi hale ge
tirilmesi en büyük temennimizdir. Bu gibi meseleler
de partiler mutlaka birleşmeli, yüce dinimizi, siyasi 
istismar konusu yapmamalıdırlar. 

Din, sadece bir inanış ve fikirden ibaret olmadı
ğına, tatbikat istediğine göre, bu imkândan her Müs
lüman kişinin, öğrencilerin, memur ve işçilerin isti
fadesi sağlanmalıdır. İşyerlerinde, okul ve hastane
lerde, hapisanelerde mutlalka birer mescit yapılmalı
dır. Anayasanın 19 ncu maddesi, kâmil manada uy
gulanmalıdır. 

Bugünkü Hükümet, maalesef, yurt dışındaki işçi
ler ve vatandaşlar için görev yapanların bir kısım 
kadrolarını tasarruf mülahazasıyla tenkis ederken, 
Çalışma Bakanlığına bağlı bir kısım din görevlisi 
kadrolarını da tenkis yoluna gitmiştir. Zaten, 50 ile 
100 bin (kişiye bir resmi din görevlisi düşmekte idi, 
onu da çok gördüler ama, diğer taraftan çok yüksek 
dereceli kadrolarla, lüzumsuz insanları büyükelçilik
lere doldurdular. 

Sayın Hükümetten, yurt dışındaki kardeşlerimiz
le ve onların dini ve ahlaki ihtiyaçlarıyla ciddi bir 
şekilde ilgilenmesini, Kıbrıs'a da el atmasını, oralar
da da Kur'an kursları ve imam - hatip okulları açıl
ması için elinden geleni yapmasını bilhassa rica edi
yorum. Halen Kıbrıs'ta 200 yerlşşim bölgesinden 
lOO'ünde imam yoktur. Ayrıca, Kıbrıs'ta ve yurt dı
şındaki öğrenciler için din ve ahlak dersleri öğret
menleri en kısa zamanda gönderilmelidir; öğretmen
leri diyorum burada, din görevlileri demiyorum, bil
hassa ilgililerin dikkatini çekerim. 

— 358 — 



M. M&tösi fi : 57 İ9 . 2 . 1979 Ö : 1 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinde ilk 
defa bir Diyanet İşleri eski Reisi Devlet Bakanı ol
muştur. Gönül arzu ederdi ki, bu Sayın Bakan za
manında yüce dinimiz ve güzel ahlakımızla ilgili bu
güne kadar ihmal edilmiş faydalı işler ve teşebbüsler
de bulunulsun; din görevlilerine vaki tecavüzlere ma
ni olunsun ve gençliğin de bu önemli ihtiyacı karşı
lansın. Acaba öyle mi olmuştur? 

Bu sayın Bakanın içinde bulunduğu Hükümet za
manında 13 ay zarfında, orta dereceli okullarla, yük
sekokullarda yüksek din öğrenimi görmüş öğretmen
lerce okutulan ahlak derslerinin öğretmenleri değiş
tirilmiş; daha çok, felsefe ve sosyal bilgiler öğret
menleri görevlendirilmiştir; Sayın Bakan buna mü
dahale etmemiştir. Okullarda mevcut mescitler kapa
tılmış, yine itiraz edememiş, materyalizmi reddeden, 
tarihi ve manevi geleneklerimizin canlanmasına yar
dımcı olacak, daha maneviyatçı nesiller yetiştirilme
sine yardımcı olacak kitaplar, programlardan kaldı
rılmış; wSayın Bakan bu önemli hadiseye de göz yum
muştur. 

Sadece bugünkü tatbikatla ilgili bir örnek vermek 
istiyorum. Materyalist tatbikatta son bir misal, gaze
tenin adını da verebilirim, Tercüman Gazetesi 17 Şu
bat 1979 tarihli (evvelki günkü Tercüman) Eğitim 
Enstitüsü son sınıf öğrencilerine sorulan bir sorudan 
sadece bir örneğini, bir pasajını aktarıyorum; bu so
ru aynı zamanda son sınıf öğrencilerine, yani çocuk
larımızı teslim edeceğimiz orta dereceli okullarımız
da öğretmenlik yapacak o öğrencilere sorulan kom
pozisyon sorusundan bir paragraf: «Özgür düşün
ce, bütün kalıpları altından da olsa, bütün kafesleri, 
bütün yasakları yıkan düşüncedir. Böylesi düşünce, 
ancaık kulluğun her türlüsünü, Tanrının kulluğunu 
bile hoş görmeyen bir dünya görüşüne açılmakla ola
bilir,^ 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Okur. 

MEHMET ZEKÎ OKUR (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben yeni başladığımı zannediyorum. Peki, 
devam edeyim, kısaca maruzatta bulunayım o za
man, 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Sayın Bakandan, 
sitemlerimiz, şikâyetlerimiz vardı, birkaç hususu ıt
tılaınıza arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birisi de, Sayın Bakanın 22 . 12 . 1978 
günü Bütçe Plan Komisyonunda yaptığı konuşmayı 
dikkatle okudum: «Rusya'da camiler açık, cemaat 
var, bunları söylemeyeyim mi?», diyor ve ilave edi
yor, «Orada gördüğüm bazı noksanlıkları, kendi dü

zenlerinin gereği devlet ilgililerine açıkça söyledim, 
bunları da burada söylemek istiyorum» diyor ve fa
kat o noksanlıkları söylemiyor veya unutuyor; gaze
telere de böyle intikal ediyor. Kendisinden bu nok
sanlıkları dinlemek isteriz. 

Rusya'da cemaat vardır; ama yaşları 50 - 60'ın 
üstündedir. Orada din hürriyeti yoktur;- bir tane din 
okulu, Kur'an kursu yoktur. Kökünü kuruttukları 
ulu bir çınarın dallarını gelene gidene göstermelik 
bir şekilde gösterirler, hepsi o kadar. Komünist ül
kelerde Kur'an-ı Kerim'in basılıp satılması bile ya-* 
saktır. Sonra, onların liderleri, dini «afyon» şeklin
de tanımlarlar, tarif ederler. Sayın Bakanın, herhal
de, onlardan daha iyi bilememesi lazım gelir. 

Kahramanmaraş hadiseleri dolayısıyla orada bu 
hadiselere adları karışmış çeşitli bakanlıklara men
sup bir kısım görevliler vardı. Hiçbir bakan, kendi 
görevlileri üzerinde, aslında baskı yapmaması lazım 
gelirken - çünlkü içindeydiler, gazeteler yazdı - hiç
bir bakan bu baskıyı yapmamışken, her nedense Sa
yın Doktor Lütfi Doğan, Kahramanmaraş hadiseleri 
dolayısıyla bir 'kısım din görevlileri de sanki hadise
ye karışmış gibi, büyük ölçüde bu konuda baskıcı 
bulunmuştur. Bunun tavzihini, izahını kendilerinden 
rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de hac meselesine kısa
ca dokunmak istiyorum. Hac meselesi, Diyanet İşle
ri Başkanlığının geçen yılki tatbikatı dolayısıyla bir 
kısım aksaklıklar meydana getirmiş, bir hayli şikâ
yetler olmuştur. Temenni ederiz ki, rayına oturtulur. 
Ancak, Diyanet işleri Başkanlığının güzide mensup
larının, değerli arkadaşlarımızın, para ile ilgili mese
lelere karıştırılmamasını Hükümetten ve Sayın Ba
kandan azami derecede bu konuya itina gösterilme
sini ve bir kısım dedikodulara adlarının karıştırılma
masını önemle istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son çıkardığımız kanunlar
dan birinde, «Diyanet îşleri Başkanının müsteşarlar
dan da çok geri bırakıldığı» şeklinde... Hani biliyor
sunuz müsteşarların, kadro kanunu ile göstergelerini 
1 000 artı 600'e çıkarttık ve buradan geçti. Aslında 
diyanet işleri sayın başkanları - kim olursa olsun, 
orada oturan şahıs mühim değil, makamdır mühim 
olan - efendim, bizim maaşımızı neden müsteşarlar
dan aşağı bıraktınız falan diye o sitemde olmazlar 
ve olamazlar. Ama bugüne kadar... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Okur. 
MEHMET ZEKt OKUR (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan, son cümlemi söylüyorum, son 
cümlelerimi arz ediyorum Sayın Başkanım. 
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... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde, Diyanet 
İşleri Başkanları, bakanlardan sonra, zaman zaman 
sadece Başbakanlık Müsteşarından sonra gelirler pro
tokolde; kadroları da hep böyle olmuştur. Sayın Ba
kan bunu ihmal etmemeli idi; bizi, Meclisi bu ^ko
nuda ikaz etmeliydi. En son noksanlarından birisi 
'kanaatimizce budur. Bunu en kısa zamanda Senato
da, Diyanet işleri Başkanlığı makamını layık olduğu 
mevkie çıkartmak için gereken gayreti hep birlikte 
- onlar ve bizler - göstereceğimizi ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım, Diyanet 
işleri Başkanlığı Bütçesinin yüce dinimize, ilgili ar
kadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cena-
b-ı Haktan niyaz ediyor, Grubum adına hepinize 
saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Tahir 

Büyükkörükçü; buyurun efendim. 

TAHİR KÜYÜKKÖRÜKÇÜ (Konya) — 10 da
kikamız kaldı; müddetin, konuşmamın bitimine ka
dar uzatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — O görevi ben ifa edeceğim efendim, 
buyurun, 

MSP GRUBU ADINA TAHlR BÜYÜKKÖ
RÜKÇÜ (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
millet vekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1979 Ma
li Yılı Bütçesi hakkında Milli Selamet Partisi Millet 
Meclisi Grubunun görüş ve temennilerini ifade et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; bu ve
sileyle, asırlar boyu azami gayret ve feragatla yüce 
dinimize hizmet eden muhterem zevatı rahmetle anar, 
halen halisane hizmet veren kardeşlerime arzı şük
randa bulunur, hepinizi saygıyla selamlarım. (MSP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, dertleri derin, sancıları müz
min, çalkantıları endişe verici bir dünyada yaşıyo
ruz. Yaratıldığı günden beri çok çeşitli ve müthiş 
hadiselere şahit olan dünyamızın bugünkü kadar te
dirgin ve huzursuz bir devre şahit olmadığı zannın-
dayım. Zira, hadisatın, günümüzdeki kadar süratle 
inkişafı geçmişte mümkün değildi. 

Feza çağında bulunuyoruz; insanoğlu, Allah'ın 
kendisine bahşettiği alkil ve ilim sayesinde, semala
rın sırlarından, yeryüzünün kutup noktalarına kadar 
birçok başarılı keşiflerde bulunduğu halde, rahat ve 
huzur içerisinde yaşamanın, istenen saadete ulaşma
nın yollarını bir türlü tespit edememiştir. Fen ve tek

niğin başclöndürücü başarılarına rağmen, beşeriyet-
her gün daha elem verici o'laylara, daha çok tehlike
li çatışma ve anarşik patlamalara insafsızca sürük
lenmektedir. Afganistan hadiseleri, Pakistan sarsın
tıları, İran'daki çalkantılar, Ortadoğuyu bir habis ur 
halinde zaman zaman deşilerek tedirgin eden İsrail 
faciası, bir türlü hail edilemeyen Kıbrıs meselemiz... 
Bu ciddi huzursuzluğun sebebi araştırılırsa, süper 
devletlerin doyma bilmeyen arzu ve ihtirasları, ma
teryalizmin dünya milli eğitimlerine hulul ve baskı
ları; yeni neslin inançsız, manevi değerlere saygısız 
ve vicdani mesuliyet duygusundan mahrum yetişme
si, idari sistemlerin yetersiz kalıp, bugünkü beşeriye
tin insani ihtiyaçlarına cevap veremez duruma düş
mesi ortaya çıkar. 

Hal böyle olunca, Amerika dahil, bütün kalkın
mış ülkeler ve hatta topyekûn garp milletleri, gele
ceklerinin ne olacağının telaşı içerisinde, bu çok cid
di soruna bir çıkış yolu bulmanın tedbirlerini düşün
mektedirler. Bize göre, bu korkunç gidişin tek çare
si Allah'a yönelmek ve İslama sarılmak olacaktır. 
(MSP ve MHP sıralarından alkışlar). 

Bu büyük gerçeği İngiliz ilim adamı Bernard 
Shaw seneler evvfl bakınız nasıl dile getiriyor : «İn
giltere'de demokrasi çok terakki etmiştir, bira^daha 
tekâmül ederse, artık ötesi Müslümanlıktır.» Bernard 
Shaw, sözlerine devamla şöyle diyor: «Şayanı hay
ret hayatiyetinden dolayı Muhammet Aleyhisselarn' 
in dinini en yüksek tazimle karşılamaktayım. Hayat 
âleminin değişen safhalarına göre temsil kabiliyetini 
haiz olan ve her devre hitap edecek kudrette olan 
yegâne din odur. Bütün dünya, benim sözlerime şüp
hesiz ehemmiyet verecektir. Ben, Müslümanlığın ya
rınki Avrupa için şayanı kabul olacağını tereddüt
süz söylemek isterim.»! 

Muhterem arkadaşlar, Türk milleti olarak biz çok 
şanslı bir milletiz; zira, islam, bizim 1 000 yıllık di-
nimizdir. Asil ecdadımız bu yüce dine yüzyıllardır 
hizmet etmenin şerefiyle yükselmişlerdir. İnancın, ah
lakın, faziletin, adaletin, sevginin ve insanca yaşama
nın temel ölçülerini 'kıtalara yaymışlar, kudret ve üs
tünlüklerini beşeriyete kabul ettirmişlerdir. 

Cennet vatanımızdafci muazzam eserler, devasa 
kubbeler, füze endamlı minareler, yüzbinlerce cilt il
mi eserler milletimizin hizmetine vakfedilmiş; büyük 
tesisler, darülacezeler, kütüphaneler ve mektepler, 
alnında, hakka gönül vermiş selefimizin imzalarını 
taşırlar. İslamı yaşadığımız devirlerde üç kıtaya im
paratorluk oturtmuşuz; hudutlarımız bir taraftan Vi-
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yina kapılarında, diğer taraftan Moskova surlarında, 
güneydoğudan Çaldırandılar ve Bağdat kalelerinde, ce
nupta Yemen hudutlarında; şimdiki Mısır, Libya, 
Tunus ve Ceyazir, hudutlarımız içerisinde bulunuyor
du; Akdeniz, âdeta bir Osmanlı gölü haline gelmiş
ti. 

Sayın Başbakanın Libya'yı ziyaretinde, Libya Baş
vekili Muhammet Callud'un birçok misyon şefleri 
ve ecnebi sefirlerin önünde bu tarihi gerçeği dile ge
tirip, tescil ettiğine şahit olduk ye gururla vicdanen 
alkışladık. 

Sayın Ecevit'in aynı toplantıda İslam âlemine yö
nelik konuşmaları da şayanı takdir ve calibi dikkat
tir. Temennimiz, bu noktada samimi, adımlar atıla
rak, îslam ülkeleriyle kardeşlik bağlarımızın kuvvet
lenmesi tahakkuk etmiş olsun. 

19 . 2 . 1979 O : 1 

sizlik olur. O İsllam ki; ilim onun dilidir, sanat onun 
ifadesidir, hayır onun işidir, medeniyet onun oluşu
dur, saadet onun bulunuşudur, merhamet onun şia
rıdır, huzur onun karargâhıdır, gayesi ise ebedi kur
tuluş ve matlup ve maiksuda ermektir. 

Muhterem arkadaşlarım, günümüzde, cennet va
tanımız ve milletimizin haline bir bakalım. Yüz yıl
larca, sinesinden fazilet ve sevgi, aşk ve ihlas fışkı
ran bu güzeli yurdun, manzarası hiç de iç açıcı değil
dir. Akif'in tabiriyle, «Embiya yurdu ve şüheda bur
cu olan vatan sathında» anarşi kol geziyor; katiler, 
cinayetler, soygunlar, şekavetler, banka soymaları ve 
tahripler günlük hadiseler haline gelmiştir. 

Devlet Reisi ve Hükümet Başkanından tutunuz, 
mahalle bekçisine ve huduttaki neferine kadar pro
fesörü, polisi, siyasi liderleri dahil bütün anne ve 
babalar mustariptir. Herkes bu ürpertici olayların 
sonu ne Zaman gelecek, bu gözyaşları ne vakit dine
cek:, bu endişe vinci akışa kim çare getirecek diye 
beklemektedir. Bizler bu çok vahim tablo karşısında 
kayıtsız kalamayız. Bu vasatı hazırlayan halkımızı 
bilhassa gençliğimizi bu hale getiren amilleri tespit 
edip bu müzmin derdin çarelerini düşünüp bulmaya 
mecburuz. 

Asırlar boyu arşı bir, Allah-ı bir, dini bir, kitabı 
bir, peygamberi bir, canı bir, bayrağı sancağı bar, 
mazisi gayesi bir olan asil memleket çocuklarım bu 
hale getiren ve birbirine kıyasıya düşman eden sebep 
nedir? Bunu mutlaka suyüzüne çıkarmalıyız, nesli
mizi kurtarmalıyız. (MSP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Büyükkörükçü. 

Sayın arkadaşlarım, Süremiz dolmuştur. Sayın 
üyenin konuşmasının bitimine kadar sürenin uzatıl
masını oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, tanzimattan bu tarafa garplılaşma 
diye tutturmuşuz. Manasız ve ruhsuz bir taklitçiliğe 
tarihi şahsiyetimizi feda etmişiz. Özbenliğimize âde
ta yabancı duruma gelmişiz. Milli eğitimimizde ma
teryalizmi hâkim kılarak necip neslimizi inançtan, 
vicdanı mesuliyet duygusundan, ifâni ve ulvi hisler--
den uzak sadece ımıadkieıyıi bilen, fani emeller peşin
den fcloşam, mama ufku bomjboş bir genellik olaralkı 
yetiştirmeye âdeta özen göstermiişiz. Yeni ne'sle ve
rilmesi gerçiken ahlalk, iffet, haya, kanaat, :!urü::ıtl:i:lkj 

Sayın milletvekilleri, İslam dini, insanlığın fıtri 
dinidir. Yüce İslam Peygamberi bir Hadisi Şerifin
de, «Yeryüzünde doğan her çocuk, pırıl pırıl, günah
sız, gül gibi İslam fıtratı üzerine doğar», buyuruyor
lar. Sapmalar ve bozulmalar arızidir, sonradan ol
maktadır. Dünyaya gelişindeki temizlik ve asaletini 
koruyan, dini ve milli hislerle olgunlaşan vatan ço
cukları, geleceğin huzur rüknü ve fazilet unsuru ola
caklardır. 

Burada şu gerçeği de kaydetmek istiyorum. Din, 
beşerin saadeti için vaz olunmuş bir tesisi ilâhidir. 
İnsanı yaratan büyük kudret, onun huzur ve saade
tinin hangi kaynaklardan geleceğini ve ne gibi pren
siplerle temin edileceğini, nasıl kemale ereceğini en 
iyi bilendir. Nitekim, Kuran-ı Kerim, «Yaradan hiç 
bilmez olur mu?» demektedir. İşte, din duygusunun 
ilk insanla birlikte doğması, tarih boyu onunla bir
likte yaşaması ve cemiyetlerin bu ulvi duygudan müs-
tağni olamayacağı hakikatli hiç şüphesiz sabit olmak
tadır. Bu gerçeğe sadık kaldıkça, bu ruha sahip çık
tıkça, mutlaka mesut olacağımıza inanabiliriz. 

Bilcümle İslam ulularına beraberlikte bakalım; 
dini tam anlamalkla, hakikati bilmişler, Hakka ermiş
ler ve istenen huzura 'kavuşmuşlardır. Esasen biz, 
«hakiki Müslüman») denince, Hazreti Ebubekir'ler 
ve Ömer'leri, Ebu Hanife'ler ve İmami Malikleri, 
Gazali'ler ve Muhittini Arabileri, Attar'lar ve Muh-
rittin'i Razi'leri, Fatih'ler ve Yavuz'ları, Akşemsettin' 
ler, Zembili Ali Efendileri hatırlıyoruz; insanlık bun
larla övünür, cemiyetler ve milletler, bu tip yüce ze
vat sayesinde baka remzine ererler. Günümüzdeki 
kusurlu Müslümanların kusur ve hatasını İslama yük
lemek ve noksanlığı dinde arama, en azından insaf-
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ıderis ve teflkıijniejtfni zamanında vererek onla'mn klal-
Iben ve ruhen m^emprniöl iblir inlsan olarak tyetisitfir.il-
tmesiınü ihımıal etmişiz;. Ök)Uill)arı!mıl2!dıa tdlîn sahasını yıl
larda açık hmalklmiıişız iistölk menfi, muzır alkımlara 
Ikiarşı eni basit tödlbıirlleri dahi almaktan uzak kalmışız* 

İçerisiınjdıe to|ulüniduğujm|uiz şu karanlık ortamın ve 
tddirgıin edjidi tablonun oluşunu, sadece dkünornıik 
s'öbtepleıre istiraad lefttirhijek mümkün değildik", 'hu bir 
marazi umjumiidir, ibilh'asi&a imançsızlıkltan kayn|aklan^ 
tmaikita'dır;. Çü|n|k!ü aynı oinıayet ve amarişıleniın en kbr-
fcun|cıuln|a, kalkınmış üllkiaiierlde de rastlanmıakltadıı'f. İş
te kalkınmış nnedenli Amerika; buın|dan 3 sen© etvveil 
NevvyorUOda, 22 saat Ifcaldar elektrik kesilmesiyle çar
şı ıvq sokaklarda soyulmadık dmsan, yolu kesilmedik 
vasıta, yagmja ddilmiedik, mağaza IkialUmialmüiştıır; yCnıe 
orada 1Ö0| dölıar içini insan katlıddildiği talaklarımıza 
kadar gellmıelkjte, siyais.fi ihtaraslar 'için ön-mümtaz li
derler öMürlülImtekltadir., 

Şu halde, maslmjizin kalbine, puhuna sahip çıkma
ya ve onun liçerisinldeki manevi hoşluğu doldurmaya 
ımıedburuz. Bumu yapacak olan ımjüdsseselere, yanıi Yük-
isek İslam Enstitülerime, İmain Hatip okufflanna, İslami 
İlimler ve İlahiyat fakültelerine, Kuranı Kerim kum
larına üjvay evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmeli 
ive bu okullarım pr1oigra|m|la|onı en verlimSıi seviyeye yük-
sdıterdk; ehliyetli hoca kadrosunu takviye eîmelli'yiz. 
Manevi kalkınmayı yaiplmıamış olan bir milletin sonu 
mutlaka hüsranıdır ve tmiadde planındaki bütün ham
leleri gelenıdkjleri Mir güim muhakkak höder olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, aslında necip Türk ırkı 
kaynağından ktapup yerlyüız|üme dağılmaya başladığıi 
ıgünilarden beri, cesıaret şecaat, cömertlik, merhamete 
ve iffet gjilbi mümtaz vasıfları olmakla 'beraber, bil
hassa Tamuya inanan Ve idamdığına çok samimi bağ
laman bir ımlilletir. Omun bu yönlünü. ahlamııamazlıktam 
igefcnldk 'vieya bu sabada ıJhmal gösiterlrnıekj, affadill'ecdk1 

ıgüınialhlalridanı değiMir;, Milli bünyemizdekli yıkımı ta
mir etmiek iç'n ehliyetli, bilgili, ahlalklli, şahsiyetil'i, 
Italdbasiime ve cemaatına ıiıyi örmdk olacak hocalara, 
tien'dfüs dttiğîmıiz hava kadar ihtiyaç vardır. Cemiyeti 
kidkttija|k|tan| kjuritaracak; olan, Allah'a inanan,, Kuran' 
un nıuruina gönül verjen, zaman şartlarını iyi hilen, 
(tniUi yaşajyışa saygı gösıtetfen 'ilim, adamlarıdır; onn 
lajrun 'gösterdiği hak, 'yolda yürüyen,, 'saygılı hareket 
idden her fart ve topluluk yükselir 've mutlakla huzur 
IbUflur. ıBu hikmlete ım|efbnlildir ki; Oslman Gazi, EdÜb 
Âli^ye; Yıldırım, Molla Femarî'ye; Fatih, Akşem1-
setıtin ve Molla Güranî'y'e; Yavuız. İbn-i Kemal'e; 
Kanunî, Bbusudd Efendi'ye azatoi değeri gösterîmıiş-

ler ve onların manidvi omiuıziartnlda zinve ve şahika
lara iyiüksidlimlişlidrdir. 

iMilîötç'e huzura 'kavuşlmamız için, alınması gereken 
tedbiiriettrden biri de, yılkıcı, fesat, fesat çıkarıcı ve 
gençliği isyana 'teşvük edici heşriyatı kjonttriol leitmdk!-
tiıt. Kitapçılarda milli hüıniyamizi tahrilbe yönelik, 
aile hayatını dejenere edeodk, yalvrularımızın insanii 
tertbıtyeldrimi yeırle ıbir dtımıeyi hedef seçen sayısız fci-
Itap ve (broşürler, sıaltılrnıalkltaldır. Blillha'ssa müstdhcien 
ndşri'yatın zararliamının gençlilk üzerinıdeki çok menfıi 
tesirleriınıi kjim inlkâr dddbilir? 

İCemal Tural Paslanın KurmıaylbaşjkanJİığı dönidmin-
ıde Genelkurmayımızın bir ikaz 'tdbliğiıni haltırllıylo-

. rum, şöyle denilliyordu: «Memldfcetimizde slürdürü-
len açılk saçılk, mjüsıtehodnj neşriyalt, yenıi nıesli, vatan 
evlatlarını imliii hisHeriden yolksunj taş yığını halime 
getirecek durumdadır; salkınılllmiası gerektir.» 

Sayın milletivdkilleri, TRTImliziin iduruım ve tutumu 
da bu !n|o!ktada 'kayda değer; günlün, hemen her saatin
de radyoyu her açışınızda çiftetellıi arajmıaniı şaılkılar 
ive türikülerle ikarşılaşır(sınız. Bu 'Kurum, garptan ve 
şİimıaldenı yapacıağı a;k|tarm,(alarında çok di!k|katli ol
maya mıeciburldur. Televizyon da, ımıilli bunıyemıizin ya-
pasındialk,! tesini hakımıınldaın, Iküçiülmiseniemez. Hafta
lık prograıml'arınida Ibirlkaç saatimde dini ve ah-
lakii oturulmllair sohbetler terlti'p edilse, seçkin ilin 
adarrd'aflinlca miiletimiizie ıtarilhimlizıden talbltolar akıta-
rilsa, ıternisiller verilse çok faydalı olacağı tenaaıtm-
dayım. Dıülşjünen insanlar olarak biz, aziz mlilieıtimi-
Zb gel'eceğinidön endişe duyuyoruz ve TRT'miziin 
mtutlalk̂ a mil'liileştirilmelslinde ısrar ediyoruz. 'İmanian bir 
imiİdtin vergiliariyle varlığını delvalm ettıiren bir kuru
mun, •miiMü insanica ters dülşen neşriyata devam etme-
si, iyi niiıyet ve alklı seliımle ikatliyan 'bağdaştınılamıaz. 

IBu mevzulda şu hususu da kaydetmeden geçmeye
ceğim. Türlkiye Cumhuriyeti Anayasası, «Tüıîk, Dev
leti la':lk'tir» diyor, alma laiıkliği'n anlayış ve taı'Jbikatı-
na laçılklılk getirmıiyaı1-

Bu yüzden Müslüman halkımız yıllarca tedirgjin 
edilmiş, din görevlilerine yersiz müdahalelerde bulu
nulmuştur. Dini söz ve s'ohibdtin'den dolayı pek çok 
insan ceZalandırılmışitır; bu konuya ımemlökeitin ida
relerince açıklık getirilmesi artık ihtiyaç haline gel-
mişitir. Anayasanın 19 ncu maddeis!inde din ve vicdan 
hürriydtine de yer verirken, din istismarı tabirini geti
riyor. Bu hususlta da farklı anlayışlardan ciddi mah
surlar 'doğmaJktadır. Evdt, dini olmayan ve inanmayan 
'bir kişinin herhangi bir menfaat ve çıkar sağlamak 
maksadıyla dinden bahsetmesi, manevi hisleri kul
lanmaya kalkışması istismardır; fakat, her hafükâr-
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da, Islâmı ihlasla ve samimiyetle yaşayan bir Müslü-
manın din istismarı olamaz ve hatta düşünülemez de. 
Bu mesele de halledilmeli, halkımız hu yöndeki suç
lamalardan da muhakkak kurtarılmalıdır. 

Mutherem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 10 ve 14 ncü maddeleri üzerine dikkatleri
nizi çekmek istiyorum. Mezkûr maddelerde özet ola
rak «Devlet, insanların maddi ve manevi Varlığının 
gelişmesi 'için gereken şartlan hazırlamakla yükümlü
dür»! denilmektedir. Manevi hayatın temeli din ol
duğuna göre, 20 ncİ asrın Türkiye'sinde artık dindar
lara baskı yapmaya, «Allah'a inandım» diyenlere te
cavüz ötmeye kimsenin ne hakkı ve ne de salahiyeti 
olmamalıdır. Sadece millete hizmet düşüncesiyle va
az eden, dini konferans veren kişiler takibatta maruz 
kalmama!ı, vatanın her köşesinde, her insan rahatça 
«*Ben Müslümanım» diyebilmelidir. Burada şu husu
su İfade etmekte fayda mülahaza ediyorum. Bu aziz 
vatan ve şu necip millet .(İslam ve Müslümanlıktan 
asırlar boyu muazzam faydalar sağlamış, başka top
lulukların hayallerinin bile yetişemeyeceği hakikat 
olarak başarmıştır. Bunu hangimiz «Hayır» diye 
reddeder ve aksini iddia edebiliriz. Tarihimiz bu ha
kikatin şahidi adilidir. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığımız 
Anayasada, genel idare sisteminde ve faaliyetlerini 
hususi bir kanunla yürüten bir kuruluştur. Cumhuri
yet tarihinde bu, böyle devam edegelmiştir. Gönül is
ter ki, bu çok önemli kuruluş her gün sabah değişen 
dünyamızda mükemmel bir bütçeye çalışma sahası 
genişletilmiş, imkânları müsait hale getirilmiş, dört ba
şı mamur bir kuruluş haline gelsin ve hiç olmazsa baş
kanına gereken değer verilsin. Meclisimizde hiç ol
mazsa bakanların yüksek sekreter ve müsteşarlık se
viyesinde maddi bakımdan ilgi görmeleri teklif edil
diği zaman, -reddedilen teklifin tekrar getirilmek su
retiyle kabulü şayanı temennidir. Hatta, Devlet ve 
Hükümet ricaline gereken hamleleri yaparak, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanı bulunan Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin bünyesinde, 44 milyon Müslümanın 

. din işlerini tedvin edecek bir Din İşleri Bakanlığının 
kurulmasını veya bugünkü Devlet Bakanhğımn bu 
duruma getirilmesini samimiyetle teklif ediyoruz; bu, 
bir zarurettir. 

Günümüzde diyanetin çok mükemmel ve müessir 
bir teşkilat olmasına şiddetle ihtiyaç -vardır. Eskiden 
yapılanı yapmaya devam etme alışkanlığı mutlaka 
terk edilmelidir. Çalışma şekillerine yeni hamleler ek-

19 . 2 . 1979 O : 1 

lenerek, günün ihtiyaçlarına cevap verecek, inandırı
cı faaliyet göstermesi, beklediğimiz icraat arasındadır. 
Misal olarak kaydedeyim: Her yerde ve her iş ve amel
de bir ve beraber hareket ötmesi gereken 45'in üze
rindeki İslâm devletlerinde bu seneye kadar birlikte 
Ramazan tutma, bayram etme ve kurban kesme im
kânı sağlanamamıştır. Bu yıl yapılan ciddi ikazlara 
itibar ederek, yedi Vilayette ayı görmek için Başkan
lığın heyetler çıkarması ve bazı İslam Devletlerinden 
davet edilen yetkili ilim adamları ve felekiyat bilim
leriyle toplantı aktedip, bu yönde işbirliği için karar 
alınmış olmasını takdirle karşılıyor ve bunun gibi fa
aliyetlerin bundan 'sonra da yapılmasını iştiyakla bek
liyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerine maaş da-
ğitmayı, vazifelileri bir yerden öbür yere nakletmeyi 
vazife olarak kâfi görmemelidir. Hükümetin de anla
yış ve desteğiyle hayati meselelerimizin hallinde elin
den geleni yapmaya gayret "göstermelidir. Milli Eği
tim Bakanlığıyla münasebetlerini geliştirerek, din ve 
ahlak dersleri kitaplarının verimli ve mükemmel hale 
getirilmesine yardımcı olmalıdır. Yavrularımızın bir 
Müslüman evladı olarak yetiştirilmesinde gösterilecek 
dikkat ve ihtimamı şükranla karşılayacağız. 

Ayrıca, TRT ile yakından ilgilenilerek, uluorta, 
kifayetsiz, çok zaman İslama ters düşen cümle ve tel
kinlerle dolu konuşmaları kontrol edilmeli, mutlaka 
bu konuşmalar seçkin ve salahiyetli zevat tarafından 
hazırlatılimalıdır. Aksi halde, radyo konuşmalarının 
tahribatı, faydasından fazla olacaktır. 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi, bu sohbet ve di
ni konuşmaların saatlerinin artırılması, mümkünse her 
gün bir saat ve daha da çok olması temennilerimiz ara
sındadır. Zira, radyo ve televizyon halkın yararına 
kullanıldığı takdirde, fevkalade bir imkândır. Anarşi 
ve tahribatı önlemek için Devlet, bir taraftan ekono
mik tedbirler alıp kötülüğün bataklıklarını kurutur
ken, öbür yandan Diyanet ve TRT ile işbirliği yapa
rak yeni neslin, gençliğin verimli ve faziletli yetişme
sine zemin hazrılamasını temenni ederiz. 

•Başkanlığımız, asrın şart ve ihtiyaçlarını itibara 
alarak kâmil ve mükemmel mürşitler, hatipler, mihra
bımıza imam ve kurslarımıza hocalar yetiştirmeli ve 
bu kadrolar yeterli adede çıkarılmalıdır. Köylerim'iz 
ve küçük kuruluş mahallerimizin cehaletten çektiği 
sancılar ve ilim ihtiyaçları küçümsenemez. 

Köylüye traktör ve tohumluk buğdayı vermekle 
İşinin bittiğini zanneden hükümetlerin derdi daha da 
derinleşecek ve mutlaka telaşı gün geçtikçe artacak
tır, 
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Haseki Tekamül Kursu tipindeki eğitim kursları
nın adedi artırılmalı, d'in görevlileri daha geniş çapta 
talim ve terbiyeye tabi tutularak tefsir, hadis, fıkıh 
ve ahlâk derslerinde mütehassıs hocalar yeftiştirîilme-
•lidir. Bu elemanlar sadece yurt içinde değil, yurt dı
şındaki Müslüman kardeşlerimize de geniş, verimli ve 
'devamlı h'izmet g&rmelidirler. Yoksa, yurt dışında 
çalışanların büyük 'bir kısmını maalden kaybetmiş ola
cağımızdan korkarım. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın BüyÜfckörÜlkçü. 

TAHİR ıBÜYÜKKÖRöKÇÜ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, hanlgi partiye mensup olursak 
olalım, aziz milletimizin verdiği reylerle burada top
lanmış durumdayız. Yükümüz çok ağır, mesu'l'iyeti-
miz Allah ve kulları katında büyüktür. Rahibimizin 
bizlere başhettiği bu kutsi fırsat ve imkânları değer
lendirmeye, kötülüğe ve şerre mani olup, hakka ve 
hayra hizmet etmeye çalışmalıyız. 

Vazifede bulunduğumuz süre içerisinde fazilet ve 
Saygı kaidelerine bağlı kalarak, aşırı partizardıkl-arı 
terk edip, mübarek Vatanımız ve aziz milletimiz için 
faydalı olacak, huzur ve saadet getirecek kararlar al
malıyız. İktisaden ve manen kalkınmamızı sağlayacak 
kanunları birlikte çıkarmalıyız. Dfş ve iç düşman mih
raklarına fırsat verecek çekişmelerden azami süratle 
'kaçınmalıyız. 'Birliğe, dirliğe, beraberliğe ve geçime 
her zamankinden daha çok bugün muhtacız. Allah ko
rusun, vuku bulacak bir yıkım ve felaket, hepimizi te
lafisi güç çilelere sürükler, kaderimizi karanlığa gö-
mer.1 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Tekrar ediyorum, kin ve kırgınlıkları bertaraf ede
rek en iyide, en doğruda, en güzelde ittifak edip, mil
letimiz ve memleketimiz ve dinimize faydalı olmaya 
gayret göstermeliyiz. 

Yüce Allah'ımız, mukaddes Kitabımız ve Muhte
rem Peygamberimizin yolunda hizmet etme şerefi, bi
zim için yeterli olacaktır zannederim. 

Muhterem milletvekilleri, müspet ilmin 'iman ve 
aşka, modern fiziğin ma'tefizİğe, materyalizmini mana 
ve ruhariiyete, kuvvetin hakka teslim olacağı ve bin-
netice bütün bir beşeriyetin Yüce Allah'a yöneleceği 
mesut günü bekliyoruz. Bu olmadıkça anarşiler dur
maz, sancılar dinmez, anaların gözyaşları sükûn bul
maz ve bulmayacaktır da. Sözlerimi Pakistan'ın din 
filozofu büyük mütefekkir Muhammed İkbal'in bir 
kıtasıyla bağlamak işitiyorum. 

İkmal, dünyaya, insanlık âlemine, beşeriyete şöy
le sesleniyor : «Hazreti MuMammed'in dini hayat di
nidir ve O, var olmanın rüya'sıdır. İslam, taş gibi kalp
leri ayna yapar, demirleşmiş ruhların gönlünden pası 
s'öker çıkarır.» 

Grubum adına hepinizi saygıyla selamlar, hayırlı 
hizmetler niyaz ederim. (AP, MHP ve MSP sıraların
dan alkışlai'.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Büyükkö-
rükçü, 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz tamamlan
mıştı H 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum,* 

Kapanıma Saati: 13.15 

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Ali Gürbüz'de. Buyurun Sayın Gürbüz, süreniz 
20 dakikadır, 

İKİNGİ OTURUM 

AçıEnıa İSMİ: 14.00 

BAŞKAN : Başfcortvekai Ali Fuat jEyüboğlu 

'DİVAN ÜYELERİ: fofam Bhmy !(Çara3dkale), Niaamettim Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum, 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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MHP GRUBU ADINA ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, Diyanet iş • 
leri Başkanlığının!979 'Mali Yılı Bütçesi üzerinde Milli
yetçi Hareket Partisi Millet Meclisi Grubu adına gö
rüşlerimi açıklamak üzere yüksek huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, dinin tarihi çok kadim ve es
kidir. İlk insan olarak yaratılan Âdem Aleyhisselam 
ile başlamış ve yine insanoğlunun dünyada var ol
duğu müddetçe de inşallah devam edip gidecektir. 
Çünkü din, inanç, insanoğlu için bir güç kaynağı ve 
maneivi kuvvetitir. «inanıyorsanız üstünsünüz» ayeti 
kerimesi mevcuttur. Tarih dinsiz hiçbir sayfa kapa
mamış, her zaman insanlar dinin zaruretine inanmış, 
yaşamış ve dini yaşatmıştır. Dini insandan, insanı din
den ayırmak mümkün değildir. 

Allah katında makbul olan din ise, İslam dinidir. 
Bütün dinlerin en mütekâmili ve yücesidir. islam di
ni, bir kavmin veya bir milletin dini değil, tüm beşe
riyet için gönderilen ilahi bir kanundur, sön dindir. 

Din, terakkiye mani değil, bilakis 'ilerlemeyi, yük
selmeyi emreder, tembelliğe, atalete, gericiliğe, ceha
lete bizzat kendi karşıdır. Hedefi ise yükselmeyi, gü
zel ahlakı, birlik ve beraberliği, insanlar arasında kar
deşliği tesis ve temindir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dün
ya için çalışmayı, yarın ölecekmiş gibi de ahret için 
hazırlanmayı emreder, iki günü müsavi olan kişinin 
zarar ve ziyanda olduğunu söyler. Başkalarına el aç-
maktansa sırtında odun taşıyarak onu satıp para ka
zanmanın, her türlü yardımdan hayırlı olmasını be
yan eyler. Fakirliğin yüzkarası, ateşten gömlek ol
duğunu İslâm dini beyan eder, bi lokma bir hırka 
felsefesi, yüce dine atılmak istenen bir çamur, kuyruk
lu bir yalan, bühtan ve iftiradan öteye geçmeyen bir 
düzmecediı\ 

Bizzat Hazret'i Muhammed'in kendisi tüccar ve 
işadamıdır. Bir lokma bir hırka felsefesi olsaydı, bu
na gerek yoktu. 

Sayın milletvekilleri, dinin yüceliğini, kutsiyetini 
korumaya mecburuz. Bugün Hıristiyan âleminde Pa
pa kabul ederse, bir Amerikan, bir Fransız, bir İn
giliz devlet başkanlarıyla görüşmesi mümkündür. 
Kilisede kıyılmayan nikâh muteber değildir. Her 
yeni doğan çocuk mutlaka vaftizden geçer. Kiliseye 
her Hıristiyan vergi vermekle mükelleftir. Avrupa 
kalkınmış ise, hiçbir zaman manevi değerlerini kay
betmemiştir. «Din afyondur» dememiştir. Dini, biz
deki gibi öcü, din adamı ve bütün dinine saygılı ve 
bağlı kişileri gerici ve yobaz diye tavsif edip, kendisi

ne düşman hale getirmemiştir. Herkes dimi inancın
da serbestir, (ibadetinde hürdür, diyerek, Anayasaya 
maddeler koyup, arkasından da onun dini inançlarıy
la alay edip mizah konusu yapmamıştır. Ayrıcalık iş
te buradan başlıyor. 

İlerici- gerici, aydın - cahil, inanan - inanmayan 
derken, milletimizin birlik ve beraberliği bozuluyor; 
ülkemiz zarar görüp, millete yazık oluyor. 

İslâm dininin ilim ve tekniğe verdiği önemi, hiç
bir dinde görmemize imkân yoktur, ilk emri «Oku!» 
diye başlayan kitabımız Kuranı Kerimdir. «Beşikten 
mezara kadar ilim tahsil edin, ilim Çin'de de olsa alın» 
diyen bizzat Hazreti Mulhammed'in kendisidir, islâm 
dinini yalnız biz değil, Avrupalı bilginler, -mütefek
kirler de savunurlar. 19 ncu asrın meşhur mütefek
kirlerinden Alman devlet adamı, müteveffa Bismaık, 
Kuranı Kerim hakkında şöyle demiştir : «Tarafı 
İlahi'den gönderildiği iddia olunan bütün semavi ki
tapları tetkik etitim ise de, 'hiçbirinde bir hikmet bu
lamadım. Bu kitaplar değil beşeriyeti, bir hane halkı
nı dahi idare etmeden çok uzaktır. Lakin, Muham-
medilerin Kuranı bu kayıtttan azadedir. Ben, Kuranı 
her cihetten, her noktadan tetkik ettim, her kelimesin
de büyük bir hikmet buldum. Bu kitabı, Hazreti Mu
hammed'in kendi yazdığını iddia ederlerse de, en mü
kemmel bir dimağdan böyle bir harikanın zuhurunu 
iddia etmek, kin ve garaza alet olmak manasını ifa
de eder. Sana muasırı vücut olamadığımdan müte
essirim, Ey Muhammed Aleyhisselam, muallim ve na
şiri olduğun bu kitap, senin uydurman değil, ilahi ol
duğunu inkâr ötmek, ilim ve mevzuatın betaletM in
kâr etmek kadar gülünçtür. Beşeriyet, senin gibi 
mümtaz bir kuvvet ve kudreti .bir defa görmüş, bade
ma, daha göremeyecektir. Binaenaleyh, kemali hür
metle huzurunda ben eğilirim, ey ahir zaman Peygam
beri!» diye ifadede bulunmuştur. 

Şimdi bir de bize bakalım: Bizdeki münevver de
nilen, okuma yazma bilen zümrenin İslamı tetkik et
meden, peşin hüküm vermeleri, hem kendilerinin cen
ini meydana koyuyor, hem de tutum ve davranışla
rıyla kötü bir örnek teşkil ediyor. 

Anarşi, önce islâm dinine karşı başlatılmış, mane
vi değerler yok edildikten sonra, milletin ikinci un
suru olan milliyet düşmanlığına aktarılmıştır. Mille
timiz, özünden koparılmak istenmektedir. «Islâmda 
milliyetçilik yok diye, son zamanlarda bazı cahiller 
de fetva vermeye başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, İslâm Dininin yüceliğine ya
raşır onu temsil edebilecek, hem dinini, hem dünya
sını çok iyi bilen din adamları yetiştirmeye mecburuz. 
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Türkiye^nin kalkınabilmesi, birlik ve beraberliğimizin 
yeniden ihyası, hatta yüce dinimizin üstünlüğü, tem
silcilerinin durumuna bağlıdır. Yarım doktor candan, 
yarım hoca dinden eder derler. İyi din adamı yetiştir
mek için devletimiz hiç bir fedakârlıktan kaçmamalı
dır. Din adamlarımızın toplum üzerindeki tesirine 
inanıyoruz. Onun müspet adımları ülkemiz için hayır, 
yanlış adımları ve yanlış telkinleri ise hem dine, hem 
de ülkeye zarar getirir. Din adamlarını ve camiyi si
yasetin dışında tutmak zorunludur. Dinini iyi bilen 
insanın doğruyu, gerçeği, hakkı ve hakikati göreceği* 
ni, islâm dini kendi teşhis etmiştir. «Müminin fera
setinden korkunuz» diyerek yanılmayacağını belirt
miştir. Dini siyasete alet etmek en büyük günah ve 
suçtur. Dine hizmet edilir. Din hiç bir zaman hizmet 
aracı olarak, merdiven basamağı gibi kullanılamaz ve 
buna cevaz da verilemez. İslâm dini hiç bir zümrenin 
inhisarı altına alınamaz. Ona ambargo koyulup men
faat sağlanamaz. Yüce dinin üzerinde kendi çirkin 
emelleri için kimsenin kumar oynamasına da asla mü
samaha ve müsaade edilemez. Dinin her türlü siyase
tin üstünde tutulmasına, Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak taraftarız. 

Sayın milletvekilleri, köylerimizin bazılarında ca
mi yok, şayet cami varsa imamı yoktur. Kendi kade
riyle başbaşa bırakılan Türk köylüsünün bugünkü 
durumu yürekler acısıdır. Ezan dahi okunmayan bir 
köyde ne bereket, ne de huzur olacaktır. Bir köyde 
Allah'ın rahmetine kavuşan cenaze için,y köy «köy 
imam arayanlara sık sık rastlamak mümkündür. Bu 
duruma düşen bir vatandaşımızın acısını gözönüne 
getiriniz. Ölüsüne mi ağlasın, ortada kaldığına mı 
yansın? Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her 
köye bir cami ve bir din adamı verilmesini, din adam
larını yalnız namaz kıldırmak için değil, köylüyü ağaç 
dikmeye, hayvan yetiştirmeye, onların çocuklarını 
boş zamanlarında okutmaya yetkili kılmak için de za
ruri görüyor ve ısrarla Sayın Hükümetten bunu isti
yoruz. Bu isteğimiz, kalkınmayı köyden başlatacağız 
diyen Sayın Ecevit Hükümetinin de plan ve program
larına uygun düşecektir. 

Sayın Bakan, bugün köylerimizde imam bulma
nın güçlüğünü biliyoruz. Ancak geçen sene de arz et
tiğimiz gibi, 17 . 11 . 1976 tarihinde vekil imamların 
asil olacakları amacıyla bütün yurtta son bir imtihan 
açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm elemanlarını im
tihan açılan vilayetlere komisyon üyesi olarak gön
derdi. İmtihanlar yapıldı, ancak kazanan bir çok kim
seye görev verilmedi. Vekil imamlıklar asalete çevril

di ve bir haksızlık meydana geldi; Anayasanın eşitlik 
ilkesi çiğnendi. Biz bu hususta, o tarihte imtihan ka
zanıp görev alamamış bulunan 2 000 civarındaki ha
zır bekleyen din adamlarına görev verilmesi için Yü
ce Meclise bir kanun teklifi vermiş bulunuyoruz. Ba
kanlığın desteğini, Yüce Meclisin bizi desteklemesini 
bir daha yüksek huzurunuzda belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığına 
televizyon ve radyodan aziz milletimize sürekli telkin 
yapma imkânı tanınmalıdır. Azgın anarşiye, Hıristi
yan propagandasına karşı, Başkanlık irşad edici bir 
çalışmaya koyulmalıdır. Televizyonda günde 30 da
kika, radyodan ise kendisine aynı Polis Radyosu gibi 
bir imkân tanınmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı aziz 
milletimize dininin aslını öğretecek telkinleri mut
laka yapmalıdır. (MHP sıralarından alkışlar) Diyanet 
İşleri Başkanlığının dini telkinleri yapması, TRT'nin 
insiyatifine, onun merhametine veya onun şefkatine 
bırakılmamalı, her olaydan sonra, memlekette çıkan 
her olaydan sonra bir kaç dakikalığına Sayın Diya
net Reisini getirip konuşturmak, Türkiye'deki olay
ları yatıştırmaya kâfi değildir. Testiyi kırmadan önce 
tedbir almak lazımdır. 45 milyon Müslüman Türk 
Milletinin bir başkanlığının neden milletine dinini, 
hem de dünyasını öğretecek bir radyo efendim, radyo 
yayını imkânı olmasın. Bunu sırarla Yüce Meclisten 
istiyoruz ve hem de verilmesini çok haklı buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
bugün 20 nci Asırda maalesef oturacağı bir binaya 
sahip değildir. Göçmen kuşlar gibi her zaman yer 
değiştirmektedir. 633 sayılı Kanunla biraz kendisine 
gelmişse de, sonradan yine kaderiyle başbaşa bırakıl
mıştır. Şu anda Başkent Ankara Müftülüğünde otu
racak bir koltuk ve kanepe yoktur. Yoksullar yurdu, 
Darülaceze dahi Ankara Müftülüğünden daha derli 
topludur. Başkanlığın, imkânlarının artırılıp daha ve
rimli çalışır hale getirilmesi zaruridir. 

Sayın Başkanım, dost doğruyu söyler. Şimdi zatı-
âlinize bir kaç hususu anlatmak ve söylemek istiyo
rum. TRT'nin Türk Milletine komünizmin pençesine 
düşmesi için, şu sıralarda göstermiş olduğu çabayı 
cümle âlem biliyor. Rusya'dan din adamları diye ge
tirip TRT ekranlarına çıkarıp; sanki Rusya'da din 
varmış, iman varmış, Kuran varmış, hürriyet varmış, 
ibadet varmış gibi milletin karşısına çıkarıp, inanan 
saf, temiz Müslümanların itikadını bozmaya hakkı
nız yoktur. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Rusya'daki din adamlarını televizyona çıkarıp 
reklamını yapıncaya kadar, bundan bir hafta önce 
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bu "Yüce Meclisten Belediye Gelirleri Kanununu de
ğiştirerek geçen bir kanun teklifi oldu. Türkiye'de 
ne kadar bürokrat varsa, hepsinin maaşları 1 000 4-
200'den 1 000 + 600*e çıkarıldı. Diyanet İşleri Baş
kanlığına bir hak tanınmadı. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 45 milyon Müslüman Türk Milletinin 
bir reisi, 3 - 4 tane yardımcısı, Yüksek Din Kurulu 
üyeleri bu maaşa layık değil miydi? (MHP ile AP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Bunu çok çirkin bir hareket olarak beyan eden 
pasif davranmanızı, sahip bulunduğunuz Bakan
lığın hakkını korumadığınızı, bu yüce makama 
en büyük darbeyi elinizle attığınızı dostunuz olarak 
söylüyorum. Çok ayıp olmuştur. (MHP ile AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama vakit geç
memiştir, fırsat daha eldedir. Onun için, bu hatalı 
durum ve tutumun tez elden düzeltilmesini, bu yüce 
makamın haysiyetiyle daha fazla oynanılmamasını 
yeniden tavsiye eder, gayretlerinizi bekleriz. Her za
man emrinizde olduğumuzu da yüce heyetin huzu
runda belirtmede fayda buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün Kuran kursları başı
boşluğa itilmiş, hakları elinden alınmış ve üvey evlat 
durumuna düşürülmüştür. Hafızlık, İslam dininde yü
ce bir müessesedir. «Bir vilayette veya bir kazada 
hafız bulunmazsa, orada yaşayan insanların tamamı 
günahkâr olur,» ibaresi, fıkıh kitaplarında vardır. 

Kuran kursları yeniden canlandırılmalı, hafız ye
tiştirecek duruma getirilmelidir. Müezzinlik vazifesi, 
hafızlığı ikmal etmiş kişilere açık tutulmalıdır. Şayet 
Kuran'ı Kerime bugüne kadar el sürülmemiş, tahri
fe uğramamışsa, bu müessesenin canlı tutulmasından-
dır. Yoksa her gelen bir kalem de oraya atardı. İmam 
hatip okulları başka, Kuran kursları da daha başka
dır. İkisini birbirinden ayırmak lazımdır. Çünkü bu 
müessese kalbinden vurulmuş, büyük bir yara almış
tır. Diyanet İşleri Başkanlığının hafız yetiştirecek 
müesseseleri, Kuran kurslarını çok verimli hafız ye
tiştirecek duruma getirmesini de Sayın Başkanlıktan 
önemle ısrar edip ve talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 2 dakikanız var efen
dim. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Yurt dışında çalı
şan işçilerimizin dinen tatmin edilmesi, çocuklarının 
dini duygularının artırılması, dinlerinin öğretilmesi 
elzemdir, işçilerimizi Hıristiyan propagandasından 
kurtarmak, dini duygularını söndürmemek, devletin 
başta gelen görevlerindendir. Mevcut bulunan 5 - 1 0 
din adamını Almanya'dan, Avrupa'dan çekmek Tür

kiye'nin bütçesine bir şey katmak değildir. Vatanda
şımıza, insanlarımıza shaip olmak mecburiyetindeyiz. 
Her milletin kendine göre örf, âdet, inançları vardın 
Bu âdet, örfi, inançları söndürmemek, canlı tutmak 
yalnız bu Hükümetin değil, her Hükümetin görevleri 
arasındadır. 

Camilerimizde ezanların aynı anda okunması, 
birlik ve beraberliğin camiden başlatılması yerinde 
bir harekettir. Milletimizin bu hususta şikâyeti çok
tur. Ezanlar hakkında birlik mutlaka sağlanmalıdır. 

Hutbeler milletimize günün gerçeklerini, dini ve 
milli hisleri uyandıracak şekilde, cemaate huzur ve
recek, birlik ve beraberliğimizi, insan sevgisini uyan
dıracak biçimde hazırlanmalı, camiler huzur bulama
yan insanların gönüllerine şifa verecek duruma mut
laka sokulmalıdır. 

Dünyada bir daha emsali olmayan tarihi İstan
bul camilerinin avlularına pislikten, kâğıt parçaların
dan girilemiyor. Türkiye'nin her yerinde camilerimi
zin avluları, çevreleri çiçeklerle, çimenlerle süslenme-
li, pislikten kurtarılmalı, iç açıcı bir duruma getiril
melidir. Caminin kutsiyeti, daha doğrusu dışardan 
belli olmalıdır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Gürbüz. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Orta dereceli okul

lara Kuran-1 Kerim'in mecburi ders olarak koyulması 
da zaruridir. Bugün analar - babalar... 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Niye koymadı
nız. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Koymadı diye bir 
şey yok. Hata, günah hepimizindir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sen günahını 
bana niye söylüyorsun? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bugün sizin, eskisi 
bizim; bundan sonra zararın neresinden dönersek 
kârdır. 

BAŞKAN — Devam ediniz, devam ediniz Sa
yın Gürbüz, karşılıklı görüşmeyin, lütfen. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Tekrar ediyorum, 
ortaokullara Kuran-ı Kerim mecburi ders olarak ko
yulmalıdır. Ana - babalar çocuklarını okutamamanırt 
ıstırabı içindedir. Bu derde şifa, bu derde merhem, 
buna bir çare bulmak hükümetlerin görevidir. Anarşi 
işte kol geziyor. Ben şuna inanıyorum ki, Allah'ını 
bilen, dinini bilen vatanını seven, milletini seven, 
köküne, aslına, yurduna bağlı olan kişinin anarşi ile 
ilgisi ve alkası yoktur. Bunun için elbette ki, bu kö
tü yolları kapamalı ve bu kötü yollara düşen çocuk
larımız devletine, milletine sahip çıkacak duruma el
bette getirilmelidir. Bunun seni beni yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak nikâh işlerini belediyeden alıp müftülük
lere verme taraftarıyız. Nikâh, dini bir iştir. Beledi
yelerin bu işle bir ilgisi ve alaksı yoktur. Öyle ise işi 
ehline vermek, inanan insanları tatmin etmek, yeniden 
masrafa sokmamak, kapı kapı dolaştırmamak da 
devletin görevleri arasındadır. Bu bakımdan beledi
yelerin elinden nikâh kıyma yetkisini alıp, yine aynı 
kanunla müftülüklere verilmesini teklif ettik. Bu hu
susta Meclise bir de kanun teklifi getirmiş bulunuyo
ruz; teşebbüs bizden, takdir Allah'tan; çıkarsa mille
timiz için hayırlı olacağını ümit ediyorum. 

Başkanlık bütçesinin milletimize memleketimize 
ve tüm Diyanet işleri Başkanlığı camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Sayın Zeki Eroğlu'nda. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) Sü

reniz 20 dakikadır Sayın Eroğlu. 

CHP GRUBU ADİNA ZEKİ EROĞLU (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Currb-'riyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise sun
mak için söz almış bulunuyorum. Konuşmama baş
larken Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, her zamankinden daha çok 
birlik ve beraberliğe gereksinme duyduğumuz bugün
lerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumunun ve bu 
kurumun bağlı bulunduğu Bakanlığın çok önemli gö
revleri olduğuna inanıyoruz. Bu inanç içinde ve günü
müze kadar tartışılagelen bazı kavramlara açıklık 
getirerek lâik bir düşünceyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun eleştirilerini, önerilerini ve temennile
rini Yüce Meclise sunacağım. Anayasamızın 2 nci 
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik bir 
devlet olduğu yazılıdır. Laik bir devlet düzeninde di
ni küçümseme, ya da hor görme amacı güdülmez, 
güdülemez... Dine karşı en içten saygı, ancak lâik dü
zende gerçekleşebilir. Din, ancak lâik düzende erdem-
liğin gerçekten rehberi olur ve ancak, Allah ile kul 
arasında her hangi bir kuvvetin girmesi laiklikle ön
lenebilir. Düşünce ve vicdan özgürlüğünün bulunma
dığı yerlerde laik bir düzen asla kurulamaz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 19 ncu mad
desi «Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılma
ya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana

maz. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kı
nanamaz.» der, Anayasamızın bu açık emrine rağ
men, zaman zaman ülkemizde ve hele son günlerde 
imanlılar ve imansızlar diye ayırımlar yapılmakta ve 
milli bütünlüğümüz parçalanmak istenmektedir... Mu
kaddes İslam Dinini politik çıkarlarının aleti haline 
getirmek isteyen bazı politikacılar, din bezirgânlığı 
yapmaktan çekinmiyorlar... İslâm kavramının anla
mını bilemeyen, erginlik çağına henüz varmamış 
gençlerimize «Kanımız aksa da zafer İslâmın» diye 
haykırtarak ve duvarlara yazdırtarak, İslam ve din 
adına İslâm kanı akıtılmasının kışkırtıcılığını yapabi
liyorlar... Oysa kanı akan da, kanı akıtılan da aynı 
ülkenin çocukları ve aynı dinin sahipleri. Din bu mu
dur, milliyetçilik bu mudur, insanlık bu mudur?.. 

O kadar ilginçtir ki, bugün duvarlara «Kanımız 
aksa da zafer İslâmın» yazanların savunucusu, 17 
Temmuz 1960 günü Cumhuriyet Gazetesi Genel Ya
yın Müdürü Cevat Fehmi Başkurt'a şöyle diyordu: 
«Son zamanlarda Anadolu'yu hiç dolaştınız mı? Çar
şafın nasıl kapkara bir yangın halinde bütün yurdu 
sardığını gördünüz mü? Türk camiinde Türkçe Kur
an okunur Arapça değil, evvela ezanı Arapça okut
makla Atatürk devrimlerine ihanet ettiler.» O zaman 
bu politikacı bu tür bir görünümdeydi. Bugün ise, 
«Din elden gidiyor, Allah için vuruşalım, kanımız ak
sa da zafer İslâmın» diyerek haykıranların savunucu
luğunu yapabiliyor arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, bundan bir kaç yıl önce Sa
yın Demirel'in Başbakanlığı döneminde, inanmak is
tiyorum ki, Sayın Demirel'in de haberi olmadan bir 
kitap yayımlanmıştı. O kitabı yazan sözde profesör, 
kitabında milyonlarca Müslüman Alevi yurttaşımıza 
en âdi iftira yapabilme küstahlığını göstermişti. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kahrolsun. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — O sözde profesö

rün birazcık bilgisi olsaydı, ya da Alevilik ve Alevi
ler üzerinde araştırma yapsaydı, göstermiş olduğu küs
tahlığı göstermemiş olurdu. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sen de istismarını 
yapma, assl seninki partizanlık; istismarını yapma. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Lütfedin, lütfedin 
dinleyin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Gerçek Alevi ile 

gerçek Sünni arasında hiç bir fark yoktur. Her ikisi 
de özbeöz Müslümandır. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — O kitapta Alevilik
ten bahsedilmiyor. 

368 — 



M. Meclisi B : 57 19 . 2 . 1979 O : 2 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bu ülkenin kurtu
luşunda, Alevi yurttaşlarımızın göstermiş oldukları 
yurtseverliği anımsatmaya gerek görmüyorum. Ben 
sadece 25 Nisan 1923 tarihinde Hacı Bektaşi Veli Çe
lebisi Veliyeddin Efendinin rahmetli Atatürk için 
Anadolu Âlevilerine yaptığı tamimin sadece bir pa
ragrafından bir kaç cümleyi anımsatmakta yarar gö
rüyorum: «Gazi Paşa müşarünileyhin terakki ve tealii 
vatan hakkındaki her türlü arzularını yerine getirmek, 
bizlere farzı ayındır. Milletimizi kurtaracak, saadeti
mizi temin edecek onun efkârı saihaneleridir. Bunu 
inkâr edenlerin bizimle katiyen münasebeti yoktur. 
Bu nasihatimi amil olmayanlar, bizden değildir. Tek
rar beyan ederim ki, bu milleti kurtaracak ancak, 
Gazi Mustafa Kemal Paşadır, onunla beraber mukad
des vatanımızın has evlatlarıdır. Hiç bir ferdin sözü
nü dinlemeyiniz. Sözümden zerre kadar harice çık-
maymız. Sizin saadetinizi düşünenler, sizi kölelikten 
kurtaracak Büyük Millet Meclisi Reisi ve cümlemizin 
büyüğü Mustafa Kemal Paşa Hazretleridir.» 

Bu sözlerin derin anlamını Yüce Meclisin takdir
lerine saygıyla sunarken, bugün Atatürk'ün «Dini 
kaldıran adam ve din düşmanı» olarak tanıtılmak is
tendiğini, belgeler göstererek açıklamak gereğini du
yuyorum. Bugün Türkiye'de basılan... (AP sıraların
dan gürültüler) Lütfedin efendim, dinleyin. 

Bugün Türkiye'de basılan, dağıtılan ve Federal 
Almanya'ya da gönderilen «Fazilet» takvimleri var
dır. Bu takvimlerin yapraklarında ve özellikle 10 Ka
sım yaprağında, rahmetli Atatürk din düşmanı ola
rak tanıtılıyor. Takvim yaprağından aynen okuyo
rum... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Lenin'in 
de var takvimi. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bakınız arkadaş
lar: «Gizlemeye gerek yok, Mustafa Kemal hiç bir 
dini değere inanmazdı. Bunun için, halk onun ileride 
Halifeliği kaldıracağını biliyordu. Bu yaygın bir ka
naatti. Halk arasında Mustafa Kemel'in, Şeyhülisla
mın başına kur'an-ı çarptığı söylentisi yayılmıştı. Halk 
ise o anda Mustafa Kemel'in çarpılacağını düşünü
yordu.» 

Aziz arkadaşlarım, elinizi vicdanınıza koyarak, 
Atatürk ilkelerine inanıyorsanız düşününüz... 

YAHYA USLU (Manisa) — O çarpılmaz ama, 
sen çarpılacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Uslu, lütfen. 
Devam ediniz efendim. 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, Atatürk, Halifeliği kaldırmakla dini kaldırmış 

olmadı. Tam tersine, Halifeliği kaldırmakla dinin 
gereğini yerine getirmiş oldu. Çünkü ilk dört Halife
den sonra kurulmuş olan İslâm devletlerinin hüküm
darları gerçek anlamda birer Halife değillerdi. Bunlar 
birer hanedan kurmuşlar, Osmanlı Halifelerinde ol
duğu gibi saltanat sürmüşlerdir. Oysa Kur'an, hane
danın ve dolayısıyla saltanatın birer zulüm kurumu 
olduğunu açıkça bildirerek bu düzeni reddetmiştir. 
Kur'an'dan anlayanlara şunu anımsatmak isterim. 
Bakara Suresinin 123 ncü Âyetini açsınlar, okusun
lar. 

ALİ AK (İçel) — Zırvalayıp saçmalama; bırakın 
Allah aşkına. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
lütfen müdahale ediniz, aksi halde ben müdahale et
mesini bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, ben müdahale ediyo
rum gerektiği zaman; siz sakin olunuz ve konuşma
nıza devam ediniz. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — İşte arkadaşlarım, 
rahmetli Atatürk bu kurumu ortadan kaldırarak din 
ve vicdan özgürlüğünü sağlayan, lâik ve olumlu an
layışa dayanan ve Anayasamızın 2 nci maddesiyle 
belirlenen bir devlet düzeni kurmuştur. Yine Atatürk 
ve arkadaşları, şeriat hukukunun dünya ile ilgili ku
rallarını lâik yasalarla değiştirdikleri için dinsizlikle 
suçlanırlar. 

Şeriat hukukuna kısaca değinmek isterim : Şeriat 
hukuku ikiye ayrılır arkadaşlar; biri, öteki dünyayı 
ilgilendiren ibadet kurallarıdır, ikincisi ise, bu dün
yayı ilgilendiren hukuk kurallarıdır. Bunlardan biri 
aile hukukudur, bir ikincisi borçlar, eşya ve usul hu-, 
kukudur, bir üçüncüsü ceza hukukudur. Bir de ba
ğımsız bir hukuk olan feraiz ve miras hukuku vardır. 
Rahmetli Atatürk'ün değiştirdiği hukuk kuralları 
bunlardır; ibadet kısmına, yani asıl din konusuna hiç 
dokunulmamıştır. Kadın köleliğini, dört kadın alma 
usulünü; mirasta kız çocuklarına reva görülen hak
sızlığı kaldırmak, dini kaldırmak mıdır arkadaşlar? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Dini kal
dırmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, rica ediyorum. (CHP 
ve AP sıralarından gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Anlamadan 
çok konuşuyorsun. 

ZEKİ EROĞLU (Deyamla) — Lütfen otur, lüt
fen yerinde otur; Atatürk düşmanları bu Meclis için
de oturamaz arkadaşlar. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Eroğlu, Sayın Eroğlu... 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Konuşturun Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika dinleyin beyefendi, lüt

fen, rica ediyorum, sizin o hareketiniz, arkadaşımın 
hareketi; elbette arada sizlerin bu davranışına bir 
çare bulmaya çalışacağız, çok rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, sayın hatibin nasıl söyleyece
ğini sizlerin tayin etmesi mümkün değildir; doğru ve
ya yanlış, ama hatibin buradaki konuşmasına müda
hale etmenizin de bir netice almayacağını bilerek lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

HASAN GÜRSOY (Adana) — Sayın Başkan, 
Atatürk'ün arkasına sığınarak dini tahrif etmesinler. 

ZEKÎ EROĞLU (Devamla) — Bakalım, bakalım, 
lütfen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
CENGlZ ŞENSES (Ankara) — Atatürk düşman

ları... 
BAŞKAN — Sayın Şenses, Sayın Şenses. (AP ve 

CHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Faşist 

dediğiniz adamın arkasına sığınıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Utku, Sayın Utku, çok rica 
ediyorum... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, Atatürk'ün arkasına sığınarak, tahrik etme
sin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özutku, Sayın Özutku, Sayın 
Özutku çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Bir 
kelime daha konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Özutku, ben rica ediyorum. 
Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturunuz efen
dim; yerinize oturunuz ve ben gerektiği zaman mü
dahale ederim. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Din 
düşmanlığı yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Özutku, Sayın Özutku. (Gü
rültüler) Sayın Özutku rica ediyorum. (Gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU ( Afyonkarahisar) — De
magoji yapıyor, sahtekârlık yapıyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özutku çok rica ediyorum. 
(Gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, lütfen müdahale edin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üye, sayın üye rica ediyorum 
efendim. 

(Başkanın tokmağı vurması) (AP ve CHP millet
vekillerinin, ayağa kalkarak biribirleri üzerine yürü
meleri) Sayın yöneticiler, sayın yöneticiler gereken 
müdahaleyi yapınız. (Gürültüler) Sayın Özutku çok 
rica ediyorum oturur musunuz yerinize? Çok rica 
ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, lütfen müdahale ediniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ben gereğini yapıyorum, siz oturu
nuz efendim. Ben gereğini yapacağım. (Gürültüler) 
Siz oturunuz efendim. Siz oturunuz. 

ZEKÎ EROĞLU (Devamla) — Daha 10 dakika 
konuştum Sayın Başkan. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — İstiklâl Savaşın
daki... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, Sayın Kaleli siz otu
runuz şey yapalım. (Gürültüler, Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve Erzincan Milletvekili Nurettin 
Karsu arasında karşılıklı tartışma, Başkanın tokmağı 
vurması) Sayın Kabadayı, Sayın Karsu, Sayın Karsu, 
Sayın Karsu, Sayın Karsu... (Gürültüler, Ankara Mil
letvekili Cengiz Şenses'in Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' 
nun yanına gitmesi, gürültüler) Sayın Şenses... (Gü
rültüler, Başkanın tokmağı vurması) Sayın Şenses, 
Sayın Şenses zatıâlinizin oraya kadar giderek burada 
artan tansiyonu artırmaya hiç bir surette hakkınız 
yoktur. Bu Meclis burada çalışmasını sürdürecektir. 
(Gürültüler) Rica ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manlarını susturun. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu, lütfen, 
rica ediyorum, beni dinleyiniz. (Gürültüler) Beni din
leyiniz beş dakika lütfen. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manlarını susturun lütfen. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, zatıâlinizin yaptığı da 
az değildir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manlarını susturun diyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sizin yaptığınız 
daha az değildir. Lütfen şey yapınız. Burası sizin key
finize ait de olamaz. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Ata
türk düşmanları... Atatürk'e faşist diyorlar Sayın Baş
kan. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, lütfen müdahale ediniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ben gereken müdahaleyi yapacağım, 
lütfen. (Gürültüler) 

- _ 370 _ 
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BAŞKAN — Sayın Özutku ben rica ediyorum, 
oturunuz yerinize lütfen. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkan, bu cüreti nereden. alıyor arkadaşımız? (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tekin, ben gerekeni yapıyo
rum. Biraz da siz yardımcı olunuz lütÇen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yemin edi
yorum, burada laik Cumhuriyete söylediklerini, ye-; 
min ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN Sayın Uysal, Sayın Uysal, zatıâli-
niz de oturur musunuz yerinize? Lütfen, lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Faşist de
nilen adamın arkasına sığınıyorsunuz» diyor, «adam» 
diyor, siz susuyorsunuz. «Adam» diyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal, söz 
vereceğim, şeyiniz neyse söyleyeceksiniz. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, Atatürk... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Özutku. Bir dakikanızı rica ediyorum. (Gürültüler) 
Ben rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bakın neleri görmüyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Neyi görmüyorum Sayın Uysal? 
Neyi görmüyorum? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söyleyeceğim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyi söyleyeceksiniz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakın söy

leyeceğim, söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Rica ederim, önce yerinize oturu

nuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söyleyece

ğim efendim, bakın söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekilisiniz, nasıl hare

ket edileceğini öğreniniz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz istiyo

rum efendim, söyleyeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinize oturunuz, ge
çiniz yerinize söz isteyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yerimdeyim 
efendim, yerimdeyim. 

BAŞKAN — Yerinize geçiniz, nasıl hareket edi
leceğini önce siz öğreniniz, ondan sonra arkadaşları
mız düşünsün. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neyi gör
mediğinizi söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Neyi görmediğimi söyleyin, oturun. 
Söz vereceğim, size söz vereceğim, söyleyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Atatürk'ün 
oturduğu yerde oturuyorsunuz; neyi görmediğinizi 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Söyleyiniz, size söz vereceğim, otu
runuz. Oturunuz yerinize, siz söz verdiğim zaman 
kalkar konuşursunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neyi söyle
diklerini söyleyeceğim. Vazifem bu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen herkes 
yerine otursun. (Gürültüler) Önce bütün arkadaşları
mın yerlerine oturmalarını rica ediyorum. Çok rica 
ediyorum arkadaşlarım. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Kitap 
konusuna devam ederse konuşturmayacağım. (Gürül
tüler) 

Önce burada birbirimizi anlayabilmemiz için, şu 
Yüce Meclisin mehabetine uygun şekilde davranma
mız gerektiğini, hepimizin bilmesi lazım sayın arka
daşlarım. Burada birbirimizi kırmak suretiyle hiç bir 
noktaya varamayacağımızı da bilmemiz gerekir. Ar
kadaşlarımızın zaman zaman yükselen tansiyonları, 
uzun çalışmalar neticesinde, belki hoş olmayan bir 
noktaya gelmiş olabilir; ama buna bazı arkadaşları
mızın âdeta körüklercesine davranışlarını da hiç hoş 
görmek mümkün değildir. 

Hele Sayın Şenses'in, iki arkadaşımızın münakaşa
sına buradan giderek müdahale etmesini hiç uygun 
görmedim, Sayın Şenses. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Tekme atıyor or
da, ne yapayım? 

BAŞKAN — Sizin buradan gidip oradakine mü
dahale etmenize veya oradakine müdahale etmeye 
hakkınız yoktur, hakkınız yoktur. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Ben oraya yatış
tırmak için gittim. 

BAŞKAN — Bu bakımdan, benim Başkan olarak 
bu Meclisi yönetebilmem ancak bazı kurallara bağlı
dır. Size bir oturum cezası veriyorum ve bunu sayın 
arkadaşlarımın oylarına sunacağım. Kabul edildiği 
takdirde Meclisi yöneteceğim, aksi takdirde Başkan 
olarak bu Meclisi yönetme imkânım olmadığını da 
belirtmek istiyorum. (AP, MHP ve MSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gürültü
ler) 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Önce Cumhu
riyete saygı! 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Söz istiyorum. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclise karşı saygılı olmanız gerekir. Ma
demki oya sunuyorsunuz, Yüce Meclisin onayına say
gılı olmanız gerekir. Tehditle oylama yapamazsınız, 
tehditle Meclisi çalıştıramazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Nurettin Kar-
su'nun bu davranışını, bu Meclisin çalışmasına uygun 
bulmadığım için... 

DÎVAN ÜYESİ NİZAMETTÎN ÇOBAN (Kü
tahya) — Ama bir dakika, tekme attı oradan. (Di
vandan ayrılarak CHP sıralarındaki yerine yürümesi) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Başkanlık Divanı, önce Başkana yardımcı olmak 

zorundadır. (Gürültüler) 
Ben, bir oturum cezasıyla arkadaşımızın cezalan

dırılmasını uygun buluyorum. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... (CHP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Savunmamı isti
yorum, savunmamı! 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... (CHP sıraların
dan gürültüler) Kabul edilmiştir. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Savunmamı isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Savunmanızı yapabilirsiniz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Savunma is

tiyorum. (Stenografların çalışma sırasına elini vura
rak) Savunma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, öyle yapmayınız, lüt
fen şu kürsüye de çıkıp burayı tekmeleyiniz. Bir mil
letvekilisiniz, ayıptır yaptığınız, kınıyorum sizi, kını
yorum, çok ayıptır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Size ayıptır. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Siz önce, Cum

huriyete karşı, lâikliğe karşı, Atatürk'e karşı konu
şanları kınayın, ondan sonra kişisel davranışlarda 
bulunanları kınarsınız. 

BAŞKAN — Ben ne yapacağımı bilirim. Sizin... 
(Gürültüler) Sizin şeyinizle yapacak değilim, ne yapa
cağımı bilirim, rica ederim oturunuz yerinize. (Gü
rültüler) 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Atatürk'ün otur
duğu yerde oturun, Cumhuriyete karşı konuşanları 
önce kınayın; asıl görev o. Atatürk düşmanlarına ce
za vermeniz lazım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Burası Ata
türk'ün Meclisidir, tescil edilmesini istiyorum. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Atatürk'ü savu
nan insanları, Atatürk'ün kurduğu bu Meclisten çı
karmaya sizin hakkınız yok. 

BAŞKAN — En az sizin kadar Atatürkçüdür bu
radakiler, bunu bilmeniz gerekir. Bu Meclisteki her 
üyenin, en az sizin kadar Atatürkçü olduğunu bilme
niz gerekir. Hiç bir arkadaş, kendisine rüçhan payı 
ayırmasın. (Gürültüler) 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
oylamanın sonucunu ilan ederken, burada tereddüt 
hâsıl olmuş, dikkate almanız gerekir; Başkanlık Kâ
tibi yoktu, oylamayı tekrarlamanız lazımdır. İçtüzü
ğe göre lütfen tekrarlayın. 

DİVAN ÜYESİ İRFAN BİNAY (Çanakkale) — 
Başka Kâtip de yok, ben de gidiyorum Sayın Baş
kan. Başkanlık Divanına saygısı olmayan bir Meclis
te, oturumda ben de duramam. 

BAŞKAN — Siz oturun, rica ediyorum. 
Sayın Eroğlu, sürenizi tespit ettim, devam ettire

ceğim, siz yerinize geçer misiniz? 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — 10 dakika konuş
tum. 

BAŞKAN — Ben tespit ettim efendim kaç dakika 
olduğunu. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bağırmayın o za
man bana. 

BAŞKAN — Ben tespit ettim, buyurun. 
ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Niçin bağırarak 

söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Ben tespit ettim, anlamıyorsunuz 
sayın üye! 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bağırarak neyin 
düzeleceğini sanıyorsunuz? Tespit ettiniz, tamam. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurunuzj Anlaşıl
mazsa elbette ki, bağıracağım, başka yapacağım bir 
şey olmuyor ki!.. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Anlaşılmazsa elbette bağıracağım! 

^ C E N G İ Z ŞENSES (Ankara) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız kürsüde bulunuyor, sükûneti sağlarsınız, 
konuşmasına devam eder. Kürsüden indiremezsiniz. 

BAŞKAN — Bunu ben bilirim, siz değil. Sizin 
gibi böyle, kendi görevi olup olmayan her işe karı
şan milletvekili olduğu sürece burada oturum idare 
edilemez. Çok rica ediyorum. Önce milletvekili ola
rak nasıl olduğunuzu öğreniniz; çok rica ediyorum. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Biz size saygılı
yız Başkan; ama sizin bize saygınız yok. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, biraz önce Sa
yın Cengiz Şenses'e verdiğim ceza hususunda Sayın 
Öymen'in... Sayın Öymen? Usulsüzlük mü olduğunu 
belirttiniz? 

372 — 
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ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Kâtibiniz yoktu 
efendim. Oylamanın sonucunun anlaşılmadığını söy
ledim, tereddüt halinde oylamayı tekrarlamanızı rica 
etmiştim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, hay hay. 
Haklı olarak, Divanda bir kâtibin olmadığı za

man yapılan oylamada tereddüt olduğunu belirttiler; 
hay hay, arkadaşımızın... (AP, MHP ve MSP sırala
rından gürültüler) Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum, 
rica ediyorum. Eğer oylamada tereddüt olduğunu be
lirtirlerse, bunu tekrarlatmakta Başkanlık olarak 
mahzur görmüyorum. Bu bakımdan bir şey değildir. 
Rica ediyorum. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Sayın Başkanım, 
Başkanlığınıza sonsuz saygım var. 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz, oradan dinleye
ceğim Sayın Şenses. Sizi böyle hareket ettiğiniz sü
rece dinlemiyorum. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Suçluyorsunuz, 
savunma hakkım bakidir. Müsaade edin. 

BAŞKAN — Sizi ancak yerinizden konuştuğunuz 
zaman dinleyeceğim, dinleyemiyorum. 

Şimdi buyurun Sayın Şenses. Bir dakika Sayın 
Öymen. Sayın Şenses buyurun, itirazınız mı vardı 
efendim? 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Sayın Başkan, 
biz şu Yüce Meclisin çatısı altında görüşmeleri sür
dürürken, belli kurallara ve kurumlara saygılı olmak 
mecburiyetindeyiz. Sizleri kendi bünyemizden seçmiş 
ve o görevi ifa etmiş bir insan olarak, ve her zaman 
için Yüce Meclisin kutsallığına inancımızdan dolayı
dır ki, sizlere saygımız vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, belli oluyor efen
dim. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Fakat şurada bu 
çalışmaları başka yöne kaydırmak, burada bazı işle
rin istismarını yaparak, hatta ve hatta daha ileriye 
giderek, Atatürk'e ihanet eden insanların yeminlerine 
sadık kalmadıklarını vurgulamak için doğan olayları 
anında yatıştırmak amacıyla müdahale etmişsem ola
yı büyütmemek için, bu suç mudur? 

BAŞKAN — Sayın Şenses müdafaa hakkı mı is
tiyorsunuz efendim? Size soruyorum Sayın Şenses, 
onu vereceğim efendim, istiyorsanız. Bana «Müdafaa 
hakkı istiyorum» deyin. Size gereken ne ise onu ve
ririm ben. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Evet efendim, 
savunma hakkı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, buyurun efendim. Size ken
dinizi savunmanız için söz veriyorum, buyurun. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

Biz bu çatı altına girdiğimiz ilk günde birlikte 
andiçmiştik. O anda o yemine sadık kalarak bu çatı 
altında görev yapmamız iktiza eder. Hiçbir kimsenin 
bazı polemiklerle bazı siyasal çıkarlarla şu Meclisin 
çalışmalarını engellemeye, sabote etmeye hakkı yok
tur ve olmayacaktır. Hele hele ki bu Yüce Meclisin 
kurucusu, demokrasinin yaratıcısı olan Atatürk'e ve 
onun koyduğu laiklik ilkesine saygısızlık oldu mu, iş
te anarşi burada başlar. Biz hiçbir zaman demokra
sinin kurucusu, Cumhuriyetin yaratıcısı olan Ata
türk'e burada istenmedik sözlerin veya söylevlerin, 
hatta hatta daha ileriye giderek Atatürk'e «adam» 
diye hitap etmeleri karşısında susamayız. 

EMİN ATİF ŞOHOÖLU (Denizli) — Nereden 
çıkarıyorsun bunu? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
CENGİZ ŞENSES (Devamla) — Bu nedenle biz 

buradaki çalışmaların hukuk kuralları içerisinde ve 
Anayasa çerçevesi içerisinde çalışmalarını sürdürebil
mek için... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kendisini mi mü
dafaa ediyor? 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Ataöv, aynı mü
dahaleyi yapacakken siz müdahale ettiniz. 

Sayın Şenses, beni dinler misiniz bir dakika? Ben 
size sözü, benim size verdiğim cezanın usulsüz oldu
ğu yönündeki kendi müdafaanız için verdim. Lütfen 
bunu belirtiniz ve kararı uygulayalım efendim. 

CENGİZ ŞENSES (Devamla) — Tamam efendim. 

Arkadaşlar, burada bu çatı altında istenmedik 
söylevler söyleniyor, istenmedik hareketler yapılıyor. 
Hangi siyasal kuruluşa mensup olursak olalım, hepi
mizin Yüce Türk halkına karşı müşterek sorumluluk
larımız vardır, müşterek duygularımız vardır. O duy
gu ve düşünce içerisinde hareket etmek mecburiye
tindeyiz. 

Ben Yüce Meclisin çalışmalarını engellemek ve
ya bir olay çıkartmak için herhangi bir harekette bu
lunmadım. Hissi, duygusal ve bir anlık heyecanlan 
uğruna böyle bir harekete giren arkadaşlarımızı ya
tıştırmak amacıyla olayın içerisine karıştım. 

Takdir sizlerindir arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenses. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, bana ceza verdiniz... 
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BAŞKAN — Size henüz bir şey vermedim Sayın 
Karsu, hakkınızdaki kararımı belirteceğim efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Savunmamı 
istiyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, usul 
bakımından 'bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Cezayı Yüce Mecli

sin onayına arz ederken, «Cengiz Şenses'e bir oturum 
ceza veriyorum, bu kabul edilmezse Meclisi yönet
mem» diye, Yüce Meclisin iradesine ambargo koyar 
biçimde etki yaptınız. Lütfen oya sunarken 'böyle bir 
şey yapmayınız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. Eğer bunu bu 

anlamda şey yapıyorsa Yüce Meclisten özür dilerim. 
Böyle bir anlamda kullanmış değilimdir. O anlamda 
kullanmıyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yalnız itimadını yitiren bir Başkanın, Başkanlık 
yapamayacağı kanaatimi taşımakta da ısrarlı olduğu
mu belirtmek isterim. 

TURGUT ART AÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 
dakika... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz 
lütfen. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu sözünüz üze
rine... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Sayın Artaç 
oturunuz da... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Böyle Başkanlık 
yapılmaz. Başkanlık yapılamıyorsa terk edilir, istifa 
edilir. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, oturunuz, ben ne ya
pacağımı biliyorum. 

Sayın Uysal?.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben sizin tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında bir lehte, bir 

aleyhte iki arkadaşa söz vereceğim. Siz aleyhte. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş

kan, lehte söz istiyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, ben de lehte söz istiyorum ilk defa t e n istedim. 
BAŞKAN — Sizden önce istediler efendim. 
Buyurun Sayın Uysal. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, bir 

usulü tamamlamadınız. 
BAŞKAN — Beraber tamamlamak için Sayın 

Çakmak, yeni bir müzakere açılmasın diye düşünerek 
böyle hareket ettim. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin 
Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizi yönetmek, elbette ki İçtüzük kuralları

na uygun olmalıdır, elbette ki Anayasaya uygun ol
malıdır. Burada Meclis iradesini temsilen, Millet Mec
lisini temsilen görev yapan Sayın Başkan, Anayasa
mızdaki temel ilkelerle ilgili hususlara ait herhangi 
bir konuşma olduğu zaman, hassasiyeti hin kat daha 
artmak durumundadır. Dikkatle konuşmaları takip 
etmek ve o konuşmalara karşı yerinden müdahale 
eden sayın milletvekillerinin sözlerine dikkat etmek 
durumundadır. 

Bu Mecliste milletvekilleri, Devletin hağımsrzlığı-
nı, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağına, mli-
letin kayıtsız şartsız egemenliğine; demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağına yemin ederler. 

Burada hir milletvekili, bir grup adına eleştirileri
ni yaparken, Atatürkçülüğü ve laik ilkeyi kendi par
tisinin, Anayasaya uygun, programına uygun tahlilini 

ve Türkiye'deki olaylarla karşılaştırmasını yaparken, 
yerinden zabıtlara geçtiği gibi, bir milletvekili, «fa
şist dediğiniz adamın arkasına sığınıyorsunuz» derse, 
siz ona müdahale etmezseniz, Atatürk'ün oturduğu 
yüce yerde görevinizi yapmamış olursunuz. (CHP sıra
larından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, zabıtlar buradadır, o zabıtları alın, 
lütfen okuyunuz. Türkçe yayınlanan, dış ülkelerden 
Türk topraklarına sokulan, evlerde takvim diye du
varlara asılan, 10 Kasım günlü yaprağın arkasında, 
Atatürk'e ait, «dinsizlik» ithamını yapan bir takvim 
yaprağını burada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
okurken, burada, bu Mecliste, Türk Devletini kuran 
Atatürk'ün bu Meclisinde .'bir milletvekili, o yaprak
taki sözleri tasvip eder anlamında yerinden o hatibe 
saldırırsa, siz onu susturmazsanız, Atatürk'ün otur
duğu yerde oturamazsınız Sayın Başkan. (CHP sıra
larından ı«iBraivo.» sesleri, alkışlar) 

Onun için ben sizin... (AP sıralarından gürültüler) 
Onun için ben sizin davranışınızı 'buraya, hu konular 
üzerine dikkatinizi çekmek için söz aldım. 
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Sayın Başkanım, sonra siz orada meydana gelen 
olaylarla ilgili ceza vermek görevini elbetteki İçtüzü
ğe göre yerine getirmekle mükellefsiniz; ama onu ye
rine getirirken, bir tehdit unsuru olarak «bu cezayı 
ya verirsiniz, ya da ben burada oturmam» derseniz 
görevinizi yapmamış olursunuz. (Gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sanki bulun
maz Bursa kumaşı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, lütfedin, bu Meclisteki bütçe müzakereleriyle 
ilgili, şu zamana kadar gelen ahenkli, partilerarası iyi 
anlayış, neden bazı milletvekillerimizin Atatürkçülüğe 
ait, Atatürk'e ait, birtakım insanların, çevrelerin ya
zıyla yaptıkları sözleri, saldırganlıkları burada takbih 
eden bir arkadaşımızın sözleri karşısında, oldukları 
yerden kalkarak ona saldırmaları hoş görülüyor? 
Onun cevabını 'bu Meclis bulmalıdır, onun cevabını 
bu Meclis bulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada laik Cumhuriyet 
esaslarına bağlı kalacağımıza yemin ettik. Bu Meclis, 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaya inanmış, laik il
kelere inanmış olan insanların Meclisidir, milli irade
nin Meclisidir, mollaların Meclisi değildir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar; AP, MHP ve 
MSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

Rica ederim. Sayın Başkan... Rica ederim Sayın 
Başkan... Lütfen dikkat ediniz, konular üzerinde dik
kat ediniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Sayın Uysal... (Gü
rültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim. (Gürül
tüler) 

Sayın Uysal, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dinliyorum 

efendim. 

'BAŞKAN — Ben zatıâlinize benim tutumumu 
eleştirmeniz için söz verirken, başkalarını rencide 
etmeniz veya yeni şeylere sebebiyet vermeniz için 
söz vermedim. Ama tutumunuz bu yönde. Lütfen 
benim tutumum üzerinde devam ederek sözünüzü ta
mamlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, kimseyi rencide etmiyorum, laik ilkelere inan
mış, burada yemin etmiş, o ilkelere 'bağlı hangi... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — İnansan böyle 
konuşmaz, hakaret... 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Partili 

olursa olsun, her insan bizim görüşümüzde saygıde
ğer insandır. Laik ilkeleri kabul etmeyen hiç kimse
nin fikrini, Anayasaya aykırı olduğu için, tasvip et
miyoruz. Cumhuriyete, laik ilkelere, demokrasiye 
inanmış her kişi bizim karşımızda saygıdeğer insan
dır, Türkiye Cumhuriyetinin şerefli bir ferdidir. Ben 
bunu demek istiyorum. 

O bakımdan siz Başkan olarak burada konuşmala
rı takip etmekle mükellefsiniz. Burada söylenen söz
leri, lütfen, zabıtlarda var alıp, getiriniz ve onlar hak
kında işlem yapınız. Size bunu hatırlatmak için söz 
aldım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Şah
sım hedef alınarak... 

BAŞKAN — Sayın Özutku, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Şah
sımı hedef alarak... 

BAŞKAN — Sayın Özutku çok rica ediyorum... 
Lütfen yerinize oturun ben zatıâlinizi görüyorum efen
dim, ben görüyorum. 

Sayın Değerli, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşte itiraz 

edenlerden, olay çıkaranlardan birisi. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sizin müdahaleleriniz 
de, ki şu andaki müdahalenizi eğer siz kendinize ya-
kjştırıyorsanız ben bir şey demeyeceğim. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) Ama istiyoruz ki, şu Meclisi 
çalıştıralım. Bunların başında, görevli olan bir zat ola
rak sizin anlayış göstermeniz lazım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım müdahale etmedim. 

BAŞKAN — Ama yerinizden, «olay çıkaranlar
dan biridir» diyerek yeni bir olaya sebebiyet vermeye 
çalışıyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, müdahale etmedim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Ama gerçek. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doğru diyor. 
BAŞKAN — Efendim, ben gördüm her şeyi, ben 

gerekeni yapıyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zabıtlara ba

kın, zabıtları lütfen inceleyin, inceledikten sonra ceza 
verin. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manlarına yer yok. 

BAŞKAN — Gereğini yapacağım, siz müdahale 
yapmayın. 

Buyurunuz Sayın Değerli. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de ne kadar 
milli, manevi Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne ne 
kadar düşman varsa, ki şu kürsüde daha ne diyece
ğimi bilmeden .«Atatürk düşmanlarına laf yok» diyen 
kişilerin zihniyetinden gelir o düşmanlık. (AP sırala
rından «ıBravo» sesleri) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk düş
manlarına laf yok değil, «Yer yok» dedim. Tekrar 
ediyorum, Atatürk düşmanlarına bu kürsüde yer yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum ar
kadaşlarım. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Burada 
hepimiz bir konuşmaya şahit olduk. Sakin sakin bü
tün bakanlıkların bütçelerini takip ediyoruz, Halk 
Partili arkadaşlarım da kabul ederler ki, sözcü diye 
çıkardıkları arkadaşımız, burada sözcülüğüyle, ba
kanlıkla ilgisi olmayan sanki bir Şeyhülislammış gibi 
burada fetva kesmeye başlamıştır. Nedir onlar? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Fetva kesilmez, 
fetva verilir. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Fetva 
vermeye başlamıştır. Ne demiştir? 

-BAŞKAN — Biraz arkadaşımızı da dinleme neza
ketini gösterirsek, bu hakkı ona da tanırsak, daha iyi 
anlaşabiliriz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Mustafa 
Kemal'i ele almıştır. Mustafa Kemal'in... 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Ne il
gisi var bunların Sayın Başkan? 

!BAŞKAN — Var ilgisi efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Mustafa 

Kemal'in «Dinli, dinsiz» olduğuna dair birtakım söz
leri dile getirmiştir, kendisi de hükmünü vermiştir. 
Güya Mustafa Kemal, öyle demedi şöyle dedi diye
rek Mustafa Kemal'e de ait olmayan birtakım lafları 
söylemiştir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Mustafa 
Kemal'i de ne niyetle söylediğini biliyoruz. «Musta
fa Kemal» diyor. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — «Atatürk» desene. 
BAŞKAN — Sayın Tekin, Sayın Tekin lütfen. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlar, arkadaşımız burada kalktı, di

yor ki, «Şu takvim» ki takvim bahanedir, takvimle 
hadise çıkmamıştır. Arkadaşımız, ehliyeti olmayan, 
bilgisi olmadığı konulara el atmıştır. O da şudur. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Nereden bil
din? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Biliyo
rum efendim, müsaade edin, biliyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, siz müsaade edin. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Kendisi 

diyor ki, «İslam dininin 2 tane kaidesi vardır, hukuk 
kuralı vardır : Biri uhrevidir, biri dünyevidir. Ata
türk, ahirete ait ibadetlere dokunmamıştır, dünyaya 
ait olanları kaldırmıştır» demek suretiyle bizzat ken
disi Atatürk'ü dinsizlikle itham ediyor; kendisi itham 
ediyor. (AP -sıralarından «Bravo» sesleri) 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, ye
niden sataşma yapıyor, yalan söylüyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Zabıtları 
getirtin, bakın. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, yerinize geçer misiniz 
efendim? 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Onun ehliyeti olup 
olmadığını o bilmez, elimizde tutanaklar var, yalan 
söylüyor. 

BAŞKAN — Yerinize geçer misiniz? Sizi hiç din
lemiyorum, buraya geldiğiniz takdirde; yerinize ge
çin önce. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çok hırslan
dınız Sayın Başkan; kürsüden kendinizi aşağıya ata
caksınız, sizden korkmaya başladım. 

BAŞKAN — Çünkü, sokakta mı Mecliste mi ol
duğumuzu ayıramadığımız için öyle yapıyoruz. 

Sayın Değerli, bir dakikanızı rica edeceğim : 
Benim tutumumun doğru olup olmadığı yönünde 

ben zatıâlinize söz verdim, gerekçeyle geliyorsunuz, 
doğrudur; ama yeni bir sataşmaya meydan vermemek 
için ben uyarıyorum, bu türlü konuşmayı yapmadan, 
tutumum hakkında konuşunuz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarını, İslam Dininde... 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
sizin tutumunuzla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizi arkadaşımın konuşmasından 
sonra dinleyeceğim efendim. Hatip konuşurken din
leme imkânım yok, lütfen, lütfen... 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Konuştuktan son
ra dinleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sizi dinleyeceğim, sayın üye. 
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SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Efendim, ben si
zin tutumunuzla ilgili söz istiyorum, siz kalkıp baş
kasına veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben uyardım efendim, o takdirde onu 
söylüyorsanız uyardım zaten. 

Buyurun efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kürsü kimin dinli, kimin dinsiz, 
kim ne derse dinli olur, kim ne derse dinsiz olur fet
vasının verileceği kürsü değildir. Bu arkadaşımız, 
«Ahirete taalluk edenleri kaldırmadı, dünyaya taal
luk eden İslam hükümlerini kaldırmıştır, bunun için de 
dinsiz denilmez» demek suretiyle kendine göre bir 
din ortaya koymuş, ona göre de «Dinli, dinsiz» ayı
rıyor... 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Hayır, dini Atatürk 
kaldırdı demedim, yalan söylüyorsun. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, Sayın Eroğlu rica edi
yorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşım zabıtlarda mevcuttur. 

Açık açık dediniz ki, açık açık arkadaşımız dedi
ler ki; «Birtakım dünyaya taalluk eden seri hukuku 
kaldırmıştır» dediniz. (CHP sıralarından «Sayın Baş
kan, bunların sizin tutumunuzla ne ilgisi var?» sesleri) 
Kendisi söyledi, «Seri hukuku kaldırmıştır» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, benim tutumuma ge
liniz lütfen, lütfen. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Geliyo
rum. 

Öyle ise, İslam dininde isterseniz bir hükmü kal
dırın, isterseniz bin hükmü kaldırın, İslam dini bir 
küldür, bir hükmü kaldırmakla İslama ait bir insanın 
durumu din ve diyanet babında ne ise, din hükmünü 
kaldırırsanız gene odur. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Bu bakımdan, diyorum ki, arkadaşımız, kendisi, 
«Atatürk dünyaya taalluk eden seri hukuku kaldır
dığı için, Atatürk'e dinsiz diyorlar; dinsiz değildir» 
demek suretiyle hem kaldırdığını söylüyor hem Ata
türk'ü kendisi dinsiz icat ediyor. 

BAŞKAN —--Sayın Değerli, beni tekrar müdaha
leye mecbur etmeyin, rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, Grup Başkanvekili, sevgili arkadaşımız gru
bun yöneticisidir; ben buraya çıkmadan kendisi, «İşte 
hadise çıkaranlardan biri» diye sataşmaya başladı. 
(CHP sıralarından «Doğru» sesleri) ve konuşmasının 
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sonunda «mollaların değil» dedi. (CHP sıralarından 
«Değil» sesleri) 

Molla; İslam dininde, lügatta; bazı belli şeylerle 
bilgiye sahip olan, içi dolu olan kişidir. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Ders istemiyoruz 
senden. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Binaen
aleyh; molla demek... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, çok rica ediyorum. 
Çok rica ediyorum, keseceğim aksi takdirde sözü
nüzü. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — ...Bugün 
molla demek suretiyle hakaret ettiğiniz kişilerin, ki 
Arap ülkelerinde gidip mollaların önünde dilenen 
Başbakana siz sahip çıkın, biz sahip değiliz. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bundan dolayı tutumunuzu takdirde karşılıyorum, 
kürsüden indirdiğiniz için, bu tarz konuşmalara mey
dan vermediğiniz için size takdirle tebriklerimi su
nuyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından «Yüh» 
sesleri, gürültüler) 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

tutumunuz hakkında söz vereceğinizi beyan etmişti
niz. Şimdi tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, memnuniyetle vermek 
isterdim, fakat bir aleyhte bir lehte söz verdim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır, «birkaç 
kişiye» dediniz. Zabıtlara geçti. 

BAŞKAN — ... Ve bu tutumum hakkındaki gö
rüşmeyi tamamladım. Aslında tumumum hakkındaki 
görüşler, tutumumu değil, Mecliste yeni olayları or
taya koydu. 

Bu bakımdan yeni bir olaya imkân vermeyeceğim 
efendim. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özutku... 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, lüt

fedin, Sayın Başkan, lütfedin efendim. 
BAŞKAN — Sizi dinlemiyorum sayın üye, dinle

me imkânım da yok. Önce yerinize geçersiniz, bir 
milletvekili olarak nasıl davranılır, öyle yaparsınız 
ben de dinlerim. (AP sıralarından ı«Bravo Başkan» 
sesleri) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, ben de söz -istiyorum, yerimden arz edece
ğim. 
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BAŞKAN — Siz de efendim. Siz de lütfen önce 
yerinize geçiniz, sizi öyle dinleyeyim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sizi de dinleyeceğim, Sayın Eroğlu'nu 
da dinleyeceğim efendim. Önce Sayın Eroğlu'nu. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu, oradan, din
liyorum efendim. Ne söylemek istediğinizi, önce me
ramınızı anlayayım efendim. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, ko
nuşmamı tahrif etti, değiştirdi. 70 nçi maddeye... (AP 
sıralarından «Ne söylüyor bu?» sesleri) 

İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, size şey olduğu zaman... 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Tahrif etti, «Anla

mıyor» dedi. Anlayıp anlamadığımı söyleyeceğim, za
bıtlara geçireceğim. 

BAŞKAN — Meramınızı anladım efendim. 
ZEKİ EPvOĞLU (İstanbul) — Din bilgimi söyle

yeceğim, anlayıp anlamadığımı söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, anladım 
Sayın Eroğlu, buyurun, size ben ne yapacağımı söy
leyeceğim. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) ^ Sayın Başkan... 
BAwŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın Gö-

rentaş. 
Buyurun Sayın Utku. 
MEHMET ÖZUTKU (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, münakaşa sırasında sarf ettiğim 'bir 
cümleyi, «Faşist dediğiniz adamların arkasına giz
lenmeyin» tarzında sarf ettiğim bir cümleyi aleyhim
de bir ajitasyon unsuru olarak kullanmış ve beni ka
ralama noktasına gitmiştir. Sayın CHP Grup Başkan-
vekili. Bu konuda açıklama için, sataşma olduğu için 
söz istiyorum. Buna göre değerlendiriniz. 

BAŞKAN — Ben değerlendiriyorum efendim, 
oturunuz. 

Sayın Görentaş, buyurun efendim. 
MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, 

manzara öyle gösteriyor ki, Parlamentonun tansiyo
nu çok yüksektir. Eskiden beri tou gibi zamanlarda, 
yapılan tatbikata göre; 15 dakika ara verilmek sure
tiyle müzakereler daha sakin bir şekilde cereyan eder 
ve bütçe programı da o zaman daha iyi tatbik edilir. 
Bu bakımdan 15 dakika ara verirseniz daha iyi olur 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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. Syın Görentaş, ben de aynı şeyi düşündüm, fakat 
I bir işlem... (CHP sıralarından «Siz düşünmemiştiniz» 
I sesleri) 

Teşekkür ederim. Benim düşünüp düşünmediğimi 
ben biliyorum. O sizin kendinize göre kuruntularınız. 

I Ben bir işlem yapıyordum, bir işlem yaparken, o 
I işlem bitmeden ara vermek usule uygun olmadığı için, 
I işlemi bitirmeden ara vermeye gitmemin imkânı olma-
I dığı için, işlemi tamamladıktan sonra gerekirse ara 
I vereceğim efendim. 
I Evet, sayın üyeler, burada... (Gürültüler, Başkanın 
I tokmağı vurması) 
I Bir dakika, eğer sayın üyeler beni dinlerlerse ken-
I dilerine bu Mecliste nasıl çalışacağımızı ifade etmeye 
I çalışacağım efendim. 

! Sayıri arkadaşlarım, elbette benim de belki biraz 
I haşin davrandığım söylenilebilir; bunu kabulleniyo-
[ rum. Bir arkadaşımın söylediği sözler belki bu haşin-
I ligimi ifade ediyor. Ama inanınız, benim yerimde 
I hanginiz olursanız olun, bu makamda olduğunuz za-
[ man, daha fazla belki de alerji göstermek, da'ha faz-
I la hassasiyet göstermek mecburiyetinde olacaksınız. 
I Elbette bütün üyeleri dinlemek, bu Mecliste bütün 
I üyelerin sözlerinden sonra en sağlam kararı vermek 
I en doğru yol olacaktır. Ama insaf 'buyurunuz ki, bir 
I arkadaşımızın sözünü anlamak imkânı vermiyorsu-
I nuz. 
I Arkadaşımız kalkıyor, Grup Başkanvekili arkada-
I şımız, başkanlığa en yardımcı olması lazım gelirken, 
I sırasında sataşıyor, sırasında o gürültülerin içerisine 
I kendisi de öylesine giriyor ki, öteki arkadaşımızı da 
I anlama imkânını maalesef kendisi de bazen vermiyor. 

I Bu durumda Başkanlığın herkesi anında, müdaha-
I le edecek şekilde anlayıp ve müdahale edecek şekilde 
I olayları bastırmasının mümkün olup olmadığını he-
I pinizin takdirine sunuyorum. Üstelik, sayın arkadaş-
I lanmızın birçokları kusura bakmasınlar, Yüce Mec-
I liste mi, yoksa - bazı arkadaşlarımızla beraber, ben 
I kendimi de katarak söyleyeyim - sokakta mı olduğu-
I muzu fark etmeden hareket ettiğimizi de belirtmekte 
I fayda vardır. 
I Eğer hareketlerimizi hep beraber kontrol altına 
I alırsak çalışma imkânımız olabilir. Bir hatibin bura-
I da söyledikleri beğenilmeyebilir, ama o hatibi aşağıda 
I susturmanın usulü yoktur. Böyle bir hareket hiçbir 
I kimseye de fayda sağlamayacaktır. 
I Bu Meclis elbetteki Atatürk Cumhuriyetinin Mec-
I lisidir. Atatürk Cumhuriyetinin Meclisinde Atatürk' 
I ün aleyhindeki hiçbir sözü Başkanlık olarak söylet-
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memiz söz konusu değildir. Ama, arkadaşlarımızın da 
yanlış yorumlar yoluyla böyle bir yola gitmelerine 
müsaade etmek, müsamaha göstermek imkânımız da 
yoktur. Burada Başkanlık olarak takip ettiğimiz ka
darıyla, Yüce Atatürk'ün şahsına yönelik hiçbir söz 
söylenilememiştir, söylenilmez; Başkanlık olarak da 
söyletemeyiz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Atatürk devrim
lerine söz söylemek de aynı şey. 

BAŞKAN — Yalnız, burada kullanılan, dışarıda
ki sözlerin yorumları yönündeki Yüce Meclis üyeleri
nin yorumlarına da bizim ipotek koyma imkânımız 
yoktur. 

Bu bakımdan bu usul üzerinde yapılan görüşmeler 
için bu ifadeyi belirttikten sonra, biraz önce yarım 
kalan işlemin tamamlanmasını yapmama müsaade 
etmenizi rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, ben de istemezdim, elbette, 
Sayın Şenses de belirttiler, bir anlık hissiyatın ifade

n i — GÖRÜŞÜL] 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

'BAŞKAN — Görüşımaki'e 'kaldığımız yenden dev-
vaım, ediyoruz, 

ıGörjüişimiesi yarım kalmış oiaın Cumhuriyet Halik 
Partisi Grtufbu adına 'Sayın ZeJki Eroğlu, 'büyününüz. 

Sayın Eroğlu, 9 d a k t a n iz kaldı, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ZEKİ EROĞLU (İstan

bul) — Sayın Başkam, değeılili aıfkadaşlarım; 
Önce müsaade 'buyurursanız 'bir öncdki bûrleşirnds 

bana sataşma olmuştu; 'kısaca, yarını dakika 'içeriainde 
yaıntf... 

•BAŞKAN — Sayın Eroğlu, size sataşma için söz, 
veıtmiediilm, lütfen konuşma ııza devam edimiz. 

siydi, ben de istemezdim; fakat bir Başkan olarak ifa
de ettikten sonra da işlemi tamamlamak zorundayım. 

Sayın Şenses'e ben bir oturum Meclisten çıkarma 
cezası verdim. Bu, Tüzüğümüze göre Yüce Meclisin 
takdiriyle yerine getirilebilir. Bu bakımdan ben bu 
oylamayı, biraz önce Sayın Öymen'in de ifadeleriyle, 
belki gereği gibi anlaşılamadığı için, yenilemek lüzu
munu duyuyorum. 

Sayın Cengiz Şenses'e bir oturum katılmama cezası 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın üyeler, Sayın Şenses'e verilen ceza kabul 
edilmemiştir Yüce Meclisçe. (AP sıralarından «Kaça 
kaç?» sesleri) 

Bu bakımdan, itimadını yitirmiş bir Başkan ola
rak bu Meclisi yönetme imkânını şahsımda bulamıyo
rum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.23 

İŞLER (Devanı) 

ZEKİ EROĞLU ((Davamla) — Peki efendim. 
Sayın Başkan, değerli arlk'adaşlarım; oysa, 1839 

yılından, yani TanzMna'ttan somiîa bütün İslam dünya
sında ve ilk ikaz Osmanlı İmparatorluğunda önce ce
za hulkjulkju, ticaret hulkjulku ve usul hukuku alanların
da olmak üzere şerialt hükümleri dışında yasalar ko
nulmaya başlanmıştı. Bu 'alkım, yalnız Anadolu'da de
ğil!, Osmanlı İmlpafaitorluğu sınıfları içerisinde bulu
nan Arap ülkelerimde de yürümüştü. 1840 'tarihli 
Ceza Yabasının kalbuiüyle 'başlayan hukuk kurallarım-
dalki değişiklikler, 1926 yılında, ki Cumhuriyetin ilik 
yıllarında Medeni Kanunun kabulüyle tam 86 yıl sür-
urüşlür. Hukukun d'in kurallarından tamamen ayrıla-
raJk başih başına bir varlıik 'kazanması, uzun bir oluş 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Samti : 15.45 

BAŞKAN : Cahit Kaıakaş 

DÎVAN ÜYELERİ : NizametJjn Çoban (Kütahya), Mustafa Gazalcı (Deniizli), 

• 

BAŞKAN — 57 nei iBıiri'eşJrrain 3 ncıü Oturumumu açıyorum, 
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ve gelişimlim, hatta mücadeleler zincirimin eserid'-r. Bu 
geiCişmie bazı toplumlarda daha erken, bazıları nida ise 
daha geç olmuştur 

Sayın ımillatvekil'ieri, ülkemizde dlmlın devlet işk:-
nlnden ayrılması 5 Şulbat 1937 tarihinde yapılan bir 
Anayasa değûşiiikiliği üle sağlanımıştır. Bu oluş sonucun
da devlet, insanla AlUialh arasındaki vicdani ve kuasaî 
ilişkiden fiilen oMuğıu kadar resmen de elimi edermiş 
oldu. Bu yasa 'değ'1'.ylıkli'ğli sağlandıktan sonra, başta 
Raihmmtlıi Alaitürlk ve arikadaşilart dılni ortadan kaildi r-
mia'kla, dinsizlikle suçlandı. O kaıdar acıdır ki, bu tür 
ısuçlaım,a:ları yapanlar ve gizli kapalı •süçllamaya davam-
.ödlenl'elr, dinin bir yasa 'maddesiyle ortadan kalkaca
ğını veya ülkeye sokulacağını zammedecek kadar za-
Ivallh kİm|selerfdiir. 

Farzımuhal, Türlk halkunun vicdanında din duy
gusu olmasa, fakat diğcır taraftan «Tüi'kOye D'c'vieil-

nılm dini İslamdır» diye, yüzlerce ve hatta (binlerce ya
sa maddesi Ikbmulsa, üllkemfiz dindar mı olacak? 

lÖzelt oilarak, hangi yünden, bakılırsa balkılsın, 
Rajhmetli Atatüılk Tüiııık toplumumda gerçekleşti rdiği 
Ibüytülk devrimle, Türk insanını hurafelerden kurıiara-
raik, ona ıgerşeik Müslümanlık, 'bilgili ve aydın dindar
lık, yolumu açmıişıtır. Lailk ve dindar olmak, zııllarım b'lr-
löşmlesıi değiidûr. Böyle olanlar da ülkeye, halika ve 
Allah'a bağlklığın ifadesi demektir. Bunlar, Kiki de-
yiml'c ıbirlbıinJriii nefyeidein şeyler değildir. Eğer b'z 
Ataıtiütik'ıün, savunup yerleşti rm'eye çal içtiği çağdaş 
uygarlık 'üVIkiüsüniü savunmaz, mukaddes dinlimizi si
yasal amaçlaırıimızın aracı 'halüme getiriirsek, önce ulusal 
'bilinci öidüiiiAr, yuüoJaşlarnmızı imanlılar ve imansız
lar gibi birbirine düşman 'kuvvetler ıhaline getirir 
ve 'vicdan özgülüğünü ysikarak, 'ulusumuzu çağın ve 
insaınlığ:n, dışına astım iş oluruz. 

Sajyın 'milletvelkıi'leri, kcnuşirıalma başlarken Dl-
yan©- İşleri ıBaşIkumilığı Kumumunun ve ıbu 'kurıumıun 
bağlı olduğu Balkanllığın öneimÜ görevleni olduğumu 
vurigunilamıiştım. Bu kuruma ve bu 'kurumun bağlı ol
duğu ıDalkjanJlılk lailk 'bir düşünce içimde çalı şimalidir, 
çalışmak ziorundadıir. Tüm Camii İlenimizde görev ailan 
iımaımlair, imajm sözcüğünüm anlaımrnı bilerek hare!;et 
erömıeltödiir. Mulkaiddes İslam dinine inanan yurttaşla-
rımızı, imanlılar ve imansızlar dilye ikiye ayırmaıma-
lıdtrı. Milli bÜıtlünlüğümiüızü yılkıcı konuşmalar yapan, 
'politüz'e olmuş din göreıvlileşıi delrlhail görievkınİnden 
luzja'kila'şıtıı-jlımialıidır*. 

ıTürlkiiyemlizSde öylesine acı gerçekler yaşanmış 
ve yaşammaktadır iki, bazı yurttaşlarım!z 'için «liman
sızıdır;» diyerek, Cenaze namazları bu tür imamlar ta-
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raifınidan kılımmaik istıenmemıeikteıdir. Oysa, ölen bir in
şamın ne ölçüde imanlı ve ne ölçüde imansız olduğunu 
Allah'tan başkası bilemez. Bu tür ayrımilar yapmamın 
çok teihîilkıeli sonuçlar dioğurduğu ve Kerbela olayına 
Ibemz'er olaylara neden olduğu taıtadadır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden, özel
likle Ana Muhalefet Partisinde bulunan değerli ar
kadaşlarıma seslenmek istiyorum. Diyorum ki, geli
niz, demokrasiye inanmayanlara, Rahmetli Atatürk' 
ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetini dinamit
lemek isteyen maceracılara güç vermeyiniz, sırtla
rını sıvazlamayınız. Sizin döneminizde olduğu gi
bi, bugün de, yarın da ve hatta İslam inancı yaşa
dığı sürece camilerimiz tüm iman edenlere açık ola
caktır. Laik ve özgür düşüncenin yarattığı ve po
zitif bilimlerin "aydınlattığı yollarda ilerlemek ne din
sizliktir ve ne de din düşmanlığıdır. Geliniz bu ger
çeklerde birleşelim, geliniz bu gerçeği kavramayan-
ların, halkımızı uyuşturmaya devam etmek isteyenle
rin gerçekte dış düşmanlardan daha tehlikeli ve kor
kunç olduklarını beraber söyleyelim. Eğer biz bu 
kaçınılmaz görevimizi yerine getirmezsek, tarih tüm 
maceracıların ve din sömürücülerinin gerçek çehre
lerini meydana çıkaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, 2 dakikanız var. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum. 
Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına yaptığım bu konuşma, Cumhuriyet Halk Par
tisine özgü, lâik bir düşünceyle yapılmıştır. (AP sı
ralarından «Lâik değil laik» sesleri.) 

«Şu kadar imam kadrosu verdik, şu kadar cami
ye şu kadar yardım ettik» demedim. Bu konuda il
gili Bakan elbetteki gerekli bilgileri Yüce Meclise su
nacaktır. Ben sadece Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
rumunun ve bu kurumun bağlı olduğu Bakanlığın 
laik bir anlayış ve düşünce içinde çalışmaları ge
rektiğini, din özgürlüğünün, vicdan özgürlüğünün an
cak laik bir düzende sağlanabileceğini belirtmeye 
çalıştım. 

Bu inanç içinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Yüce Meclisin laik demokrasiye inanan de 
ğerli üyelerini saygıyla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Hüseyin Doğan. 
Sayın Doğan, görüşme süreniz 10 dakikadır, bu

yurunuz. 
HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; Diyanet İşleri Başkanlığı But-
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çesinin Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında kişisel ı 
söz alışım, benden önce grupları adına arkadaşla
rımın bazı görüşlerine katılmamak endişesinden ile- I 
ri gelmiyor. I 

Değerli arkadaşlarım, gerek Yüce Mecliste, ge- I 
rekse Devletimizin en yüksek diğer bir organı önün
de bir milletvekilinin Kahramanmaraş olaylarını kü
çültmek için söylediği sözlere, tarifsiz vahşetlerle 
öldürülen insanların bir kısmının elektrik direkle- I 
rinden geçen akım sonucu ölmüş oldukları, kurşun- I 
lanıp dipçinlenerek anakarnından çıkarılan çocuk- I 
ların, sezaryen ile anakarnından çıkarılan çocuklar I 
olduğu iddialarına, olayları gözleriyle gören şerefli I 
ordu mensupları, yerli ve yabancı basın ile radyo, I 
televizyon ekiplerinin gözlem, yazı ve fotoğrafları I 
her halde yeterli cevap olacaktır. 

Bütçe görüşmeleri sırasında yine bir muhalefet I 
sözcüsünün bu olaylara temas ederken Atatürk'ün I 
ve Anayasamızın laiklik ilkelerine tam sadakatla I 
bağlı olarak fakir yaşantılarını sürdüren Kahraman- I 
maraş'ın Yörük Selim ve Namık Kemâl Mahallele
ri halkı için silah depo ettikleri ihbarının ne de- I 
rece geçersiz olduğu, bu uğurda olayları tahkikle I 
görevli sıkıyönetim, adli makamlarının kararıyla an
laşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, o muhalefet sözcüsünün, I 
her halde ellerinde silahlar olsaydı, yüzlerce ölüsü, I 
binlerce yaralısı ve bir o kadar işyeri ve evleri yakı
lıp, ocakları söndürülemeyecek olan insanları, «si- I 
lahlandılar» diye ihbar edeceğine, onları bu hale I 
sokan bazı militanların kontrolündeki irtica silahını I 
bu kürsüde dile getirmesini isterdim. I 

Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş olaylarına, I 
yalnız bölgemle, kişisel ve toplumsal acılarımızla ilgi- I 
li olduğu için temas etmediğime inanmanızı isterim. I 
Bu olay üzerinde yeniden duruşum, bu bütçe gö- I 
rüşmelerinin anaçerçevesine herhalde dahil bulunan I 
laiklik, Diyanet İşleri Teşkilatının durumu ve Tür
kiye'de özellikle son zamanlarda meydana gelen ba
zı irtica hareketlerine değinmek isteğimdendir. I 

Kahramanmaraş olayları, sosyal, ekonomik, ta
rihi yönüyle her zaman okunması lazım gelen bir I 
ders kitabıdır. Bu olayların sebebi nedir, bu olaylara I 
sebebiyet veren kimlerdir, bu olaylardan ne gibi ders- I 
ler çıkarılacaktır? 

Türkiye'mizi karanlık yarınlarından kurtarmak, 
ülkemizin bölünmezliğini, milletimizin birliğini ger- I 
çekten istiyorsak, bu olayları iyice bilmek, gerçekler- I 
den korkmadan bazı müesseselerin tahlil ve tenkidini I 
yapmak zorundayız. j 

— 381 

1 9 . 2 . 1979 O : 3 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe görüşmelerinin 
anakonusıına sadık kalarak, benim belirtmek istediğim, 
altını çizerek vurgulamak istediğim şudur : Türkiye-
miz bu asrın sonunda bile hâlâ irtica denen silahla 
karşı karşıyadır. Amaçlarına varmak için her şeyi 
mubah sayan birtakım siyasal kuruluş ve onu des
tekleyen birtakım sermaye çevreleriyle, bunların gü
dümündeki zorbalar, onbinlerce insanı «din elden 
gidiyor; camilerimiz kurşunlandı; Allah için cihada» 
çağrılarıyla sokağa döküyor, yüzlerce insan bu selin 
karşısında ya düşüncesinden ötürü, ya inancından 
ötürü; erkeği, kadını, çocuğu, bebesiyle diri diri ya
kılıyor, kurşunlanıp öldürülüyor, öldürülmekle de 
bırakılmayıp doğranıp kazanlara, çuvallara dolduru
luyor, ölü organları paramparça ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu onbinler öldürdükleri 
yüzlerce insanın devlete ödediği vergilerden de al
dıkları maaşlarla kendilerine imamlık yapan, müf
tülük yapan bazı insanların vaazlarıyla yollara dü
şürülüyor. Kendilerine, «falanı öldürürsen sevabı cen
nettir, filanın kestiği yenmez, namazı kılınmaz» de
niyor. Ne acıdır ki Türkiyemiz bu durumları yaşa
dı, bu sesleri işitti aziz arkadaşlarım. Özellikle Kah
ramanmaraş olaylarında daha çok yaşadı, daha çok 
işitti. 

Öyle ise bir şeyler yapmak lazımdır. Elbette sevgi 
esasına dayalı, ahlak, fazilet, insanlık üzerine bina 
edilmiş dinimiz bütün bunlara karşıdır. Elbette bu 
dinin gerçek öğreticileri bunlara karşıdır; ama olanla
rı da görüyorsunuz. 

Bu uğurda artık geçit vermez politikalar uygulan
malıdır. Atatürkçü laik politika, yani dinin toplum 
işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp vicdan
lara itilmesi, kişilerin içlerinde tam bir serbestliğe ve 
dokunulmazlığa kavuşturulması esasına yönelme uy
gulanmalıdır. 

Bu açıdan Hükümet Programında yer alan; «Hü
kümetimiz her dinden ve mezhepten yurttaşlarımız 
arasında insanlığın, milli birliğin ve milliyetçiliğin 
gereği olan kardeşlik duygularını ve dayanışmayı sağ
lamlaştırmayı ödev bilecektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasamızın ve ya
salarımızın belirttiği görev ve sorumlulukları yerine 
getirirken, dini siyasetin dışında tutacaktır. 

Dinin ve inancın baskı altına alınmasına da, di
nin siyasete âlet edilerek kişisel ve siyasal çıkarlar 
için sömürülmesinede izin verilmeyecektir. 

Din görevlilerinin yeterli düzeyde eğitim görme
lerine özen gösterilecektir. Din yayınları bu konuda 
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toplumu aydınlatma görevini en iyi biçimde yerine 
getirecek düzeye ulaştırılacaktır. 

Herkesin inançlarına, ibadetine saygılı olmayı ve 
yurttaşların dini inançlarının gereğini engelsiz, öz
gürlük içinde yerine getirmelerini sağlamayı insanlık 
ödevi bilecektir şeklindeki düşünce ve vaatlerin ek
siksiz yerine getirilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı bölgelerimizde, bazı 
köylerimizde cenazesini yıkamaya din adamı bula
mayan köylerimizin, insanlarımızın olduğu bir ger
çektir. 

Kahramanmaraş olayları sırasında ölenlerin büyük 
kısmının cenazelerinin kaldırılmasının ayrıca bir so
run olduğuna Sayın eski İçişleri Bakanımız tanıktır. 
Büyük ekseriyetini Alevi inançlı yurttaşlarımızın oluş
turduğu ölülerin namazını kılmayan imamlar karşı
sında Sayın eski İçişleri Bakanımız imam bulama
mıştır. Peşin yargılardan kurtularak bu gerçekler 
üzerinde durmamız lazımdır. 

Bugün ülkemizde din hizmetleri ve din eğitim
leri belli inançların tekelinde yürütülmekte, yatırımlar 
belli bölgelere, belli köylere, belli inanışların sahip
lerine götürülmektedir. Laik bir devlette din ve 
mezhep çoğunluğu veya azınlığı olamaz. Devletin bü
tün din ve mezheplere karşı tarafsız olması lazım
dır. Hükümet bu konuya dengeli bir şekilde mutlaka 
eğilmelidir. 

Sayın Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın, 1 ila 7 Ocak 
1979 tarihli Yankı Dergisinde yayınlanan ve bir der
ginin şimşeklerini üzerine çeken bu uğurdaki de
meci ayırımcı zihniyete olumlu bir cevaptır. 

Bu maksatla ve MHP Grup Sözcüsünün görüş
lerinin aksine Sayın Bakanın Kahramanmaraş olay
larından sonra görev sorumluluğuyla Maraşa gidişi
ne huzurlarınızda ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; bugüne ka
dar tek yanlı uygulamalarla bir inancın dışında ka
lan diğer inançlar boşlukta bırakılmıştır. Bunun da 
en büyük mahzuru o inanışlarla ilgili toplulukların 
giderek kendi değer yargılarına, kendi örf ve âdet-
leriyle, yaşam felsefelerine ters düşen bazı düşünce
lere iltifat etmesi karşısında diğer inanç sahipleri
nin bu düşünceleri kendi eylemlerine tahrik kabul et
meleri olmuştur. 

Bu tek yanlı uygulamadan dolayı İdare Hukuku
nun Umumi Esasları «kitabında laiklikle ilgili bö
lümde geniş açıklamalarda bulunan Merhum Or
dinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar, «Din ve vic
dan hürriyetini kabul eden bir Anayasa muayyen 
bir dini ve mezhebi kabul eden bir topluluğun di-

I ni, kolektif ihtiyaçlarını ya kendilerinin karşılama-
I larına veya bir cemaat teşkilatı kurmalarına mü-
I saade edecek veyahut bu sistemi kabulde siyasi, iç

timai mahzurlar görürse din ve vicdan hürriyeti ne
ticesinde ortaya çıkan, kitlelerin kolektif ihtiyaçları-

I nı karşılayacak hizmetleri kendisi ihdas edecektir. An-
I cak, bu teşkilatın tarafsız olması, imanla değil sa

dece ihtiyaçla uğraşması lazımdır demekte ve ilave 
ederek, «Memlekette açık bir teşkilatı olmayan kit
lelerin mensup olduğu İslam mezheplerini de göz-

I önünde tutan ve yukarıda izah edilen sebeplerden do
layı bunların devlet tarafından teşkilatlandırılmasını 

I doğru ve faydalı gören Milli Birlik Komitesi Ana
yasa Komisyonu laiklik prensibinin; yani dinin dev
let fonksiyonlarına ve organlarına hiçbir suretle mü
dahale etmemesi prensibinin yanında, hangi esastan 
gelirse gelsin bir kitleyi ilgilendiren dini ve mezhe
bi ihtiyaçların bir kamu hizmeti mahiyetini alabilece
ğini gözönünde tutarak, Anayasa tasarısının 12 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına, sonradan kabul edilme
yen; «Devlet, Anayasa esaslarına uygun olmak şar-

I tıyla, halkın çoğunluğunu veya gerekli görürse, azın
lıkta olan din veya mezhep mensuplarının din ih
tiyaçlarını veya din eğitim ve öğretimini sağlaya
cak kamu hizmetlerini koyar ve gereken teşkilatı ku
rar» şeklinde hüküm koyduğunu, bu suretle Devlet 
teşkilatı içinde bir mezhebe özel bir yer verilerek 
istisnai hüküm konulmasını ve müessese ihdas edil
mek istenmesini önlemek suretiyle, ancak 1961 Ana
yasası ile 1924 Anayasasındaki durumun muhafaza 
edildiğini» belirterek, 154 ncü madde ile Diyanet İşle-

I ri Başkanlığına genel idare içinde yer verilip bu teşki-
I latın özel kanunda gösterilen görevlerini * yerine ge

tirerek, yalnız bir mezhebin ihtiyaçlarıyla meşgul ol
duğunu ve tatbikatta bunun mahzurlar doğurduğunu 

I belirtmiş bulunmaktadır. 
I Bu ilmi düşüncenin, kişisel düşüncelerimle bir-
I likte takdirini Yüce Heyetinize sunar, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Bütçesinin Yüce Ulusumuza hayırlı ol-
I masını diler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından al-
I kışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
I Sayın Bakan, buyurunuz. 

Sayın Bakan, görüşme süreniz yarım saattir, bu-
I yurunuz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya) 
— Sayın B&şlkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İş
leri Başkanlığı Bütçesi 'dolayısıyla, sayın miletvekili 
arkadaşlarımızın gösterdiği derin hassasiyetten dola-

I yi şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. 
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Yüce Tanrının, Türkiye Büyük Millet Meclisi j metleri ve 1979 yılı çalışma programım bir broşür 
üyelerini, iktidarda Hükümeti, halkı mutlu kılmada, 
başarılı kılmasını; muhalefetin de, hakkı bulmada 
insaflı olmasında, başarılı olmasında yardım etmesi
ni niyaz ediyorum. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, grup sözcüleri
nin belirttiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Diyanet İşleri Bütçesi konuşulurken, bütün grup üye
leri, bütün grup temsilcileri, konuşan arkadaşlarım, 
bütün Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
temsil edilen bütün partilerin din konusundaki has
sasiyetini belirtmiş oldular. Bir bakıma şu gerçek de 
ortaya çıktı : Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
Türk Milletinin temsilcileri, hangi partiden olurlarsa 
olsunlar, dine, inanca karşı bağlılıklarını belirtmiş 
oldular. 

İslam dini, din, inanç, partilerin malı değil, bu 
ulusun ortak malı olduğu, bir kez daha ortaya çık
mış bulunuyor. Bu anlam içinde tekrar arkadaşları
ma şükranlarımı sunmaktan mutluyum. 

Grup sözcülerinin ve diğer konuşmacı arkadaşla
rımın, kişisel konuşan arkadaşımın uyarıcı, yapıcı, 
yön verici, ışık tutucu eleştirellerini dinledim ve ger
çekten çok yararlandım. Millet Meclisi, Türk Ulusu
nun temsil edildiği kutsal ocaktır. Burada her türlü 
konuşmalar eleştiriler yapılır ve sonunda muhakkak 
hoşgürü içinde bir sonuca varmak mümkün olur. 

Burada yapılan uyarılar, ulusun toplu kanaatidir. 
Eleştirilere, bu açıdan bakıyorum ve son derece ya
rarlanacağımı ve yararlandığımı belirtmek istiyorum. 

Geçen yılki ve Senatoda yapılan bütçe müzakere-
lerindeki bütün uyarı ve temennileri, tutanaklardan 
yararlanarak, kitap halinde bastırmayı, Diyanet İş
leri Başkanlığı ve din hizmetleri konusunda bu kut
sal kürsüden söylenenleri kamuoyuna sunmayı ve bu 
uygulamanın genelleştirilmesini istiyoruz. 

Yüce Senatoda doğruya yöneltici, ıslah edici di
lekleri dinledim. Bunların kamuoyuna sunulması, 
daha geniş tabanda tartışılması, planlı dönemin yön
temlerine uygun olarak geliştirilmesi, kuşkusuz ya
rarlı olacaktır. 

1978 bütçe görüşmeleri dolayısıyla geçen yıl bu 
kürsüde ve Senatoda konuşulanları değerlendirdik 
ve Diyanet İşleri Başkanlığında ilk kez çalışma prog
ramı hazırlattırdık. Bu programın uygulanmasını yıl 
içinde izledim. 1978 takvim yıl' sonunda, bu yılın, 

halinde bastırarak değerlendirmenize sunmuş bulu
nuyorum. 

Sayın üyeler, 1978 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
için hizmette hamle yılı olmuştur. Bu ifadeyi yakla
şık 5 yıl bu kurumu yönetmiş bir kişi olarak bilinç
le seçtim. Başlatılan hizmetler ve tasarlanan kısa ve 
uzun vadeli programlar gerçekleştirilebilirse Diyanet 
İşleri Başkanlığı Anayasamız ve özel kanunda göste
rilen etkin yerini alacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı
nın son yılda yaptıkları ve önümüzde bir yılda ger
çekleştirmeyi planladığı hizmetler bastırılarak sizlere 
sunulmuştur. Ben bu konuda detaya girmeyeceğim. 
Fakat eleştirileri tavzih açısından önemli birkaç ko
nuda bigi vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl bu kürsüde vaat 
ettiğim biçimde Diyanet İşleri Başkanlığının 7 yıldır 
kurulamayan Din İşleri Yüksek Kurulu 17 Mart 1978 
günü ilahiyat, İslam İlimleri Fakülteleri, Yüksek İs
lam Enstitüleri, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Di
yanet İşleri Başkanlığı Merkez ve İller Kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan aday tespit kurulunca seçil
miş ve Bakanlar Kurulu kararıyla atanmıştır. Bakan
lığın en yüksek karar ve danışma organı olan bu 
kurul, 1978 yılı sonuna kadar 25 toplantı yapmış, bu 
toplantılarda 123 karar almıştır. Bu kararlar gereğin
ce : 

1. Uluslararası ayı gözetleme konferansı, Rüye-
ti Hilal Konferansı düzenlenmiş, Diyanet İşleri Baş
kanlığının tez ve önerisi ittifakla benimsenmiş, dini 
gün ve bayramların tespiti konusundaki ihtilaf ulus
lararası ölçüde giderilmişti. Bu konuda Diyanet İş
leri Başkanlığımın ve İslam âleminde Türk Ulusunun 
önderliği, gerçekten bütün İslam âleminde övgüyle 
dile getirilmiştir. 

2. Bu yıl ilk kez hac seferleri düzenlenmiş, yak-
laşılk 5 bin yurttaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfının işbirliğiyle hacca götürül
müştür. 

Türkiye Diyanet Vakfının geçen yıl düzenlediği 
seferle bu 2 yıllık deneyimden yararlanılarak, bu iba
detin parasal yarar ve kişisel çıkar aracı olmaktan 
çıkarılması yolunda kısa ve uzun vadeli önlemler 
alınmakta, hukuki düzenlemeler düşünülmektedir. 
Şüphesiz bu İslamın temel ibadetlerinden biri olan 
hacda da, diğer ibadetler gibi, gerçekten yurttaşları 

1978 yılının çalışma programında gerçekleştirilenleri j yalnız başına bırakmamak gerekiyordu. Bu düzenle-
ve gerçekleştirilmeyenleri ve nedenlerini, programda 
yer almadığı halde ihtiyaç gereği gerçekleştirilen hiz-

medeki kusurları telafi edecek- olan gelecek yılki ça
lışmalarımız şimdiden başlamış bulunmaktadır. 
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Tefsir, fıkıh ve hadis konularında 6 anakaynak 
eser basımı kararlaştırılmış, bunların sadeleştirme, 
Türkçeleştirme çalışmaları sonuçlanma safhasına ge
tirilmiştir. Ayrıca, milli birliği ve yurdun bütünlüğü
nü korumayı amaçlayan diğer tür eserler yayınlan
ması kararlaştırılmış, önceden açılan yarışmada ba
şarılı görülen 6 eserin bıasımı için ihale aşamasına 
gelinmişti. Şüphesiz bildiğiniz gibi Diyanet İşleri 
Başkanlığının en önemli konularından birisi, toplu
mu aydınlatma, eski deyimiyle cemaati irşat etme 
görevidir. Bunu, bir taraftan sözle olduğu gibi, çağ
daş dünyada bunu yayınla yapmak, diğer yayın araç
larından da yararlanmak gereklidir. Cumhuriyet ku
rulduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığından en 
önemli bir görev olarak, Büyük Atatürk Kur'an'ı 
Kerimin tefsirini, açıklamasını ve Peygamberin söz
lerinin Türkçeye çevriılmesini istemiş, o zamanki Bü
yük Millet Meclisinin kararlarıyla bu gerçekleşmiş
tir. Büyük Elmalı Hamdi, merhum, tefsir yapmış ve 
Kâmil Miras ve diğerleri de Hadisleri Türkçeye çe
virmiştir. 

Ancak, sevgili, değerli milletvekilleri, o zamanki 
dil, o zamanki araçlarla yapılan bu yayınlar yetme
mektedir. Çağımızda Türk Ulusunun bu gereksinme
lerimi karşılamak için geniş ölçüde halka, çeşitli yö
relere, çocuklarımıza, hanımlarımıza, işçilerimize ve 
özellikle halka yönelik yayınlara büyük itina edile
cektir. 

Örnek hutbe - vaaz - planlaması yapılmış, irşat 
hizmetlerinin kendi kendine buyrultudan, başlı ba
şına çalışmasından kurtarılması planlanmış «Kur'aıvı 
Kerimin Sesi» yayını hazırlıkları bitirilmiştir. 

Özellikle değerli 'milletvekillerinin zaman zaman 
gezilerinde dikkatimizi çeken konu buydu. Hutbe ve 
vaazların düzenli olması ve söyleyen insanın, halka 
neyi söylemek istediğini, söylemeden önce bilmiş 
olması, gerçekken; yalnız milli birlik için, bütünlük 
için, devlet için değil, aynı zamanda dini bütünlü
ğün de bir gereğidir. Din görevlilerinin vaazlarında 
ve hutbelerinde, bunları yapmadan önce halka neyi 
söylemesi lazım geldiğini bilmesi ve bunun da plan
lanması Diyanet İşleri Teşkilat Kanununun özel 
maddesinde de olduğundan ötürü, bu, gerçek anla
mıyla yapılacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatı yeniden göz
den geçirilmiş, hizmet konularında 5 ayrı yönetme
lik yürürlüğe konulmuştur. Bunlar arasında çok 
önem verdiğimiz bir konu da bir kamu görevlisi' ola
rak, din görevlilerinin, her seviyeden din görevlile

rimin sorumluluklarını, görevlerini ve yetkilerini be
lirten yönetmeliğin bir an önce çıkması olacaktır. 

1979 yılı içerisinde Din Şûrasının toplanması ka
rarlaştırılmıştır. Yurdumuzun tanınmış bilim adam
larının katılacağı bu Şûrada ulusumuzun nasıl aynı 
değer yargısında birleşebileceğini tartışacak, umu 
yorum ki, kutsal dinin birleştirici fonksiyonu so
mut olarak ortaya konulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, İslam Dini tebliğ edildi
ğinden sonra çeşitli, dönemlerde aynı konu çeşitli 
biçimlerde yorumlanmıştır. Bu bakımdan birtakım 
yöntemler çıkmıştır. Bu yöntemler içinde; akılcı yo
lu izleyenler, nakilci yolu izleyenler, tasavvuf yo
lunu izleyenler, mütekellirnin yolunu izleyenler, fel
sefeciler, felsefe yolunu izleyenler ve çeşiti yorum
lar ve mezhepler meydana gelmiştir. 

Özellikle Türklerin İslam uygarlığına geçişinden 
sonra İmparatorluk devrinde düzenlenen İslam ha
yati sürmüştür. Ancak çağımızda dünya sorunlarının 
geiişmeai, büyümesi bilimin ve tekniğin gelişmesi 
müslümanları yeni birtakım büyük konular önünde 
düşünmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Biraz önce Millet Meclisi üyelerinin, hangi par
tiden olursa olsun, dine karşı hassasiyetleri, Türk 
Ulusu arasında da aynı şekilde birtakım anlamları 
anlamaktaki yorumlan, içinden çıkılmaz bazı tar
tışmalara itmektedir. Bu bakımdan, ulusal birlik 
için, dini bütünlük için, mezhep taassupları içinde 
İslâm Dininin bütünlüğünün kaybolmaması içim, çe
şitli yorum tarzlarımın, biçimlerinin, anlayışlarının 
tartışılması ve bu konuda Diyanet İşleri Balkanlı
na izleyeceği yolu vermesi gerekli görülmektedir. 
Bu bakımdan kanunun da önerdiği Din Şûrasını in
şallah bu yıl yapmış olacağız. 

Değerli üyeler, Diyanet İşleri Başkanlığınca bir 
yılda yapılanlar bunlardan ibaret değildir. Bu son 
yıl içerisinde kadrosu bulunmayan bucak ve köyler 
için 2 aşamada 4 bin kadro alınmıştır. Bu kadro
lardan 2 bini henüz dağıtılmıştır. İlgili tüzüğün yü
rürlüğe girdiği zamandan bu yana ortaya çıkan nü
fus değişiklikleri, ekonomik gereksinmeler gözönüne 
alınarak dağıtımda bazı yeni kriterler geliştirilmiş
tir. Bunun için valiliklere genelge gönderilmiştir. 
1Q?9 yıhnda 4 bin kadro daha alınması hususunda 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızla vardığımız mu
tabakatı bilginize sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, genellikle her milletveki
linin gittiği yerde halktan en fazla istenen imam hatip 
kadroları konusu, bu Hükümetiniz zamanında biti-
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rilecektir. Özellikle Sayın Başbakanın bu konudaki 
özel isteklerini de bir Bakan olarak sunmak istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, nereye giderseniz gidiniz 
bu konu daima milletvekillerine halkın bir isteği 
olarak getirilir. Bunu bir siyasi düşünce ayırımı ola
rak değil, Hükümetimiz ulusumuzu kaplayan bir hü
kümet olduğu için memleketimizin her yöresinde, 
her köyde, her minarede ezan okunmasını önemse
diğinden açık bulunan, şimdiye kadar verdiğimiz 
kadroların yanında 16 bin kadro en yakın zaman 
içinde bitirilecektir. Şüphesiz bu konuyu çözmek için, 
yaklaşımı belirtmek için konuşuyorum. Şüphesiz 
bunda ekonomik olasılıkları, imkânları araştırmak 
lazımdır; ancak bunu böyle bırakmadık, Beş Yıllık 
Programın içinde de bunun bitmesi lazım geldiğini 
yazdık. Hükümetimiz bu konuda samimidir, bunu 
belirtmek işitiyorum. 

Ayrıca bu yılki Kandilde din görevlilerine yap
tığımız müjdeyi, burada milletvekili arkadaşlarıma 
bir Hükümet çalışması olarak belirtmek istiyorum. 
Arkadaşlarım, yasalar bazen çok acele çıkıyor. Par-
tilerarası yarışmadan ötürü geçen yıl vekil imam 
hatipleri asalete geçiren yasa da gümrükten mai 
kaçırır gibi, çabuk çıkmasından ötürü, asalete geç
tiği halde birçok imam hatipler terfi ödememişlerdi. 
Bunlar 15 bin kişi idi. Allaha çok şükür bu Kan
dilde din görevlilerine bir hediye olarak 15 bin adet 
aşağı derece imam hatip kadrosunun yüksek derece 
kadrolarla değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı çıktı. Sağlanan bu olanakla, bu imkânia... 
(Gülüşmeler) 

Olanakla... Ne güzel kelime. Olmaktan olanak; 
evet efendim. 

2088 sayılı Yasa gereği devlet memurluğuna 
alınan vekil imam hatiplerin mağduriyeti giderilmiş 
olacaktır. 1978 yılında 236... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — İmkân, olanak ol
maz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (De
vamla) — Siz de alışacaksınız efendim. Evet. (CHP 
sıralarından alkışlar) Halk neyli konuşuyorsa onun di
lini konuşmak esastır. 

Sevgili arkadaşlarım, şurada bir kelime, vakit 
çok kısa olduğu için zaten Diyanet bütçesi biraz 
ağırlaştı .ağırlaştırmak Bakana düşmez; ama şunu 
söylemek istiyorum, darılmayın, gücenmeyin, muha-
lif arkadaşlarımız Arapça konuşmayı din sanıyor-
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j 1ar. Arapça konuşmak din değildir, islam dini ne 
Arap'ın, ne Acem'in işidir. 

\ ALİ AK (İçel) — Hocam ona aklın ermez, onu 
bize bırak. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devam
la) — Arapça konuşuyorum. Tekellemû... 

Sizin aklınız ermez, okuyun öyle öğrenin. 
«Tekellemû alâ kadri ukulühüm» diyen bir pey

gamberin mensupları olarak ısrarla Arap'ın ' taassu
bundan daha fazla Arapça konuşmayı, Osmanlıca 
söylemeyi bir insan anlar. Bıraksınlar artık bu fel
sefeyi. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Konuşmamı da söyleyeceğim; sayın milletvekille
ri, affedersiniz, dervişin zikri neyse, fikri o olur. 
Camide konuşuyordum bir gün. Baktım ramazan 
günü c/c 80'i genç. Hem Türkçe konuştum, hem de üze
rinde dura dura. Heakes çıktıktan sonra yaşlı bir 
paşa yanıma yaklaştı. «Hoca güzel konştun, ama 
niye Türkçe söyledin?» dedi. «Hemen orada otura
nı çağırdım, oradaki genci, «Oğlum iktisat ne de
mek?» dedim. Suratıma baktı böylecesine. «Ne bi
leyim ne demek hoca iktisat?» dedi, Türkçesini bile
medi. 

Sevgili kardeşlerim bırakın iktisadı, «Allah razı 
olsun» demek ne demek bilmiyor bu halk. Bu halika 
«Allah razı olsun» kelimesini Türkçe anasından 
duyduğu gibi söylemek neden kötüye yorumlanır 
Türk çocuğu camisinde anlayacaktır. 

Kayseri'den birisi anlatıyordu... (AP sıralarından 
gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — «Allah ra-
n olsun»'u senden başka bilmeyen yok. Millete if
tira ediyorsun. (CHP sıralarından gürültüler) 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Çok ayıp edi
yorsun Değerli. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Çok rica ederim efendim. Müsaade buyurun, kav
ga etmek için konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam ediniz. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Arkadaşlarım bu konuda hassasiyetim; bir dilci ol
duğum için değil, bir Türk çocuğu olduğum için de
ğil, yalnız, bir Müslüman olduğum için diyorum. 

Kayseri'de vaktiyle bulunuyordum. Birisi «Eski
den çok derin hocalar vardı, hocam' dedi. (Gürültü
ler) Lütfen dinler misiniz? «Eskiden çok derin hoca
lar vardı.» «Nasıldı?» dedim. «Efendim, derin ho-
lar kürsüden alimallah Arapça konuşurdu». «Siz ne 

j yapardınız?» dedim. «Biz de dinlerdik» dedi. 
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İşte arkadaşlarım kürsüden daima Arapça konuşup 
da, Arapça söyleyerek Türk halkına bazı hurafeler 
içinde İslamiyetin güzel yüzünü, sevgisini, hoşgörü
sünü gösteremiyorsa; bazı yörelerde kavga ediyorsa, 
taassuplar içinde 'bazı yerlerde istemediklerim'iz olu
yorsa bundandır. Arapça konuşarak, Osmanlıca söy
leyerek Türk çocuğunu Allah'ına giden sevgi yolunu 
nasıl gösterebilirsiniz? (CHP sıralarından alkışlar) 
Neyse, coşturmayın beni. 

Değerli milletvekilleri, 1978 yılında 236 adet, 1-4 
derece arası kadro alınmış, görevlilerin derece yüksel
meleri sağlanmıştır. Arkadaşlarım bu münasebetle din 
görevlilerinin, müftülerin ve vaizlerin bulundukları 
makamlarda alacakları derecelere önem veriyoruz. 
Onun için Diyanet İşleri Başkanlığım zamanından be
ri devam ettiğim töre, Hükümet üyesi olarak da ay
nı sekide sürecektir. Müftülerimiz layık olduğu ma
kamın derecesinde maaş alması ve din görevlilerinin 
manevi ve maddi bütün ihtiyaçlarını, güvenlerim' sağla
mak Hükümetimizin bir politikasıdır. 

Bu arada Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımıza, ge
çen yasa buraya geldiği zamanki imkânı sağlayama
dığımız için üzgünüm. İnşallah yakında bunu sağla
mak için çalışacağız. 

Bakanlığın, Başkanlık Merkez Kuruluşu Araştır
ma, Planlama, Koordinasyon, Değerleme, Hac daire
leri kurulmuş, çalışmaya başlamıştır. 

Tüm dünyada kutlanacak olan, Hicretin 15 nci 
yüzyılının başlangıç yılı törenleri yurdumuzda da 
önemine yakışır bir programla kutlanacaktır. Bu 
amaçla Bakanlığımın koordinatörlüğünde, ilgili ba
kanlıklar temsilcilerinin katılmasıyla oluşan ulusal ko
mite çalışmalarını sürdürmekte, bu komitenin sekre-
terya işleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmek
tedir. 

1978 yılının Aralık ayında Mekke'de toplanan İs
lam Ülkeleri Ulusal Komite Başkanları toplantısına, 
ittifakla başkan seçilmiş bulunmamı ve yukarıda anı
lan R'üyeti Hilal Konferansında, İslam ülkeleri tem
silcilerinin ülkemize karşı gösterdikleri ilgiyi şükran
la belirtmek istiyorum. 

Bütün İslam milletlerinden Türk Ulusuna karşı 
yakınlığı, gerçekten Türk Ulusunun birleştirici, yak-
laştırıcı ve medeni bir ulus olarak, ki yerlerinde, en 
küçük bir hafifleme bulunmamaktadır. 

Bu arada, özellikle Osmanlı Devletinin son günle
rinde sömürgecilerin Hindistan'da ve Ortadoğu'da 
yaptıkları sömürülerden ötürü, Türklerden ayrılma
nın acısını uzun uzun anlattılar. 
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Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığı, idare hukuk düzenlemelerimiz içerisinde ayrı ve 
kendine özgü mevzuatta çalışan bir kurumumuzdur. 
633 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, Diya
net İşleri Başkanı ile kuruluşun bütün görevlilerinde 
itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin, İslam töreleri
ne uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu ortak nite
liği aranır. 

Ayrıca, yasanın 25 nci maddesi gereğince, Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluşunun her derecesinde görev 
alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için 
yasal ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi için
de veya bu görevin dışında, her ne surette olursa ol
sun, siyasi partilerden herhangi birinin veya onların 
tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi ha
reketleri tahhikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mer
cilerce işine son verilir. Konuşmacıların, haksız ata
malar yapıldığı veya bazı görevlilerin görevlerine hak
sız son verildiği biçimindeki eleştirilerini, bu suretle 
cevaplandırmış oluyorum. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, din görevlisinin, 
gerçekten Allah adına konuşan, kimsenin yanında ol
mayan, kimsenin ticaretini, ister siyasi parti olsun, is
ter klik olsun, hiçbir inin adına konuşmayan insanlar 
olarak görev yapmalarını istiyoruz. 

Din görevlisi cemaatin imamıdır. İmam, bakın ar
kadaşlarım, Türkçe o kadar önemlidir ki, imam keli
mesini bile Türkçe söylemek lazım, İmam, önder de
mektir. Hatip de güzel konuşan demektir. İmam ve 
hatip: Güzel konuşan önder, demektir. Bunun gerçek 
manasında yasalarımızın öngördüğü gibi, bir Hükümet 
üyesi olarak, Diyanet İşleri Başkanlığındaki bütün gö
revlilerin bu düzeyde çalışmasına azami itina göste
receğim. 

İmam, cemaatin, gizliliklerini açtığı, fetva sordu
ğu, elini öptüğü, efendi hazretleri dediği kişidir. 

Arkadaşlarım, gerçekten halkımız arasında koca
sına bir şey söylemediği halde, müftüye söyleyenler; 
karısıyla kavga edip de çare arayanlar hocaya başvu
rur. Bu sırları etrafa yaymayacak bir partinin, bir 
pırtının - pırtı demekle ufak ufak topluluk diyorum 
adamı olarak konuşmayacak. Şüphesiz her din görev
lisinin gönlünde yatan olur. O da bir insan, onun da 
kusuru vardır. Arkadaşlarım, din görevlisi İslamiyette 
rahip değildir, kudduis'iyeti yoktur; kuddus yalnız Al
lah'tır. Bu bakımdan, kusuru olur, onun isteği olur, 
özlemi olur; ama kürsüye çıktığı zaman Müslüman 
adına konuşur, İslamın dışında, bazı kişilerin, bazı 
zümrelerin, partilerin adamı olamaz. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanız kaldı. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Din görevlisinin fonksiyonu toplumu birleştirmek, 
aynı değer yargısında toplamaktır. Güneş nasıl aydın
latırsa sevgili milletvekili arkadaşlarım, istiyorum ki 
Diyanet İşleri Başkanlığındaki bütün din görevlileri 
de aydınlık versin, onun olduğu yerde kardeş olsun 
herkes. Nasıl sevgili Resul, Arabistan'da kabile kabi
le kavga edenlerin önünde kavgasız bir hayatla gelip 
de birleştirmişse, böyle birleştirisin. 

Din görevlisi, bir kişinin, cemaatinden bir kısmı
nın mensup olduğu partinin doğrudan veya dolaylı 
reklamını yapması, başka partilere mensup cemaat 
tarafından dinlenir kişi olmaktan çıkmasıyla sonuçla
nır. Bu durumda din görevlisinin fonksiyonu biter. 
Din görevlisi cemaati irşat edecek kişidir, onunla po
litika tartışması yapacak kişi değil. Din görevlisi, ya
lancıyı, hırsızı, karaborsacıyı, anarşisti, hak yiyeni, ha
ramzadeyi, namus düşmanını ıslah edecek kişidir, 
particinin çantasını taşıyacak kişi değil 

Din görevlisini bu nedenlerle kutsal görevinde tut
mak istiyoruz. Kutsal görevinin bilincine varmaya
cak olanlar heveslendikleri yere giderler şüphesiz. 
Herkesi muhakkak din hizmetinde tutma imkânı yok
tur. Çağ ilerledikçe kişi ve toplumların ihtiyaçları de
ğişmektedir. Çağ bilim çağıdır. Toplumu aydınlatacak, 
irşat edecek kişilerin çağın gerisinde kalmaları düşünü
lemez. O nedenle, din hizmetleri alanında ortaya çı
kan zaaf ve kusurlar, eğitim eksikliğinde aranmalıdır. 
Politikaya heveslenmenin de, cemaati tatmin etmemenin 
de, toplumun bir kesimini diğerinin üzerine kışkırtma 
fiilinin de altında, eğitim eksikliği vardır, bu gelmek
tedir. Din görevlilerinin bu eğitim eksikliklerinin ta
mamen onarıldığına inanmıyorum. Değil yalnız din 
eğitimi alanında, mutlak olarak eğitim alanında Tür
kiye'de fırsat eşitliği içinde bütün çocukların aynı 
mertebede olduğunda gönlüm tam değil 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz geçti efendim, 
lütfen bağlayınız. 

DEVLET BAKANI LÜTFl DOĞAN (Devamla) 
— Çok önemli konular efendim, burada temas etti
ler; Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, 10 dakika.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Sayın milletvekilleri, Hıristiyanlık, Yahova şahitli-
liği, aşırı akımlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlı
ğı titizlik göstermektedir. Ancak, şunu şurada söyle
mek isterim, dini akımlar olsun, siyasi akımlar olsun, 
din görevlisinin içinde kaldığı müddetçe herhangi bir 
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mesele, konu olmamaktadır. Ancak, onun adına ey
lem haline gelirse, falancalar grubu, filancalar grubu 
adında Diyanet İşleri Başkanlığında başka kişilerin 
adına çalışanlar olursa, onlar üzerinde titizlikle duru
yoruz. 

Hıristiyanlık propagandası karşısında, Avrupa'daki 
işçilerimiz olsun, Türkiye'deki faaliyetler olsun, ret 
ile değil, kendi kişiliğimiz], kemdi kültürümüzü güçlen
direrek karşılayabiliriz. Uygar bir çağda yaşıyoruz. 
Uygarlıkta güçlü olan, kültürünü zayıf olana kabul 
ettirir. Çağdaş bilimle yetiştirilmiş din görevlilerinin 
irşat ettiği toplumda, zararlı akım ve hurafelerin ye
şereni eyeceğine inanıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı çağın bu gereklerine uya
rak hizmet içi eğitime önem veren bir kurum haline 
getirilmiştir. İstanbul ve Bolu'da İki eğitim merkezi 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 4 dakikanız geçti, lüt
fen bağlayınız. Ayrıca, sorular var. 

DEVLET BAKANI LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) 
— Değerli milleetvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
gerek 50 bine ulaşan personel sayısı, gerek köylere ka
dar uzanan hizmet alanıyla büyük bir kurumdur. Ku
rumun iyileştirilmesi ve en hızlı hizmet verimine ulaş
tırılması için Devletimizin ayırdığı bütçe olanakları 
içerisinde çalışmaktadır. 

Büyük Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet 
dönemimize özgü bir kuruluş olan Diyanet İşleri Baş
kanlığının beklenen hizmeti verebilmesi, politik müla
hazaların dışında tutulabilmesine ve personelinin 
çağdaş yöntemlerle eğitilmesine bağlıdır. 

Yüce Meclislerimizin ve Cumhuriyet Hükümeti
mizin yardımlarıyla bu iyileştirme başarılacak, mille
timizin yüceltilmesi yolunda gereken yapılacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
Ulu Tanrı bizi, hepimizi, özellikle Türkiye Bü

yük Millet Meclisini, o başlangıçta büyük umutlarla 
acılar üzerine kurulan bu Büyük Meclisi, gerçek an
lamını, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» diyen 
insanların bu güzel Meclisini, tevfikine mazhar eyle
sin, başarılar içinde kılsın diye dua ediyorum ve tek
rar şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlı
ğı Bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular vardır, lütfen kürsüden in

meyiniz efendim. 
Soru sormak isteyenleri kaydediyorum: 
Sayın Zeki Efeoğlu, Sayın Yahya Uslu, Sayın Ali 

Ak, Sayın Hasan Gürsoy, Sayın İlhan Aytekin, Sayın 
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Cemal Külahlı, Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın 
Hüseyin Erdal. Başka soru sormak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Bakan, yazılı 2 soru var, onları okutuyo
rum: 

Yükisek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumuzun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına yüksek tavassutlarınızı arz ve rica 
ederiz. 

Yozgat 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 

1978 Yılı Diyanet İşleri Bütçesi görüşülürken Sa
yın Bakandan. Yozgat'ın mahalli meselelerini ilgilen
diren 5 sual sormuştuk. Sayın Bakan, Yüksek Mecli
sin huzurunda zabıtlara geçen beyanı ile yazılı olarak 
cevaplandırılacağım beyan buyurmuşlardı. Aradan 1 
yıl geçm'iş olmasına rağmen bu güne kadar bir cevap 
alamadım. Bunun sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Efendim, geçen gün öğrendim, fakat geçen bütçe 
müzakerelerinden önceki Büyük Millet Meclisinin ger
çekten insan gücünü aşan büyük çalışmalarından ötü
rü cevap verme imkânı olmadı; ama en yakın zaman
da vereceğim. (AP sıralarından gülüşmeler) Samimi 
konuşuyorum, kınanacak bir durum yok. İnsanda ha
ta da olur, sevap da olur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2 nci soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı tara

fından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasını de
laletinize saygılarımla arz ederim. 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Soru 1. — Siyasi iktidarların ihtiras ve siyasi emel
lerine Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yüce bir makamın 
alet edilmemesi için Din İşleri Yüksek Kurulu ile il 
müftüleri tarafından Diyanet İşleri Başkanının seçil
mesi için bir kanun tasarısı düşünüyor musunuz? 

Soru 2. — Türkiye laik bir Devlettir. Din işleriy
le devlet işleri ayrıdır. Din görevlileri devlet ve hü
kümet işlerine karışmamaktadırlar. Buna göre devlet 
ve hükümetlerin din işlerine karışmaması gerekir. Hal
buki durum böyle değildir, devlet ve hükümetlerin 
d'in işlerine her zaman karıştıkları görülmektedir. Bu 
durum laikliğe, dolayısıyla Anayasaya aykırı değil mi
dir? 

Soru 3. — TRT, üniversiteler, Danıştay, Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu gibi, Diyanet İşleri Başkan
lığına da özerklik verilmesini düşünüyor musunuz? 
Esasen Anayasamızdaki laiklik prensibine de böylece 
uyulmuş olmaz mı? 

Soru 4. — Din görevlilerinin cami içerisinde gi
yim ve kuşamlarını cami dışında da giymeleri tabii 
haklarıdır. Bu haklarını kullanmaları için ne düşünü
yorsunuz? Bu giyim kuşam, cami içerisinde hapsedil
miş olmuyor mu? 

Soru 5. — Camii bulunan köylere Kur'an kursu 
açmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Efendim, sorular uzun olduğu için yazılı cevap 
vereceğim. 

Ancak şunu söyleyeyim: Muhterem milletvekil
leri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasanın ve yasala
rın verdiği yetkiyle çalışır. Bu yetki içinde Devlet 
adamının yeri ile din görevlisinin yeri belirtilmiş dur 

rumdadır. Bu mana içinde çalışıyoruz ve bunun dı
şında değiliz. Bu konuda yeni bir yasa getirmeyi dü
şünmüyoruz. 

Diğerlerinin cevabını da yazılı vereceğim. 
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Yazılı sorular bitmiştir. 
Şimdi, söz talep eden arkadaşlarıma sırasıyla so

ru sorma imkânı vereceğim. 
Sayın Zeki Efeoğlu, buyurunuz. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan'ın konuşmalarını dinledim. Kendi kabinesi içe
risinde bulunan Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
tarafından Bakanlı'kça çıkarılmış bir kitap var elimde, 
diyor ki: 

«Özgürlükçü demokrasi ile dinsel düşünceden sıy
rılmış, bilimsel araştırmayı tanımayan ve yine dinsel 
davranışla sanat ve ticaret yapmak isteyen İslamcı 
kurum, her çeşit ilerlemeye engel olacağı için sakınca
lıdır. Böyle bir kültür yaklaşımıyla ne öteki İslam 
ülkelerinin, ne de Türkiye'nin geri 'kalmışlıktan kur
tulmalarına olanak vardır. İslâm dünyası ile duygu
sal yakın ilişkiler, ya da siyasal bağlar kurmak için 
Türklerin yeniden İslamcı davranışa dönmelerine hiç
bir gerek yoktur.» 

Bu yazıyı Sayın Bakan görmüş müdür? Bu yazı 
hakkında düşünceleri nelerdir? Bu yazıyı tasvip edi
yor mu? 

İkinci sualim: Sayın Bakan'ın Rusya'yı ziyareti sı
rasında (Rus Anayasasında din yoktur), tetkikten 
döndüklerinde bazı görüş ve düşüncelerini söylediler. 
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Orada nereleri ziyaret etmiştir? Rusya'daki din anla
yışı nedir? Ve oradaki İslamiyete baskılar hakkındaki 
düşünceleri nelerdir? Bu hususun da cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANİ LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Efendim, Ulusal Kültür Dergisindeki o yazıyı gör
düm. Sayın Bakana da, bu yazının dikkatlice yazılma
dığını belirttim. Sayın Bakan da, «Orada başka bir 
yazıda İslami mahiyeti çıktı; özgürlüğe saygımız ol
duğu için çıktı, bundan sonra bu konulara itina ede
ceğini» bana belirtti. Saygı ile belirtmek isterim. 

İkinci konu. Sovyet Rusya^daki gezilerimi çok çok 
söylediniz, bu konuda çok açıklamalar yapıtım. Ben 
orada Müslüman halkı ziyaret ettim; camileri ve da
ha önceki medreseleri gördüm. Bunlar, Sovyet reji
minin eseri değil aslında; eskiden hep beraber bizim 
orada bulunduğumuz zamanki eserlerdir. Ve bu ba
kımdan gittiğim yerler; camiler, kültür değerleri ve 
medreselerdir. Camiler içinde ibadet ettik hep birlik
te. Bunun gerçek anlamı bu. Ancak, bazı arkadaşla
rım, grup sözcülerinden Zeki Beyefendi sorduğu için, 
bu arada bunu da belirtmek istiyorum. 

Bir Türk Devlet adamı olarak, ilişkilerimiz, kom
şu bir memleket arasında işbirliğimizi sağlamak, ara
mızdaki barışı sürdürmek için iki devlet arasındaki iliş
kiler ölçüsünde olmuştur. 

Bu arada oradaki bulunan Türkleri, Özbekleri 
gezdiğim sırada, ilgililere de orada gördüğüm konu
daki eksiklikleri söyledim. Bu arada camilerinde is
lam (yalnız namaz kıldırmak değil, özgürlük aynı za
manda). dini öğrenimlerini sağlamak bir insanın hak
kıdır, bunu belirttim, büyük bir ilgiyle izleyeceklerini 
söylediler. 

Ayrıca, Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığının 
yayınlarını yolluyoruz, Kur'an-ı Kerim'leri ısrarla is
tediler, hadis istediler ve diğer yayınları da yollayaca
ğız. Bunu bu münasebetle belirtmek istedim. Ve bu
nun oradaki Müslüman halkın din yaşantısı içinde 
gerekli, yararlı olduğuna, ik'i memleket arasındaki iliş
kilerde de yararlı olduğuna inandım. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır, 

Sayın Yahya Uslu. 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, sayın 

Bakandan aşağıdaki suallerimin cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

1. 1978 yılında kaç adet köye imam kadrosu ve 
kaç adet müezzin kadrosu verilmiştir? Yani kaç adet 
köy imam kadrosu ve kaç adet müezzin kadrosu ve
rilmiştir? Verilmişse şayet, Bu verilen kadrolar 1977' 
ye mi ait, yoksa 1978'e mi ait? 

2. 1979 yılında aynı kadrolar ne kadar ihdas 
edilmiştir? Yani köy imam kşadrosu ve müezzin kad
rosu olarak. Ve bunlar yakın zamanda dağıtıma tabi 
tutulacak mıdır? 

3. 633 sayılı Kanunun aksaklıkları vardır, Sa
yın Bakan da bilirler. Bu aksaklıkları giderici herhan
gi bir çalışmaları var mıdır? 

4. Geçtiğimiz hafta Millet Meclisinden geçen 657 
sayılı Kanun tadili ile yüksek dereceli memurlarla il
gili kanunda Diyanet İşleri Başkanlığı yer almamıştır. 
Yani Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan arkadaşları
mızın kadroları yer almamıştır. Bu yer almayışın se
bebi nedir? Sayın Bakan mı bunu böyle istemiştir?. 

5. Diyanet İşleri Başkanı daha önceki protokol
deki yerini kaybetmiş bulunmaktadır. Bunun düzeltil
mesi için bir çalışmaları var mıdır? 

6. Sayın Bakan eski Diyanet İşleri Başkanıdır. 
TRT'de İslam dininin geniş olarak kitlelere anlatıl
ması hususunda, geniş bir yayın saatinin ayrılması
nın temin'i için temaslarda bulunmuş mudur? 

7. Diyanet İşleri görevlisi olan imam ve müez
zinler için daha önce çıkmış bir kanunla derece yük-
setilmesi yapılmıştı. Fakat o arada Kuran kursiarı, 
Kuran kursu öğretmenleri burada zikredilmemiş ve 
unutulmuştur, 15 nci derecede kalmışlardır. Bu açık 
mağduriyetin giderilmesi için herhangi bir çalışma var 
mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Efendim, çok teşekkür ederim; değerli milletve
kili arkadaşlarım benden daha fazla konuları biliyor
lar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhakkak. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Mutluyum gerçekten. Şunu söyleyeyim arkadaş
larım: Birinci konu, 1979 yahut 1978 kadroları konu
sunda, biz hükümete geldikten sonra bu kadroları 
verdik. Daha önceki Cephe Hükümeti zamanında, 
esefle söylemek lazım ki, partilerarası yarışmadan 
ötürü, biri istiyor, biri vermiyordu, ketmediyordu ve 
bu kavga 2 sene devam etti. Onun için, 3. sene kadar 
Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir kadro alamadı ve 
ondan sonra, Hükümete geldikten sonra bu kadrola-
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rı aldık ve 1978 senesinde 2 bin kadro aldık. Yine 1978 
senesi içinde kadroları aldık, bütçe çıkmadan önce 2 
bin kadro aldık, Martta tevzi edeceğiz. Baharın da 
2 bin daha kadro tevzi edeceğiz. 

633 sayılı Kanunun bazı aksaklıklarını düzelten ya
sa Mecliste bulunmaktadır, henüz sonucu alınmamış
tır. Onun hakkında, sonuç alındıktan sonra girişime 
gireceğiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı konusundaki durumu, 
diyanet İşlerine bakan bir Bakan olarak şüphesiz ben 
istiyorum; fakat, bunu geçen gün, belki o aşırı yor
gunluktan ötürü Meclisten çıkaramadık, belki tashih 
imkânını bulabiliriz sanıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldeki yeri in
celenmektedir. Başbakanlıkta protokol yeniden göz
den geçirilmektedir. Bu yeniden gözlden geçirilen pro-
tokolda, Diyanet İşleri Başkanı önemli bir yere otur
muştur, onu belirtmek işitiyorum. 

TRT din saatleri, biliyorsunuz radyoda devam et
mekte; ama esas olan konu televizyondaki konudur. 
Periyodik olarak her hafta televizyonda bir din soh
betinin yapılmasını Türle halkı istemektedir. Türk hal
kının bu isteğini defalarca ben TRT Genel Müdürüne 
ilettim. Yakında yönetim kurulunun kararını alacağı
nı söyledi. Bekliyoruz, inşallah yakında bunu görecek
siniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Çok beklersin 
daha. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Dünya bekleme dünyası. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne gelen var, 
ne giden. İstifayı da mı bilmiyorsun? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Efendim, TRT'de dini konuşmalar, (radyoda ol
sun, televizyonda olsun) Türk halikının gereksinmesi
ni karşılayacak bir biçim'de sunulacaktır yakında. 

Görevlilerin kadro konusuna ait sözlerinizi incele
yeceğim. Kuran kursu öğreticileri hakkındaki söyle-
'd Meriniz i inceleyeceğim ve size yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ali Ak, buyurunuz. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, aşağıdaki soru

larımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
istiyorum : 

1. Mısırlı Reşit Rıza tarafından kaleme alınmış 
ve ta Selçuklulardan bu yana ecdadımızın mezhebi 
olan Hanefi Mezhebi dahil bütün mezheplerle alay 
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eden ve 38 nci sahifesinde, «İbtalul mezahib» ibare
si bulunan şu elimdeki kitap, Diyanet İşleri Başkan
lığı tarafından niçin tercüme edilmiştir? 

2. Kozan Asliye Ceza Mahkemesinin 970/73 sa
yılı kararı ile zina suçundan mahkûm oilan Mustafa 
Akyıldız isimli şahıs, Jıalen Diyanet İşleri Teşkilatı 
içerisinde İmamlık yapmaktadır. Teşkilat Kanununun 
22 nci maddesine bu uymakta mıdır? Şayet uymu
yorsa niçin himaye edilmektedir? 

3. Manisa Müftülüğünde, o ile bağlı bir kaza 
müftüsü, İçinde Kur'an ayeti yazılı «Namaz Hoca
sını» yırtıp, yere atıp tepelemiştir. Bu hareketin faili 
tarafınızdan tecziye edilmiş midir veya teltif edilmiş 
midir? 

4. Bartın Müftüsü tarafından, «Kur'an Elifbası» 
suç kabul edilip, savcılığa ihbar edilmiştir. Buna ait 
Bakanlığınız tarafından herhangi bir tamim var mı
dır? Varsa hukukiliği nedir? 

5. Kur'an okutmak ve okumak âdeta tekel mad
desi gibi çok katı ruhsata tabi tutulmuştur. Bu ruh
satın realize edilmesi Sayın Bakanlığınız tarafından 
düşünülüyor mu? 

6. Şu ana kadar bilemediğimiz, «Allah razı ol
sun» kelimesinin Türkçesi nedir, Sayın Balkandan öğ
renmek istiyoruz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Ali Ak'ın birinci sorusu: «Mezhepler hak
kında yazılmış bir kitap var bunu niçin çıkarttınız?»ı 
dedi. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce söylediğim gibi, 
Osmanlı Devletinin son günlerinde bütün sömürücü
ler gözlerini İslam âlemini parçalamaya çevirmişler
di ve bunun İçin de en güzel şeyi mezhepler yolu 
görüyorlardı. Onun için, Hindistan'da Kadiyane'ılik 
çıkarttılar, Ortadoğuda Vahabl'lik çıkardılar, beri ta
rafta Dürzi 'lifle çıkarttılar, birbirlerini yedirmek için 
fırsat kolladılar. Filvaki başardılar bunu. Ancak, o 
zaman da, bunların karşısında İslam âlimleri susmu
yordu. İslam âlimleri, hangi yörede olursa olsun, 
Anadoluda Mustafa Kemal Paşanın kenarındaki İs
mail Hakkı İzmirli'ler, Babanzade'ler Türk Ulusunu 
uyandırırken, Mısır'dalkiler de mezhep taassubundan 
dolayı paramparça olmuş İslam âleminin karşısında 
oturdular, mezheplerin üzerinde çıkmak için konuş
tular ve o zaman Mısır'da o kitap yazıldı. Merhum 
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Hamdi Aksekili bu kitabı 55 sene önce Türkçeye 
çevirdi. 55 sene önce Türkçeye çevrilmiş bir kitabı, 
biz Diyanet İşleri Başkanı olarak Türkçeye, Türk 
düşünürlerine sunduk. Sebep, mezhep taassubunu 
kaldırmalk Türkiye'de, herkes kendi mezhebi içinde 
yaşayarak, Müslümanca ve insanca bir yaşayış için
de kavgasız yaşasınlar diye. Başka hiçbir mezhebi
miz yoktur. Ehli sünnet de, Şii'si de, Caferi'si de, 
herkes Türk Devletinin yüceliği altında, Türk ulu
sunun arasında kardeşçe yaşasın diye bu kitabı çı
karttık. (CHP sıralarından alkışlar). Ve bunu çıkart
tığımız zaman bize, Başkan olarak mezhepsizlik dam
gasını bastılar. Şimdiki Başkanım da aynı şekilde 
damgalanmaktadır. Maksadımız mezhepsizKk değil, 
herkes mezhebi, düşüncesi içinde yaşasın; ama mez
hebi, hiçbir zaman onun Müslümanlığını kaybede
cek taassuplar içinde bırakmasın. Bu bir. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim. 

Vakit olsa daha anlatırdım, ama Bütçemiz oldu
ğu için daha üzerinde duramıyorum. 

Arkadaşlarım, bunu Türkiye'de (fraksiyon diyor
lar şimdi), özel bir fraksiyon, özel bir klik ağzına 
sakız yapmakta, Türkiye'de din bütünlüğünü, her 
yerde, gazetelerde, durmadan vurmaktadır. Bütün 
gayemiz taassubu yenmektir. 

ZEKt EROĞLU (İstanbul) — Süleymancılık... 
îsmıini söylesene. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Biz nasıl Hanefi, Şafii, Alevi olarak bu Türk 
Devletini kurmuşsak, bütün dünyaya karşı, haçlıla
rın salibine karşı bu yurdu kurmuşsak, şimdi de bu 
konuları getirmemek için, taassupla insanları birbiri
ne vurdurmamak için, sevsin hepsi birbirini diye bu 
kitabı çıkarttık. Düşün düşünenlere sunduk biz, dü
şünenler payını alsın diye konuştum. Teşekkür ede
rim. 

Adanada'ki Mustafa Akyıldız bir din görevlisi 
olarak çalışıyor. Böyle bir şikâyet varsa müfettişler 
gider, tahkikat yapar, şüphesiz onun gereği yapılır. 
Diyanet tşleri Başkanlığından öğreneyim durumu. 
Diyanet işleri Başkanlığı kanunlar içinde çalışır, tef
tişini yapar, ona göre hareket eder. 

Hiçbir ilçe müftüsünün, hiçbir il müftüsünün, 
hiçbir görevlinin dini esasları ezecek, parçalayacak 
bir durumda olmadığını şimdi belirtmek istiyorum; 
ama Bartın müftüsü, diğer müftü hakkında söyledik
leri sözü ben kabul etmiyorum. Bunu bir büyütme, 
bir taassupla müftünün üzerine gitme gibi görüyo
rum ben; fakat bunun üzerinde de dururum. Hiçbir 

zaman, İmamı Şafii şöyle söylemiş, sayın milletve
kili arkadaşlarım... 

ÂDEM ALÎ SARİOĞLU (Kocaeli) — Yalan mı 
söylüyor milletvekili arkadaşımız? 

DEVLET BAKANİ LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Yalan söylemiyorsunuz, ama insan halidir... 

ALİ AK (İçel) — Sayın Bakan, burada zabıt 
var, isterseniz hemen takdim edeyim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Burası tahkikat yeri değil, ben müfettişe veririm, 
tahkikat yapar. Teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, bilhassa hoşgörü ortamının önce 
din hayatından başlatılması lazımdır. Didi bilmezsek, 
dili bilmezsek bu ülke kalkınamaz. Bir düşünür öy
le söylüyordu: «Bu memleketin, bu ülkenin bütün 
gerilikleri, katılıkları her türlü kalkınmanın olmayı
şı, dinimizi ve dilimizi İyi bilmediğimizden ileri ge
liyordu.» 

Bakın sayın milletvekilleri, büyük bif din bilgini
nin sözünü burada nakledeyim : «Mezhebim doğru
dur, fakat yanlış da olabilir. Karşımdaki insanın 
mezhebi hatalıdır, fakat doğru da olabilir. Benim 
mezhebim doğrudur, fakat arasında hata da buluna
bilir, karşımdakinin mezhebi yanlıştır, fakat doğru 
da bulunabilir.»! Bunu 10 asır önce İslam bilginleri 
söylüyordu. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakikanızı rica 
edeceğim, sorulara lütfen yalın cevap lütfediniz, çün
kü daha (konuşacağımız diğer bütçeler var. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Peki, çok teşekkür ederim. 

Kur'an kursu: Sayın milletvekilleri, «Kur'an kur
su, ruhsata tabi tutuluyor»! diyor. Arkadaşlar, biz 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an okumanın 
önemli bir konu olduğuna inanıyoruz, eğitimin önem
li bir konu olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de herhan
gi bir şey değil bu, bizim Mukaddes Kitabımızı, la
lettayin, okumasını bitmeyen herkese okutamayız. 
Ben Bakan olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığımız 
her gdene, Kur'an okutsun diye ruhsat veremeyece
ğim, bizim bu Hükümetimizin görüşü, Diyanet İşleri 
Başkanlığının yasa ile getirilmiş görüşü de budur. 
Bunu belirtmek isterim. 

Başka görüşte bir düşünceleri varsa, biz onu ka
bul etmiyoruz. Biz Kur'an-ı Kerimimizi mukaddes 
tanıyoruz, kudsiyetine gerekir bir biçimde onun eği
timini, öğretimini de o yönde sağlayacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, sorumun bir ta
nesi cevaplanmadı. «Allah razı olsun» un Türkçe'si 
nedir? 

BAŞKAN — Sorduğunuz suallere ancak bu ka
dar cevap vermiş oıluyor, cevaplandırılmış kabul edi
yoruz. 

Buyurunuz Sayın İlhan Aytekin. 
DEVLET BAKANİ LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Muhterem Başkanım, şimdi müsaade ederseniz, 
bunu herhalde istismar edecekleri anlaşılıyor bazı 
insanların, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek istiyorsanız buyuru
nuz,, 

DEVLET BAKANİ LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— «Allah razı olsun» demök, Allah kabul etsin de
mek, Allah sevsin, Aıllah hoşnut olsun demektir. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — «Allah kabul 
etsin>x de Arapçadır. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Allah sevsin demektir Türkçesi. Evet, teşeikkür 
ederim., 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İlhan Aytekin. 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Bakan tara
fından cevaplanidiriilmasi.nl arz ederim. 

1937 tarihli Sovyet Anayasasının 124 ncü mad
desi, bütün yoldaşlara din aleyhinde propaganda yap
ma hürriyetli vermiştir. Buna rağmen Rusya'da din 
hürriyeti olduğuna inanıyor musunuz? 

2. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü
nün konuşmasında bahsi geçen «Taaddüdü zevcat» 
müessesesi İslam'da var mıdır? 

3. Diyanet İşleri Başkanlığının özerkliği üzerin
deki düşünceleriniz nedir? 

4. Sayın Kültür Bakanı; «sansürü kaldıracağız» 
diye buyurdular. Diyanet İşleri Başkanlığının tevdit 
ile görevli Devlet Bakanı olarak ahlakla alakalı san
sürün kaldırılmasıyla ilgili düşünceniz menfi midir, 
müsbet midir? 

5. Kahramanmaraş hadiseleriyle ilgili olarak teş
rifinizde 6 . 1 . 1979 tarihli Televizyon gece haber
lerinde, hadiseleri tahrif eden din görevlisi olup ol
madığını tahkike geldiğinizi buyurdunuz. Acaba, 
tahkikiniz neticesi tahrife karışmış hiçbir din görev
lisi var mıdır? 

Kahramanmaraş hadiselerinden sonra yaptığınız 
bir basın toplantısının metninin ikinci sayfasında 10 
ve 11 nci satırlarında «Müslümanlık sloganları ile 
halkın üzerine gelen gözü dönmüş caniler» deniyor. 

1 9 . 2 . 1979 O : 3 

Bu teşhisiniz, Alevi - Sünni çatışması olduğuna göre; 
Sünniler mi Alevileri, Aleviler mi Sünnileri gözü dön
müş olarak düşünmektedir, yoksa bir grup mu var? 

Yine aynı basın toplantısının 2 nci pragrafının 8 
ve 9 ncu satırlarında aynen, «Olay; çıkış görüntüsü 
ile Alevi Sünni çatışmasıdır» diyorsunuz. Bugün de bu 
kanaati taşımakta mısınız? 

Samimi olarak Babanof ile çekilmiş hatıra fotoğ
raflarınız vardır. Mümkündür memleketine gönderil
miştir, yine mümkündür çerçeveletip evine asmıştır. 
Hane halkından birisi, «kime» diye sorsa; Babanofa; 
«Benim gibi din adamıdır. Ben Rusya'da bu görevi 
yapıyorum, o da Türkiye'de bu görevini yapıyor» de
miş olsa, beğenir misiniz, üzülür müsünüz? (CHP sı
ralarından, «Bu da soru mu Başkan,» «Yazılı cevap 
ver» sesleri) 

! DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bunların hep
sini yazılı vereceğim. Yalnız, Sayın arkadaşımın suini
yetle gönlünden geçirdiklerini kendine iade etmek is
terim Ben yazılı olarak cevap vermek istiyorum 
efendim. 

Teşek'kür ederim. 
BAŞKAN -— Sorular yazılı olarak cevaplandırıla

caktır. 
Sayın Hasan Gürsoy, buyurun efendim. 
HASAN GÖRSOY (Adana) — Sayın Başkan, ta

rafınızdan aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Batı ülkelerinde, oranın diyanet teşkilatlarına 
ait müstakil radyoevleri vardır. Acaba Türkiye Diya
net İşleri Başkanlığına matuf bir radyoevinin açılma
sı Sayın Bakan tarafından düşünülüyor mu veya Hü
kümet bu hususta herhangi bir hazırlık yapıyor mu? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığının «Diyanet» isimli 
bir gazetesi vardır. Bu gazetenin günlük olarak çı
kartılması düşünülüyor mu? 

3. İslam Dininin esaslarını anlatan eserlerin, ya
bancı dillere tercüme edilerek Avrupa ve Amerika'da 
İslam dinini öğrenmek isteyenlere yardımcı olunmak 
isteniyor mu? 

4. Türkiye'de Hıristiyan ve Yahudilere ait dini 
okullar vardır ve bu dini cemaatler, kendi din adam
larını yetiştirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlımıza 
matuf kanunlarımızda değişiklik yapmak suretiyle, di
yanet işleri personelini yetiştirecek dini okulların açıl
ması da düşünülüyor mu? Daha doğrusu; Yahudi ve 
Hıristiyanlara verilen bu hakkın Müslümanlara da 
verilmesi düşünülüyor mu? 
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5. Diyanet İşleri Başkanlığı zaman zaman siya
silerin oyuncağı haline gelmektedir. Bunu bu halden 
kurtarmak için Diyanet İşleri Başkanlığına muhtariyet 
verilmesi düşünülüyor mu? Bu konuda Diyanet İşleri 
Başkanlığına ait kanunlarda bir değişiklik yaptırılarak 
siyasilere oyuncak olmaktan kurtarmak gibi bir dü
şünceniz var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Sayın' milletvekilleri; bir deyim vardır; «Her halin 
bir makamı her makamın bir hali vardır.» Genellikle 
bu kurala çok riayet edilmiyor gibi görüyorum. Bu 
bakımdan, bu sorulara yazılı cevap vereceğim. 

TRT Kanunu çıkarken bu milletvekilleri neredey
diler de, onları getirmiyorlar? Doğrudan doğruya, 
başka başka konular bunlar. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bütçesi ile ilgili görmediğim için yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı mı cevap vere
ceksiniz bunlara? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Evet. 

BAŞKAN — Sorular yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sayın Cemal Külahlı, buyurun efendim. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara
fından. cevaplandırılmasını arz edeceğim : 

Efendim, 3 Şubat 1979 günü Strasbourg'da Stras-
bourg Belediye Başkanı, belediye olarak bir yer tah
sis etmiş, oradaki vatandaşlarımız da tefriş etmişler; 
oradaki caminin açılışını yaptınız. Din görevlisi yoktu. 
Birkaç ay evvel din görevlisi merkeze alınmış ve ye
rine de tayin yapılmamıştır. 

Şimdi Sayın Bakan, yurt dışındaki işçilerimizin din 
hizmetleri bakımından, din görevlilerinden tayini ba
kımından ne düşünmektedir? 

Çalışma Bakanlığı ile paralel bir çalışma maalesef 
temin edilememiştir. Yalnız din görevlilerinin tayini 
konusunda değil, aynı zamanda Sayın Bakan, dini eği
tim, dini öğretim ve bir de cenaze meseleleri haki
katen yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve işçilerimizin 
büyük sorunudur. Bu konularda neler düşünüyor? Ye
ni birtakım tedbirler düşünüyorlar mı? Bunu rica edi
yorum. 

DEVLET BAKANI LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) 
— Teşekkür.ederim efendim. 

Avrupa'daki din görevlilerinden bir kısmı çoğun
lukla görev süresini doldurduğu için Türkiye'ye gel
miştir; bir kısmı da gelmek üzeredir. Bunların yerine 

yenilerini yollamak üzere seçme sınavları yaptık, ya
kında bitecek ve bu münasebetle Sayın Külahlı'nın 
da daha önce bana söylediği gibi, öyle sanıyorum ki, 
yakında Strasbourg'a bir din görevlisi yollayacağız. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının 6 tane din 
müşavirliği vardır; onlara atama yapacağız. Şimdilik 
durumu inceliyoruz, inceleme sonucu gerekli ihtiyaç
ları gidermeye çalışacağız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Temel Kâramollaoğlu. 
TEMEL KÂRAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki soru
larımın cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

Umumiyetle bugünkü görüşmeler laiklik üzerinde 
oldu. Sayın Bakan laiklik kelimesinin kökünün ne
reden geldiğini, Türkçe bir karşılığının bulunup bu
lunmadığını bize bildirebilirler mi ve manasını açıkla
yabilirler mi? Zira bununla ilgili olarak şu mesele
lerin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
istirham edeceğim. 

1. Türkiye'de azınlıklara okul açma hakkı ve
rilmişken ve bu laikliğe aykırı görülmüyorken; Diya
net İşleri Başkanlığına Müslümanların eğitimiyle il
gili okul açma hakkı verilmiş midir? Böyle bir hak 
varsa Diyanet İşleri Başkanlığı bu okulları açmayı 
düşünüyorlar mı? 

2. Anayasanın 14, 19 ve 20 nci maddeleri, her
kesi yaşama, düşünce, kanaat hürriyetine sahip kıldı
ğına göre, devlet dairelerinde çalışmak mecburiyetin
de kalan bir hanımefendi dininin gereği olarak örtün
mek ihtiyacını duyar ve örtünürse, bunlara yapılan 
baskı laiklikle, bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? 

3. Okullarda öğretilen din derslerinin ehil hocalar 
tarafından öğretilmesi gerekir. Şimdiye kadar, bilhassa 
son zamanlarda İslama inanmayan, dinin karşısında 
bulunan kimselerin tayin edildiğini gördük, şahit ol
duk. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile bu ders
leri vermek üzere layik kimselerin tayin edilmesi 
hususunda temasınız var mıdır, böyle bir çalışmanız 
var mıdır.? 

4. Anayasanın 18 nci maddesi «Herkes seyahat 
hürriyetine sahiptir» diyor ve en sonunda şöyle ta
mamlanıyor. «Türkler yurda girme, yurt dışına çıkma 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürriyeti ka
nunla düzenlenir» diyor. 

Buna göre, Hac vazifesini yerine getirmek için 
yurt dışına gitmek isteyen insanlara mani olmak, asga
riden onların yurt dışına çıkışlarını güçleştirmek laik
lik anlayışıyla bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? 
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5. Anayasanın yine ilgili maddelerinde herkese 
yaşama, düşünce ve kanaat hürriyeti verildiğine göre, 
inanan bir insanın dini vecibelerini yerine getirmesi, 
mesai saatleri içine dahi rastlasa, buna mani olmak 
laiklikle bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? 

6. Yine bu mealde, Cumartesi ve Pazar günleri 
bilindiği gibi Yahudiler ve Hıristiyanların dini gün
leridir ve tatildir. 

Hiç olmazSa Müslümanların Cuma günleri, dini 
vecibeleri yerine getirmek için mesai saatlerinde ge
rekli ayarlamaların yapılması gerekir mi, gerekmez 
mi? (CHP sıralarından «Böyle soru olur mu» sesleri, 
gürültüler) 

7. Dini akideler laiklik kisvesi altında tahrip edi
lebilir mi? Laiklik kisvesi altında Kur'anda ve dinde 
var olan hususlar, yokmuş gibi gösterilebilir mi? Eğer 
böyle gösterilirse, bu, dine karşı olmak değil midir? 
(CHP sıralarından gürültüler) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Elindeki kitabı ver de 
Bakan okusun, öyle cevaplandırsın bari. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Eğer 
dine hükümetlerin, siyasilerin baskısı olmayacaksa, 
Diyanete muhtariyet verilmesi bir mecburiyet değil 
midir? Dinin emirleri sarihtir, kimse çeşitli isimlerin 
arkasına sığınarak dini hakikatleri tahrip edemez. Et
tiği takdirde gerekli cevabı bizden alacaklardır. 

9. Biraz önce yapılan bir konuşmada «Burası 
mollalar meclisi değildir» denildi. (CHP sıralarından 
«Doğru. Sen molla mısın» sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Karamollaoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Molla 
diye tarif edilen din adamları olduğuna göre, dindar
lara bu tarz hakarete karşı bir Bakan olarak gereken 
cevabı verecek misiniz? (CHP sıralarından gülüşme
ler) 

10. Yurt dışında takriben 2 milyon vatandaşımız 
olduğuna göre, bu vatandaşların dini ihtiyaçlarının 
karşılanması için, gerekli din görevlilerini yurt dışına 
gönderecek misiniz? Yurda çağrılanların yerlerini ge
cikmeden. dolduracak mısınız? 

Ve son olarak, Sayın Bakan sorularım yükseldi, 
bu sorumun da açıklanmasını, latife kabilinden de ol
sa istirham ediyorum. 

Dediler ki «her kelimenin bir Türkçesi olacaktır» 
ve iktisat kelimesini bir arkadaşın anlamadığından 
bahsederek, yerine Türkçesini söyledi mi, ben anlaya
madım. İktisat kelimesinin Türkçesi nedir ve bunun 
yerine bunun gibi, mesela İslam kelimesinin veya 

Müslüman kelimesinin yerine Tüfkçe kelimeleri ko
yabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFt DOĞAN (Devam

la) — Efendim çok uzun sordu şüphesiz. Burada bun
lar vakit alacağından, yazılı olarak cevap vereceğim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Yalnız şunu söyleyeyim sayın arkadaşlarım: Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, çok çok özellikle "bazı kı
sımlar laikliği öğrenmek istiyorlar. Ancak Türk halkı 
arasına girdiğim zaman laikliği çok iyi anladıklarını 
öğreniyorum. ÇünJkü herkes birbirine çok saygılı, hiç 
kimse kimsenin dinine karışmıyor, bir kardeşlik için
de. Lütfen öğrenmek isteyenler Türk halkına müra
caat etsinler. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Bakan, siz söyleyin, sizin ağzınızdan öğrenmek isti
yorum. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Laiilc demek dinsizlik demek değildir, sorumsuz
luk demek hiç değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı mı cevap vere
ceksiniz? • 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplandırı
lacaktır. 

Sayın Hüseyin Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

şu sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplamdın'l-
masını delaletlerinizle rica ederim. 

1. İmam - hatip lisesinde okuyan kız öğrencilerin 
başlarının açılması için valiiklerce okul müdürlük
lerine tamim yayımlanmıştır. Bu tamimden Sayın 
Bakanın haberi var mı? Bu hareketi doğru buluyor 
mu? 

2. İmam - hatip lisesi meslek dersi öğretmenleri 
okul içinde öğrencilere namaz kıldırıyor diye, mü
fettiş gönderip tahkikat yapıldığı haberlini aldım. 
İmam -• hatip okulunda namaz kılınmaz da başka ne 
kılınır? Bu husustan bir malumatı var mıdır? Bu tah
kikatın Uşak'ta yapıldığını öğrendim, bilgi istiyo
rum, 

3. Hasan Hulki Mert hoca bir cuma günü vaaz 
ederken, (Sayın Bakanın da bulunduğu bir camide) 
vaazı kanunlara aykırıdır diye, bazı kanunlara aykı
rıdır diye görevden Sayın Bakan tarafından aldırıl-
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dığını o akşamki ajanstan dinledim. Sayın Bakan 
bk valizin konuşmasının suç olup olmadığını bilecek 
kadar ehliyet ve yetkiye sahip midir? Görevden al
dırdığı Sayın Hasan Hulki Mert.. (Gürültüler). 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Acaba siz bu 
kadar saygısızca konuşmaya ehliyetli misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan Ege, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakan 
biraz evvelki konuşmasında «çağdaş yöntemle Diya
net yönetilecektir», dediler. Bu çağdaş yöntemi anla
yamadım. Meşhur reformcu bir Osman Çerman 
vardı. Onun dediği gibi mi çağdaş, yoksa şu anda 
Türkiye'de moda olan Batıya uymak ve asrın ahla
kını Diyanete getirmek şeklinde mi çağdaş olacak? 
Yoksa başka bir şekil var mıdır? Bunun da açık
lanmasını istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Efendim, bazı gerçeklerin şurada kısaca açıklan
masında yarar umuyorum; fakat çok kısa söylece-
ğim. 

îmam - hatip okulları meslek okulları olarak, da
ha önceki kuruluşunda ne ise aynı şekilde yürümek
tedir. îmam - hatip okullarının sayısı eskiden 350 
idi, Hükümetimiz zamanında da arttı. Bir tane de
ğil, birkaç tane okul yapıldı, açıldı; fakat arkadaş
larım, Hükümet üyesi olarak, din işlerine bakan bir 
Bakan olarak şunu söylemek istiyorum ki, biz 
imam - hatip okullarını sayı olarak düşünmüyoruz, 
nicelik olarak, nitelik olarak düşünüyoruz. Yetişen
lerin ehliyetli olmasına azami itina ediyoruz. Bu ba
kımdan, imam - hatip okullarında okuyan çocukların 
şüphesiz ibadetlerini yapacağı ve mezun olduğu zaman 
gerçekten imam olacak bir düzeye çıkarılması için 
çalışacağız. 

Hasan Hulki Mert meselesine gelince, ben üzgü
nüm. Burada bulunmayan bir kişinin gıyabında bu
rada konuşmanın bir manası yok. Yalnız şunu söy
lemek istiyorum ki, bu zat daha önce defalarca bir
takım hatalar işledi. Müfettişler tarafından zaten 
tahkikat yapılıyordu. O gün orada bulunduğum za
manki manzara, yalnız kanunlara aykırı bir iş yap
madı, umumi adaba aykırı birtakım lanetler, küfür
ler yaptığı için vazetme imkânını kendisi elvermedi 
bize. 

Bunu kendileri de, soruyu soran arkadaşım da, 
benim kadar çok iyi bilir kişiliğini; ancak siyaseten 

| konuştuğu için bu kadar cevap vermekle yetiniyo-
I rum. 

Bakan olarak şüphesiz yetkim var, yetkimi kul
landım; ancak, benden daha önce araştırmalar, tef-

I tiş yapıldı, şikâyetler ayyuka çıktı; onun neticesidir. 

I «Çağdaş yöntem anlayışı» demek sevgili arkada-
I şım, değerli milletvekili; îslamın ilk başlangıcında, 
I uygarlık âlemine çıkınca - îslâmın kendi uygarlığı 
I vardır - Mezopotamya, Mısır diğerlerine Yunan fel-
I sefesi karşısına çıktığı zaman, neden yöntem olarak 

mantık gelmişse, neden kelam okunmuşsa, neden 
Yunan mantığı, Isa gocuğu okunmuş, Şemsii okun-

I muşsa, yeni bir yöntem oluşmuş, neden Eşarilik 
Matirüdilik çıkmış, bu yöntemler yapılmışsa o çağ
larda, aradan 10 asır geçtikten sonra yeni dünyada-

I ki yeni .düşünce sistemlerinin karşısında yöntem ba
kımından radyoyu kullanmak, televizyonu kullan
mak, yazı yazmak, bunlar birer yöntemdir. îslamın 
konusunu değiştirmeye ne bizim yetkimiz var, ne de 
gelecek insanların yetkisi var. Ancak, düşünürlerin 
yorumlama, düşünme yetkisi var, içtihat yetkisi var. 
Düşünme yetkisini, konuyu düşünme yetkisini kim
se engellemedi, engellemeyecek. Eshabı Kiram'da da 
oldu, sonraki asırlarda da oldu. 

Sayın milletvekilleri, bütün dünyada ve İslam 
âleminde büyük bir uyanış, bir gelişme, daima ye
nilenme, yöntemlerde yenilenme vardır. Asırların 
yaptığı sömürülerden İslam âlemi uyanmıştır. Bü
yük bir dinamizm içerisine girerken, biz hâlâ «Yön
temlerde birtakım değişiklikler yapacağız» diyorsak, 
bu, yöntemlerdeki değişikliktir, islam dinindeki dü
şünce özgürlüğü, içtihat özgürlüğü hiçbir dinde yok-

j tur. 
J Özür diliyerek şunu da söylemek istiyorum: «Dü-
I sünen bir insan, düşüncesinde (Milletvekilleri gibi) 

isabet ederse 10 misli ecir alır, hata ederse günaha 
girmez, bir ecir alır» diyen, bir İslam dininin men-

I supları olarak bu gereği söylemek istedim. 
«Çağdaş yöntem» dedimse, kelimenin içerisinde 

var, herhalde Türkçeyi iyi bilemiyorsunuz, öğretme
ne de «Muallim» deyişinizden onu anladım; «Çağ
daş yöntem» demek, «Yöntem» demek işte. Çağı-

I mızda diğer konular neyle yöneltiliyorsa, işte «Yön-
I tem» demek; bizim babalarımız, ecdadımız o zaman 

mantığı bulmuşsa, diğer yöntemleri nasıl kabul et
mişse, biz de Diyanet İşleri Başkanlığını öylece bıra
kacak değiliz; «Âleme baktıracağız, insanlığa baktı
racağız» demek manasına alıyorum. Yoksa, dini bil
meyen bazı kişilerin düşüncelerinden gelen (Hiç kim-
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şeyi biz kınamıyoruz) sözlerine uyacak değiliz; yön
tem meselesidir. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Diğer sorulara yazılı mı cevap ve
receksiniz? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Somlar cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Hayırlı, uğurlu olsun, teşekkürler ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde son söz Sayın Ali Ak'ın. 
Sayın Ak, görüşme süreniz 10 dakikadır. 
ALÎ AK (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; 1979 senesi Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe
si üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 15 sene Diyanet İşlerinin 
muhtelif kademelerinde çalışıp, oradan Parlamento
ya gelmiş bir arkadaşınız olarak, bu teşkilat hakkın
daki tespit ve müşahede ettiklerimi tam bir hasbi-
lik ölçüsü içerisinde sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, öyle inanıyorum ki, bu
gün Diyanet İşleri Teşkilatını son derece samimi bir 
cesaret ve açıkkalpMlikle ele alıp, âdeta laboratuvar 
tahliline tabi tutarak, yepyeni bir mihraka oturtup, 
eskilerin tabiriyle «Minelbâb, ilelmihrap» bir muha
sebeye tabi tutmanın, bir sıigaya çekmenin zamanı 
gelmiş, hatta geçmektedir bile. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Diyanet İşleri 
Başkanlığı kendisine vücut veren asli gayeyi âdeta 
kaybetmiştir. Samimi Müslümanların nazarında ne
redeyse sıfıra inmiştir. Zira, bu müessese, adı üstün
de, din ve diyanet müessesesi olmasına rağmen, din 
ile bağdaştırılması asla mümkün olmayan nice acayip 
ve garip hadiselere sahne olmaktadır. 

Zira, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir vesileyle 
telaffuz ettikleri gibi, son zamanlarda bu teşkilatın 
başına öyle ekzantrik başkanlar gelmiştir ki, birtakım 
hareketlerinin yerini İslam dininde bulmak asla ve 
kafa mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ne demektir, lütfen söyler 
misiniz? Sırtında tslamın şiarı olan cübbe, başında 
sarık, bir zamanların Diyanet İşlerinin Sayın Başka
nı, kokteyl partilerinde birtakım lu'biyyât meclisle
rinde elde bardak, «Bu imam suyu değildir, meyve 
suyudur» gibi, son derece sulu ifadelerle gazetecile
re boy boy poz verebiliyor? Bunun dinde yeri ne
resi ola? 
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Bir diğeri, bir parti güya eskisini beğenmeyip, 
âlâyı valâ ile birini getiriyor. Malum partinin getir
diği bu kişi ise, sırf isminin başına doçent kelimesi
nin eklenmesini, yani asistanlıktan doçentliğe yükse
lebilmesi için kalkıyor, âdeta melekleri inkâr etme 
dalaletini irtikâp ediyor. Bakınız ne diyor: 

«Efendim, melek denilen şeyler birtakım tabiat 
kuvvetleri imiş. Mesela, su, hava, ateş, bulutlar hep 
birer melek imiş; ayrıca melek diye bir şey yok
muş. ı» 

Evet, bu adam dinde yeri olmayan bu saçmasa-
pan sözlerle milletin din ve imanıyla oynamıştır. Mil
letin iman ve akidesini âdeta tahrip etmek istemiş
tir. Hele hele Peygamber Efendimizin muhterem to
runlarının tercüme ettiği bir kitapta, Peygambermiş 
gibi gösterilmesi, filhal Diyanet İşleri Başkanı olan 
kişi ise başlıbaşına bir âlem, hiçbir mezhebe tabi ol
madığını alenen söyleyen, mezhepler üstü amel etti
ğini açıkça itiraf eden bu şahıs, bulunduğu makamda 
niçin oturduğunu sanki unutmuş, kalkmış İçişleri 
Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı'ya, hazırladığı 28 say
falık bir raporda, yani jurnalnamede Kur'an kursla
rını gammazlıyor. Neymiş? Kur'an kurslarında din 
fedaisi yetiştiriliyormuş. 

AYHAN AUTUĞ (İstanbul) — Yalan mı? 
ALİ AK (Devamla) — Bunlar devleti yıkıp, ye

rine din ve şeriat devleti kuracaklarmış, falan fi
lan... 

Adama sormazlar mı, bugüne kadar bu fedailer
den kaç kişi, nerede, ne zaman yakalanmış? Kaç ki
şi mahkemeye verilmiş? Kaç kişi adliyeye sevk edil
miştir? 

Böylesine basit, bir o kadar da bayağı iftiraları 
adamın suratına çarparlar, suratına, 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sen kendi su
ratına çarp. 

ALİ AK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, açık
ça söylüyorum; bu teşkilata bakan Devlet Bakanı 
Sayın Lütfi Doğan, Rusya seyahati dönüşü bir ga
zeteye verdiği beyanat ile, Rusya'da camilerin leba
lep dolup taştığını, Müsümanların ferah fahur yaşa
dığını, ezana, Kur'ana kimsenin dokunmadığını, di
ni müesseselerde binlerce din tahsili yapan gençlerin 
bulunduğunu, hatta bunlardan bir kısmının Türkiye' 
ye imam - hatip mekteplerine okutulmak üzere gön
derilmek istendiğini söylemiştir. 

AYHAN AUTUĞ (İstanbul) — Yalan mı söy
leseydi, inkâr mı etseydi yani? 

ALİ AK (Devamla) — Ayrıca, güya oradaki din 
işleri başkanı bir kişiyi de Türkiye'ye davet etmiş, 
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radyo ve televizyondan konuşmasına, Rusya'daki di
ni hayatı övmesine vesile olmuştur. Bazı gazeteler
den okuduğumuz, şayet, doğru ise, bu şahıs, yani 
davet edilen şahıs bir KBG ajanıdır. Zira, ajan ol
mayan hiçbir şahsın Rusya hudutları dışına çıkması 
âdeta mümkün değil, muhâlât bir keyfiyettir. Bunun 
manası bence şu demektir değerli milletvekilleri: «Ey 
millet, komünizmden niye korkuyorsunuz? Bak, ben 
gittim ve gördüm, Rusya'da her şey serbest. Ne ca
miye karışan var, ne ezana. Komünizm Türkiye'ye 
de gelse aynı şeydir. Sizin caminize dokunmaz, eza
nınıza da, Kur'anımza da dokunmaz.» 

Değerli milletvekilleri, böylece Müslüman Türk 
Milletinin komünizme karşı hassasiyeti kırılmak is
tenmiştir. Halbuki bu hassasiyet, bu milletin bekası
nın en başta gelen şartlarından mutlaka birisidir. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — iskenderun'da Ko-
sigin'in koluna Sayın Demirel girdi. 

ALİ AK (Devamla) — Evet, bunu dünün Diyanet 
işleri Başkanı bugün aynı Başkanlığa bakan Sayın 
Bakan, yani Doktor Lütfi Doğan söylüyor. Oh ne âlâ 
memleket!.. 

Son zamanlarda Türkiye çapında maalesef bir 
kısım Müslümanlar, bir kısım müesseseler Kur'an 
okuyorlar diye ihbar ediliyorlar. Bir kısım talebe 
pansiyonlarında talebelerin kütüphanelerinde bulu
nan Kur'an cüzleri, Kur'an elifbaları ve Kur'an-ı Ke-
rim'ler suç aleti kabul edilerek tanzim edilen zabıt
larla mahkemeye veriliyorlar. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 27 sene evvelki if
tiralarınızı tekrarlıyorsun, tutmuyor bu iftiralarınız 
artık. 

ALt AK (Devamla) — Bunları ihbar edenler aca
ba kimlermiş diye soracaksınız tabii ki. Cevap; maa
lesef küfür derecesindeki bir felakete uğramaktan 
dahi çekinmeden ihbar edip jurnalleyenler, maalesef 
ve maateessüf Diyanete bağlı bir kısım il müftüleri, 
bir kısım kaza müftüleridir. Niçin ihbar ediyorlar? 
Zira onları siyasi emellerine alet edememektedirler. 
Zira onların nazarında, onların taassupla saplandığı 
partiden olmayan, belki normal bir Müslüman dahi 
kabul edilmemektedir. 

Bir taraftan millet Marks'ı okuyacak, Lenin'i oku
yacak, Mao'yu okuyacak, Hükümetin Başı: «Biz, 
kim ne okuyor ona bakmayız, kim ne yapıyor, an
cak ona bakarız» diyecek ve böylelikle vatan ve mil
let hainleri için özgürlükçü demokrasi olacak, ama 
diğer taraftan Diyanet işleri Başkanı müftüsüyle kal
kıp; yok falan yerde, yok feşmekân yerde ruhsatsız 
iCur'an okutuyor diye ihbarda bulunacak. Ne ruh-

satıymış beyler, bunu tekel maddesi mi zannediyor
lar? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın başkanlığı 
esnasında çıkartılmış bir Kur'an Kursları Yönetme
liği var. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Süleymancılık 
kursları değil, hele nurculuk hiç değil, 

ALt AK (Devamla) — Bütün kurs binalarının 
intifa hakkı Diyanete isteniyor. Dünyada eşi, menen-
di görülmemiş bir şey. Danıştaya iptali için dava açı
lıyor. Başkan hazretleri soluğu Danıştayda alıyor ve 
teker teker bütün Danıştay üyelerini görüyor. Aman, 
bu dava açanlar var ya, bunlar şöyle tehlikeli, böy
le korkunç falan filan diyor. Aradan tam 8 sene 
geçmiştir, maalesef bu davadan hâlâ bir haber alı
namamıştır. 

f 

Sayın milletvekilleri, bugün komünizme ait, 
Marksiz, Leninizm ve Maoizme ait kızıl neşriyat tam 
bir serbestlik içinde basılırken, satılırken, rahat ra
hat okunurken, bir kısım vatandaşların sırf Kur'an 
okumalarından dolayı takibata maruz kalmaları ka
dar insanlık namına utanç verici bir şeyi düşünemi
yorum. Hele hele bu utanç verici iptidaiye bir kısım 
Diyanet mensubu müftülerin, vaizlerin alet olmaları 
kadar korkunç bir şeyi tasavvur edemiyorum. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Tasavvur edemezsin, 
çünkü geri zekâlısın. 

ALt AK (Devamla) — Bu iddialara ait vesikala
rım var, şayet isteyen arkadaşlarım olursa daima on
lara vermeye hazırım. Onun içindir ki, bu teşkilattan 
halk âdeta ümidini tamamen yitirmiştir. Zira şu an
da Diyanete birtakım reformist, naylon, modernist, 
müştehit taslakları hâkimdir. Suudilerin resmi mez
hebi olan 5 nci mezhep Vahabiliktir; Vahabiler Diya
nette cirit atıyor,, 

Son genel seçimde Türkiye'nin dört bir bucağına 
dağılıp fiilen bir partinin militanı gibi çalışan din 
görevlileri hiçbir takibata uğramamışlardır. Birtakım 
zümre taassubundan dolayı bir il müftülüğünde, bir 
kaza müftüsü Kur'an ayetleri yazılı «Namaz Hocası» 
isimli kitabı yırtmış, yere atmış ve hınçla tepelemiş-
tir. 

Zina suçundan mahkûm olmuş bir kısım kimseler 
hâlâ imamlık yapmaktadır. Hatta birkaç defa, mü-
kerreren röntgencilikten mahkûm olmuş sicilli bir ki
şi, büyük bir vilayetimizde şu anda din görevlileri 
başkanı ve halen imamlık yapmaktadır. 

Şu anda Diyanette bir sürü, tskân harici Batıl 
mezheplerin de temsili için «Mezhepler müdürlüğü» 
kurulması çalışmalarının olduğunu işitiyoruz. 
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Kur'an okuyan bir kısım insanları ruhsatsız Kur' 
an okudukları için ihbar edenler, taltifen terfi etti
rilmektedirler. Birtakım maddi menfaat için entrika
lar çevirmekte ve Diyanet Vakfı buna maalesef alet 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ak, 1 dakikanız kaldı. 
ALÎ AK (Devamla) — İtibarı her şeyin üstünde 

tutulması lazım gelen bu teşkilat hakkında birtakım 
suiistimal iddiaları ayyuka çıkmıştır. 

Şimdi soruyorum, bu teşkilat bir seyahat acenta-
sı mıdır ki, yurt dışına Hacca gidecek hacılar için 
vasıta kiralıyor, vasıta kiraladıkları firmalarla âdeta 
yaka paça oluyorlar? 30 milyon liraya bastırılan ki-
tabların ihalesiz bastırılması dedikoduları ayyuka 
çıkmıştır. Maliye Bakanlığı niçin Diyanet Vakfına 
ait 7 milyon liraya haciz koymuştur? 

Son olarak sayın milletvekilleri, şunu da söylemek 
suretiyle sözlerime nihayet vermek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, şu anda ayakta kalabilme
nin manevi hamlesine her günden daha muhtaç ol
duğumuz bir günde, dinimize, diyanetimize, dini ve 
manevi değer taşıyan müesseselerimize ve değerleri
mize mutlaka hakkıyla ve layıkıyla sahip çıkmalıyız 
ve buraya layık olan insanları getirmeliyiz. 

Sözlerimi şu cümle ile bağlamak istiyorum: Biraz 
evvel burada Sayın Halk Partisinin Grup Başkanve-
kili Hayrettin Uysal kalktılar, «Bu Meclis, mollala-

BAŞKAN — Oylamaya geçerken ayağa kalktı
lar efendim. 

Zapta geçmesi için yoklama isteyenlerin isimleri
ni alıyorum efendim: 

Sayın Ali Gürbüz, Sayın Faruk Demirtola, Sayın 
Yusuf Özbaş, Sayın Nevzat Kösoğiu, Sayın Turan 
Kocal, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Tahir Şaşmaz, 
Sayın İhsan Kabadayı, Sayın Mehmet Doğan, Sayın 
Cengiz Gökçek. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) —.Sayın Başkan, 
izninizle bir şey söylemek istiyorum. 

Arkadaşlarımızın isimlerini aldınız; yalnız... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, isimleri not 
edelim. 

10 üye ayağa kalkarak yoklama istemişlerdir. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

izin verir misiniz? 

rın Meclisi değildir» dediler. (CHP sıralarından «De
ğildir» sesleri) 

Ben kendilerine bir vesika arz ediyorum, (Elinde
ki kitaptan bir fotoğrafı göstererek) lütfen buyursun
lar, işte bu Meclis açılırken, Mustafa Kemal, etrafı
na toplandığı dava arkadaşlarını, yani molaları öne 
sürmek suretiyle, onların duası arasında bu Meclisi 
küşad etmiştir. Buyurun beyler, buyurun, bakın da 
gözünüz açılsın. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yalancı, sahtekâr! 

ALİ AK (Devamla) — Ve «Bu Meclis mollaların 
Meclisi değildir» diyen Sayın Hayrettin Uysal'a şu
nu hatırlatmak istiyorum: Bu Meclis hiçbir zaman 
için, dini afyon kabul eden Lenin'in, Mao'nun Pre-
zidyumu da değildir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Değildir. 
ALİ AK (Devamla) — Hepinize saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınızla suna
cağım: Kabul edenler... (MHP sıralarından «Çoğun
luk yok|» sesleri) 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 
(CHP sıralarından «Oylamaya geçtiniz Sayın Baş

kan» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Şimdi aslında 

arkadaşlarımızın İçtüzük bakımından yoklama iste
meleri her zaman mümkün; ancak «Oylamaya geçi
yorum: Kabul edenler...» dediniz. Biz el kaldırdıktan 
sonra arkadaşlarımız ayağa kalktılar. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan Ege, ben söyledi
ğim anda kalktılar, biliyorum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır Başka
nım, değil. 

BAŞKAN — Efendim, ben, İçtüzüğü tam tatbik 
ediyorum, lütfen şu veya bu şekilde müdahale et
meyiniz. Burada 10, milletvekili yoklama talebinde 
bulunmuştur ve bunda da İsrar etmişlerdir; bunu ye
rine getirmek görevimiz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Tüzüğü tam de
ğil, eksik tatbik ediyorsunuz, daha önce ayağa kalk-
salardı haklıydınız. 

II. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Yoklamaya Adana İlinden başlıyo
ruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz 

yoktur. İçtüzüğümüze göre, birleşimin kapatılıp bir 
sonraki birleşime ertelenmesi gerekir. Ancak bütçe

nin Anayasa gereği belli bir süre içinde görüşülmesi 
zorunlu olduğu için, Genel Kurulun da aldığı karara 
uygun olarak, saat 21.0O'de toplanılmak üzere 57 nci 
Birleşimin 3 ncü Oturumunu kapatıyorum^ 

Kapanma Saati : 18.28 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 21.00ı 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin dördüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda mevcut olanların, burada oldukla
rını yüksek sesle ifade etmelerini rica ediyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
yoklama olmaz, Meclisi açmanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, onu Başkanlık takdir eder. 
Yoklama yapılacaktır; çünkü, ekseriyet olmadığı ge
rekçesiyle birleşime ara verilmişti. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğunluğu
muz yoktur. 203 mevcudumuz var. Ertelemek için de 
vakit müsait değildir, içtüzüğümüz de müsait değil
dir. Bu bakımdan, müzakerelere kaldığımız yerden 
devam etmek üzere, yarın, 20 Şubat 1979 Salı günü 
saat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 21.46 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
57 NCt BİRLEŞİM 

19 , 2 . 1979 Pazartesi 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 15 .2 .1979) 

X 2. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Da'ir C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 
292; C. Senatosu S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 3. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/210; C. Se
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C, Sena
tosu S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 4. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Sena
tosu : 1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu 
S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1979) 

X 5. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 
S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14 .2 .1979) 

X 6. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
TJair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkireleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senato
su S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 7. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu: 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 8. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) (Dağıtma tarihi : 14. 2 .1979) 

X 9. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı 299; C. Senato
su S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 10. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı ; 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 11. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 12. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tâsârisı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık^ 
lan Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa« 
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14,2,1979) . 



X 13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Mecisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S, Sayısı : 856) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 14. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C; Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/221; 
C, Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S, Sayısı : 304; C 
Senatosu S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 15. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi 'Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M.; Meclisi : 1/222; C. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S, Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tariM : 14,2.1979) 

X 16. — 1979 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C, Senatosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 
306; C. Senatosu S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 17. — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M, Mecisi : 1/224; C. Se
natosu : 1//599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 18. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu s. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1979) 

X 19. — 1979 Yıh Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M.: Meclisi: 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 20. — 1.979 Yıh Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair Q Senatosu ve Bütçe Karmıa Komisyonu 
BaşkanlMan Tezkereleri (M. Meclisi : 1/227; C. Se

natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C, Sena* 
tosu S. Sayısı : 863) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 21. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 14.2.1979) 

X 22. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M, Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 23. — 1979 Yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C.: Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/230; C, Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1979) 

X 24. — 1979 Yıh Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M, Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 25. — 1979 Yıh Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezi 
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
868) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 26. — 1979 Yıh Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M, Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1979) 

X 27. — 1979 Yıh Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko-; 
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar-: 
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec^ 
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M, Meclisi S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu S.. Sayısı : 870) (Dağıtma, tas
rihi : 14.2.1979) 



X 28. — 1979 Yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Daıir C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclîsi Ŝ  Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

X 29. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Daıir Çj Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 30. — 1979 Yıh Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C, Senatosu : 1/612) (M, Meclisi S. Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14,2,1979) 

X 31. — 1979 Yıh Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M^ Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C, Senatosu S, Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 





D»Mm =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 292 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec

lisi : 1/209; C. Senatosu : 1/584) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 845) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5.2, 1979 
Sayı : 7006 - 1/584 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 4.1.1979 gün ve 1/290-38 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.2.1979 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1979 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETÎCESÎ : 106 

Kabul : 92 
Ret : 14 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 8.2,1979 

Esas No. : 1/209, C.S. 1/584 
No. : 78 

MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.2.1979 tarihli ve 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 




