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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının. (1/52) (S. Sa

yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak : 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçe

leri kabul edildi. 
1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

(1/53) (S. Sayısı: 19) ve 
1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, (1/54) (S. Sa

yısı : 20) bütçe kanunu tasarılarının maddeleri kabul 
olundu; tümlerinin gelecek birleşimlerde açdc oya su
nulacağı bildirildi. 

21 Şubat 1978 Salı günü saat 10.00'da toplanılmak 
üzere Birleşime saat 23.03'te «on verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Adana 

/. Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

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

BAŞKAN— Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1978 mali yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Milli Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 17 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 , 7975 tarihli 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına söz alan üyelerin isimlerini sı
rasıyla okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Elverdi, Mil
li Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Cumalı-
oğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Necati Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Rahmi Kumaş. 

Şahısları adına : Lehinde Sayın Kemal Cevher, 
Sayın Semih Eryıldız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu; 
aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali Sa-
rıoğiu, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Mehmet Çatal-
baş; üzerinde Sayın Halil Karaatlı, Sayın İlhan Ay-
tekin, Sayın Mustafa Eşrefoğlu, Sayın Nihat Kaya, 
Sayın Şener Battal. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Elverdi'de; buyurun efendim. (AP sıraların-
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dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Konuşma süreniz 20 da
kikadır Sayın Elverdi. 

AP GRUPU ADINA ALÎ ELVERDİ (Bursa) — 
Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

1978 yılı Milli Savunma Bütçesi hakkında Adalet 
Partisi Grupunun görüşünü arz edeceğim. Maruzatı
ma dünya üzerinde cereyan eden ve Türkiye'mizi ya
kından ilgilendiren askeri ve siyasi olaylara değinerek 
başlayacağım. 

Harp ve mücadele tabiat kanunudur. Cenabı Hak, 
bütün canlıları birbiriyle mücadele etmek suretiyle 
yaşama halikına sahip kılmıştır. İnsanlar dahi haya
tını idame ettirmek için birbiriyle mücadele etmek 
mecburiyetindedir. İnsanoğlu yaratıldığından bugüne 
kadar fertler, aileler, aşiretler, feodaliteler, devletler 
ve devletler topluluğu halinde birbiriyle devamlı harp 
etmişlerdir. Bu mücadele durmayacaktır. 

Dünya nüfusu 50 yılda 1,5 milyardan 4,5 milyara 
ulaşmıştır. Dünyanın kaynakları alabildiğine nüfus 
artışını karşılayacak durumda değildir. Kaynakların 
keşfiyle'- nüfus artışı dengeli olamamaktadır. Buna 
ilaveten medeniyet arttıkça israf da artmaktadır. Top
lumlar yaşayabilmek için mücadele etmeye, geçmişe 
nazaran gelecekte daha çok mecburdurlar. Yaşayabil
mek ve daha iyi şartlarla yaşamak için devletler, di
ğer devletlerin toprağına, petrolüne, madenlerine, de
nizlerine el koymak mecburiyetinde kalacaklardır. 

İşte bugünkü medeni dünya devletleri, toprağını 
ve yaşama imkânlarını korumak için alabildiğine si
lahlanmaktadır. Ancak, bu silahlanma savunma mak
sadını aşıp stratejik taarruz gayesini güden boyutlara 
ulaşmaktadır. Asrımızda güçlü ve büyük devletler ol
duğu gibi, kalkınmamış, güçsüz ve fakat bugünün me
deniyeti için çok lüzumlu kaynaklara sahip devletler 
de meycuttur. Hiçbir devlet kendi kendine yeterli ola
madığı gibi, gene hiçbir devlet kendi kendini savun
maya muktedir değildir. 

Bu sebepten ötürü dünya üzerinde askeri ve siyasi 
paktlar kurulmuştur, NATO ve VARŞOVA Paktla
rı, Üçüncü Dünya Devletleri Topluluğu ve Batı Av
rupa Savunma İşbirliği Grupu gibi. Bu teşkilatlar 
devamlı olarak askeri gücünü artırmak için silah per
formansını silah adedini, yeni silah çeşitlerini, nük
leer ve terme nükleer gücünü, muharebe araç ve ge
reçlerini gün geçtikçe çoğaltarak birbirleriyle yarış
maktadırlar. 

Bu paktlar arasında güç dengesi olduğu müddet
çe savaş ihtimali azdır, fakat denge bozulunca silah
lar patlayacak, uçaklar ve füzeler havalanacak, atom 
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silahları infilak edecektir. Üçüncü dünya harbi silah 
yarışı, psikolojik harp ve ideolojik harp olarak başla
mış gibidir. 

Bugün Rusya'nın Akdeniz'de Kiev ve Minsk adın
daki uçak gemilerinin de içinde bulunduğu deniz fi
losu yalnız Amerikan Altıncı Filosu için değildir, Or
tadoğu petrollerinin bekçiliğini de yapmaktadır. Hat
ta Ortadoğuya sızan komünist Çin'e karşı psikolojik 
harp de yapmaktadır. 

Türkiye'miz, bütün dünyâ" devletlerinin iştahını 
üzerine çeken, dünya petrol kaynağının % 35'ini bağ
rında saklayan Ortadoğunun âdeta bir koruyucusu, 
bir bekçisi veya bir ileri karakolu durumundadır. Bu 
sebeple, tabiri caizse topun ağzındayız. Açılması mu
kadder üçüncü dünya harbine Türkiye istese de is
temese de girmek mecburiyetinde kalacaktır. Çünkü, 
Ortadoğuda üç süper devletin menfaati çarpışmakta
dır. Bu süper devletler cümlemizin malumu olan Rus
ya, Komünist Çin ve Amerika'dır. 

Üçüncü dünya harbinin stratejik hedeflerinden en 
önemlisi Ortadoğu petrol havzasıdır. Çünkü, petrol, 
endüstrinin temel maddesidir; petrol demek harpte 
tank demek, top demek, uçak demek, füze demek
tir. Kısacası, harekât petrol ile sağlanır. Bugünün mu
harebesi petrol, trinitrotoluen, trinitrogliserin, nükleer 
patlayıcı madde, elektronik güç ve modern araç ve 
gereçlerle yapılmaktadır. 

Bugünün stratejisi cephe harbine paydos demiş
tir. Artık muharebeler, kıtaların karşılıklı olarak çar-
pışmasıyla yapılmayacaktır. Onun yerine zırhlı ve me-
kanize birlikler, hava ve deniz kuvvetleriyle müşterek 
hareket ederek muharebe alanlarının, harp alanlarını 
ve yurt içi sahalarını işgal edeceklerdir; fakat harbin 
neticesini demir külçeleri tanklar, uçaklar, nükleer si
lahlar değil, gene insan gücü alacaktır. 

Zırhlara bürünmüş ordular karadan, kan ve ateş 
kusan uçaklar havadan, hasmın yurdunun derinlikle
rinde ilerleyecek, stratejik hedefleri ele geçirecek, fa
kat zafer kazanılmış ve de harp bitmiş olmayacaktır. 

Düşmanı tarafından işgal edilen yurt, sahibi için 
âdeta bir mermi çukuruna benzer, yani düşman işgal 
edilen ülkede artık nükleer silah kullanamaz, kulla
nırsa kendi birlikleri de zarar görür. İşte işgalden son
ra, o ülkenin evladı ve her ferdi vatanını kurtarmak 
için savaşır. Ancak bu savaşı gene silahlı kuvvetler 
organize eder. Bu savaşın adına «Özel harp» denir, 
Kullanılan kuvvet gerilla birlikleridir. Daha sulh za
manında gerilla eğitimi yapılmaz, teşkilatı kurulmaz, 
planlan hazırlanmazsa» harpte hiçbir şey yapılamaz. 
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Düşman, bir ülkenin bütün mukavemetini kırılma
dıkça zaferini kutlayamaz ve müzakere masasına 
oturamaz. Bunun küçük örneğini Türk milleti İstik
lal Harbinde ve Atatürk'ün önderliğinde vermiştir ve 
düşman vatanın harim-i ismetinde boğulmuştur. 

Bu sebepledir ki, asrımızda gerilla teşkilatına ve 
özel harbe önem verilmektedir. Kaldı ki, özel harp 
sadece gerilla teşkilatının yaptığı harp değildir, bun
lardan bir tanesidir, özel harbin daha birçok çeşitleri 
vardır. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk yurdunu içten 
ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korumakla görevli 
bulunan Silahlı Kuvvetlerimiz, asrın ve stratejinin 
modern taktik ve tekniğine önem vermiş ve gerekli 
teşkilatını kurmuştur. 

Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi; yurdumuzu ve 
Cumhuriyetimizi içten ve dıştan gelecek düşmana kar
şı korumaktır. Bu çetin görevi yapabilmek için, düş
manı bilmek ve değerlendirmek, ona göre tedbir al
mak şarttır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yapabilmek için, 
iç ve dış istihbarata muhtaçtır. Devlet, bu sebeple si
lahlı kuvvetlere yasal bazı teşkilatlar kurmuş ve em
rine venniştir. Türkiye'nin jeopolitik durumu çok 
kritiktir. Hemen her istikamette dış tecavüze maruz 
kalabilir. 

Ayrıca, dış ülkelerin Türkiye'de yapmakta bulun
duğu ideolojik ve psikolojik harp ile de mücadele et
mek Silahh Kuvvetlerimizin görevidir. 

Bugün Türkiye'de ateşsiz harp hüküm sürmekte
dir. Türkiye'yi parçalamak, birbirine kırdırmak için; 
yani kaleyi içinden fethetmek için dıştan büyük etki
ler mevcuttur. Türkiye'yi etnik gruplara, mezhep 
gruplarına ve ideolojik gruplara bölmek için milyar
lar sarf edilmektedir. 

Yurda, bazokaya varıncaya kadar, kamyonlar do
lusu kaçak silah, cephane sokulmaktadır. İdeolojik 
bazı komünist örgütler kurulmuştur. Bu örgütlerin 
Maoisti ve Leninisti olduğu gibi; strateji bakımından, 
Che Guevera gibi, Mao gibi veya Kastro gibi hare
ket edenler de mevcuttur. Bu örgütlerin tamamı dış
tan talimat almaktadır. N 

Türk milletini, komünist uşaklarının uydurma fel
sefesi ile etnik gruplara ayırmak için çabalayan, bü
yük gayret sarf eden örgütler de mevcuttur. 

Gene Türk milletini mezhep gruplarına ayırıp, 
kırdırmak isteyen dış mihraktı örgütler de vardır. 
Yukarıda saydığım bu örgütlerin yayın organları mev
cuttur; her gün zehir akıtmaktadırlar. 

Maalesef, bu yayın organlarına ve Doğu Alman
ya'dan «Bizim Radyo» adı ile yapılan yayınlara ku
lak veren ve onlara inanan bedbahtlar da bulunmak
tadır. Gene maalesef, bilerek veya bilmeyerek bazı 
legal örgütler, bu yeraltı gizli örgütlere paravan vazi
fesi yapmakta, onlara arka çıkmaktadırlar. 

Temenni ediyoruz ki, Türk milleti milli birlik ve 
beraberlik içinde, içten ve dıştan gelecek tehlikeyi iyi 
teşhis etsin ve silahlı kuvvetlerini ona göre, manen 
ve maddeten teçhiz etsin. Aksi takdirde, bilinçsiz ve 
sorumsuz birtakım isnatlarla savunma gücümüz zaafa 
uğratılmasın. 

Türkiye Cumhuriyeti, yurdunu savunmak için yal
nız NATO Antlaşmasına bel bağlamamalıdır. Tür
kiye'nin milli gayeleri ve milli hedefleri vardır ve mil
lî stratejisi olmalıdır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Dünya üzerinde hakkı olan her şeyi al
maya muktedir olduğu kadar, kendi hakkını korumak 
için de güçlü olmalıdır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin, milli menfaatlerimizi ko
ruyacak ve milli hedeflerimizi sağlayacak, milli stra
tejimize uygun planları ve savunma konsepti vardır. 
Milli planlarımız ve savunma konseptimiz, antlaşma
lar ve dünya siyasi gelişmeleri muvacehesinde elbet
te ki, zaman zaman tadilata tabi tutulacaktır. Her ik
tidar değişiminde Türkiye'nin milli stratejisi ve sa
vunma konsepti değiştirilemez. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) Bir ülkenin nasıl savunulacağı, 
silahlı kuvvetlerin kurmay heyeti tarafından, uzun 
uzun, durum muhakemeleri yapılarak, mevcut ve bil
umum faktörler ortaya konarak karara varılır. Bir ki
şinin çıkıp da, «Ben Türkiye'yi şu veya bu tarzda sa
vunacağım» demesi mümkün değildir. Yurt savunma
sı çok büyük bir mesuliyet işidir. Görevin verildiği 
silahlı kuvvetler, o görevin nasıl yapılacağını en iyi 
bilen bir müessesedir. 

Hükümetler iç ve dış politika yaparlar; dış poli
tikada anlaşmazlık, gerginliğe gerginlik düşmanlığa 
varınca harbin ilan edilip edilmeyeceği devlet işidir. 
Harp ilan edildikten sonra harbin sevk ve idaresi, 
mevcut planların uygulanması silahlı kuvvetler komu
tanlığının, yani başkomutanlık karargâhının görevi
dir. 

Harp, mütareke ile durur, müzakereler de, harbin 
neticesinde elde edilecek menfaat gene hükümet ta
rafından sağlanır. Harp zamanında politika işlemez, 
silahlar işler. Silahlar susunca politika konuşur. Bu 
sebeple, her iktidara gelen, milli savunmanın adını 
ve konseptini değiştirmeye kalkarsa, silahlı kuvvetler 
her değişen konsepte göre plan yapmaya vaktini ye-
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tiştiremez. Her plana göre birlikler yer değiştirece- J 
ğinden, kışlaları kaldırıp, birlikleri çadırlı ordugâh
larda iskân etmek gerekir; bu da mümkün değildir. 

Ambargonun, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü zaa
fa uğratmaması maksadı ile çareler aranmalı, tamam
layıcı ikmal ve yeniden ikmal için başka pazarlar sağ
lanmalıdır. RE - MO Planı uygulaması titizlikle ta
kip edilmeli, bu maksatla bütçeye konan para, döviz I 
yoktur diye ertesi senelere aktarılmamalıdır. I 

Silahlı Kuvvetlerimizin, modern silah ve tekniğe I 
bir an önce kavuşması, kısa zamanda reorganize edil
mesi sağlanmalıdır. Silahlı Kuvvetler personelinin ye- I 
tiştirilmesinde ferdi çarpışmaya, inisiyatif sahibi ol
maya ve maneviyatını yüksek tutacak şekilde eğitim 
görmesine önem verilmelidir. I 

Asrımızın muharebe tekniği, subay, astsubay ve 
erden ayrı ayrı inisiyatif, refleks ve meleke istemek- I 
tedir. Silahlı Kuvvetlerimizin görevini, teşkilatını, İç- I 
hizmet kanun ve talimatını bilmeyen kimselerin so
rumsuzca, uluorta konuşması ve tartışma açması Or
dumuza fayda sağlamayacağı gibi, gücünü yıpratır 
ve moralini bozar. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, I 
alkışlar) I 

Ordudan emekli olmuş veya ayrılmış personeli, 
Devletimizin âli menfaatlerine halel getirebilecek giz- I 
li bilgi ve belgeleri açıklamaya zorlamak, bu gibi per- I 
sonelle polemik kurmak da Silahlı Kuvvetlerimizi I 
zaafa uğratır. I 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Parlamento her 
şeyin üstündedir. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Konuşmama son I 
verirken, Silahlı Kuvvetlerimizden en büyük isteği- I 
miz; Türkiye Cumhuriyetine içten ve dıştan gelmesi I 
muhtemel her türlü tecavüze karşı her an hazırlıklı 
ve güçlü bulunmasıdır. 1978 yıh Milli Savunma Ba- I 
kanlığı Bütçesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı i 
ve uğurlu ve Ordumuzun başarılı olmasını diler, Si- I 
lahlı Kuvvetlerimizi ve aziz milletimizi Adalet Par- I 
tisi Grupu adına saygı ve sevgi ile selamlarım. (AP I 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi I 

Cumalıoğlu, Buyurun Sayın Cumahoğlu. I 
Sayın Cumahoğlu, konuşma süreniz 20 dakika- I 

dır. I 
MSP GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 

(İstanbul) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kahraman Ordumuzun güzide temsilcileri; Milli j 

Savunma Bakanlığının 1978 maK yılı Bütçesi üze- ] 
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rinde Milli Selâmet Partisi Grupunıın görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunmaktayım. Grupum ve şahsım adına Yüce heyeti
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizi, Yurdumuzu, Devletimizin bağım
sızlığını, hükümranlığını, milli bütünlüğümüzü koru
mak ve kollamakla görevli olan Silahlı Kuvvetlerimiz, 
Ülkemize ve milli birliğimize yönelecek her türlü teh
dit ve saldırıyı yenecek güce ve şevki idareye sahiptir. 

Şanlı ve şerefli bir tarih içinden gelerek, zaferlerin 
taçlandırdığı mefahir silsilesine bağlı olarak asırlar 
boyunca manevi ananesini oluşturan kahraman Ordu
muz, inanç gttcü, kendine güveni, eğitim ve disiplini 
bakımından Dünyanın en güçlü ordularından biri ol
duğunu dost ve düşmanlarımıza kabul ettirmiştir. 

Ordu - millet kaynaşması halinde gelişmiş olan Si
lahlı Kuvvetlerimiz, Milletimizin güven kaynağı ve 
gözbebeğidir. 

Bir hususu üzüntü ile belirtelim ki, Bütçe Karma 
Komisyonunda Kontr - Gerilla konusuyla ilgili olarak 
ileri sürülen iddia ve tartışmalar ve basına yansıyan 
polemikler Milletimizi üzmüş ve Türk kamuoyunda 
tepki ile karşılanmıştır. 

Bu tartışmalar, Milletimizin gözbebeği olan kah
raman ordumuzun manevi şahsiyetine gölge düşüre
cek ve milli bütünlüğümüzü zedeleyecek bir seviyeye 
ulaşmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, kamuoyuna 
yansıtılmak istendiği gibi bir Kontra - Gerilla teşki
latı bulunmadığı, yetkililerin beyanları ile gün yüzüne 
çıkmıştır. 

Bu tartışmalarda, Cumhuriyetimizi, rejimimizi, ül
kemizi ve milli bütünlüğümüzü iç ve dış tehlikelere 
karşı korumak görevini üstün vatanseverlik, feragat 
ve fedakârlık duygularıyla yüklenmiş bulunan, Milli 
şuurun özüne sahip olan kahraman ordumuzun ba
zı mensuplarını suçlamalara kadar varan dil sürçmele
ri de olmuştun 

Kontra. - Gerilla ile ilgili tartışmalar sırasında, 
Türkiye'nin Savunma stratejisi, Silahlı Kuvvetti ilgili 
ve gizli kalması gerekli bazı bilgiler de gelişi güzel 
ortaya atılmıştır. 

Bazı politik çevrelerin, mületimîzin güven ve ifti
har kaynağı olan Türk Silahlı' Kuvvetlerini politikanın 
ve günlük polemiklerin içine sürüklemeye matuf bu 
gibi davranışları, Büyük Milletimiz üzüntü ile izle
miştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar demokrasi
ye dalma saygılı ve bağh kamnş, günlük politika dal-
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galanmalannm üstünde ve dışında Devletimizin gü
ven ve emniyet kaynağı olmuştur. 

Ülkemiz, jeopolitik ve stratejik durumu bakımın
dan coğrafi zenginlikleri, yeraltı ve yerüstü servetleri 
yönünden emperyalist ihtirasların istinasını kabartan 
yeryüzünün en zengin ve hassas bir bölgesini teşkil et
mektedir. Bugün dünyanın dikkat ve menfaatlerinin 
üzerinde toplandığı Orta - Doğu ile büyük çıkar mü
cadelelerinin cereyan ettiği Güney deniz zincirinde bir 
denge noktası görünümünde olan Türkiye'nin, genel 
bir çatışmada harp sahası dışında kalabileceğini dü
şünmek gaflet olur. 

Bütün dünya devletlerinin ve çevremizdeki kom
şularımızın ve megalo - idea peşinde ihtiras içinde 
çırpman Yunanistanın hızla bir silahlanma yansına 
katılışı, dünya silah teknolojisindeki süratli gelişmeler 
dikkate alınarak Ordumuzu daha da güçlendirmeye, 
karada, havada, denizde modern harbin gereklerine 
uygun olarak silah, araç ve gereçlerle donatmaya mec
bur olduğumuzu milletçe müdrik bulunmaktayız. 

Yunanistan megalo - idea hayalinden ve enosis-
den vaz geçmemiştir. Amerika ve Batılı Hristiyan 
âlemini Türkiye aleyhine kışkırtmak, dost ve mütte
fiklerimizle aramızı bozmak maksadıyla çeşitli yalan 
ve iftira propagandaları düzenleyerek, mağdur ve maz
lum pozuna bürünerek âdeta bir ehli salip kampan
yası yürütmektedir. 

Yunanistan beynelmilel anlaşmaları çiğneyerek 
Ege adalarım tahkim etmiştir. Türkiyeye karşı hasım 
durumunu hâlâ sürdürmektedir. 

Ege sahanlığı konusundaki haklarımızı tanımama, 
hava fır hattı üzerinde tahditler koyma ve müşkiller 
çıkarma çabasındadır. 

Batı Trakya Türkleri'nin insanlık haklarını tanı
mamakta, Kuzey bölgedeki Türk köylerini yasak böl
ge içine alıp oradaki Türklere esaret hayatı yaşatmak
ta, çeşitli zulüm ve işkenceler yapmakta, Türklerin 
taşınmaz mallarını istimlâk edip yeni mülk almala
rına mani olmakta, Anavatana göçe zorlamakta, Türk
leri arazi ve nüfus bakımından Yunanlılardan düşük 
seviyeye getirmeye çalışmakta ve böyle Lozan And-
laşmasım rafa kaldırmış bulunmaktadır. 

Amerika ve Batılı müttefiklerimiz, tercihlerini maa
lesef Yunanistan lehine yapmakta, modern silah ve 
malzeme konusunda Yunanistana yardımda yarışmak
tadırlar. Fransa Miraj uçaklarıyla Yunan Hava Kuv
vetlerini takviye etmektedir. 

Orta - Doğu, petrol yatakları, coğrafi ve jeopoli
tik duruma ile süper güçlerin iştiha ve ihtiraslarını üze

rinde toplayan, yeni yeni bunalımlara kanlı ve kan
sız olaylara gebe olan ve bir kîbritle infilaka hazır 
bir barut fıçısı haline gelmiştir. Suriye ekonomisini 
zorlayarak silahlanmaya öncelik vermiştir. Sovyet
ler Birliğinden, en gelişmiş uçak, tank ve füzelerle or
dusunu takviyeye yönelmiştir. 

İsrail korkunç derecede silahlanmıştır. Son gün
lerde Amerika'dan son model av uçaklarından F-16' 
lardan 150 taneye ilaveten F-15'lerden 90 tane daha 
almak üzeredir. 

Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen bir kı
sım Batılı devletlerin fiili desteğiyle zorla işgal ettiği 
Filistin topraklarından çekilmemekte inat ve ısrar 
eden İsrail Devleti Ahd-i Atik ve Talmutlardaki hura
felere istinat eden «Siyon önderlerinin protokollerin
d e n çağ dışı plan hedeflerini gerçekleştirmek çaba
sındadır. Ortadoğu'da, Nil. sahillerinden Toroslara 
kadar uzanan petrol sahalarını da içine alan bir im
paratorluk kurmak emelindedir. Lübnan'daki iç harp 
kanlı hadiseler, son zamanlarda Sedat'la Arap - İs
lam Birliği arasındaki ayrılık ve çekişmeler Siyon 
planının uygulama neticeleridir. 

Merhum General Sami Sabit Karaman'ın 1943'te 
neşrettiği «Yahudi Tarihi ve Siyon önderlerinin Pro
tokolleri» isimli eserde, Siyonizmin gizli plan ve 
hedefleri açıklanmaktadır. 

Bu protokoller, Yahudilerin dünya iktisadiyatına, 
milletlerin iç ve dış politikalarına nasıl hâkim ve 
müessir olduklarını, maddeci maarif programlarıyla 
milletlerin ahlakını nasıl soysuzlaştırdıklarını, mason 
locaları ve elde ettikleri basın ve kültür müesseseleri 
vasıtasıyla milletlerin başına Marksizm, Darvinizm, 
Freudizm safsatalarıyla nasıl bir bela getirdiklerini, 
anarşi ve huzursuzlukları hazırlayıp kışkırtmak su
retiyle, ülkeleri içten çökertme' programlarını ve 
İsrail imparatorluğunun kuruluş planlarını açıklıyor. 
Olaylar değerlendirilirken bunların bilinmesinde fay
da vardır. 

Bugün ülkemizi ve milli bütünlüğümüzü parçalat 
ma, yıkma gayesi güden dıştan desteklenen haince 
emeller ve faaliyetler, artan bir ölçüde devam etmek
tedir. Anarşi durmamış, tırmanmaya başlamıştır. 

Materyalist felsefeye dayanan, milli ve manevi 
değerlerimize yeterince önem ve değer tanımayan, 
vatan, millet, ordu, bayrak, sancak ve mukaddesat 
mefhumlarını gönüllere oturtmayan, bin yıl insanlığa 
üstün medeniyet, ilim, adalet ışıkları dağıtan muhte
şem bir mazi hazinemizi tanıtmayan ve böylece ruh
lara aşağılık duygusu sinmesine imkân hazırlayan 

— 370 — 



M. Meclisi B : 112 21 . 2 . 1S>78 0 : 1 

ve bugüne kadar uygulanmakta olan maddeci yan
lış maarif politikaları, inançsız ve idealsiz nesillerin 
yetişmesine sebep olduğu içindir ki, yabancı ideoloji
ler ve hurafeler gençlerimizin ruhlarında ve şuur alt
larında çöreklenmek imkânım bulmakta ve onları 
birbirine düşman kamplara ayırmaktadır. 43 milyon 
vatan evladı birbirinin kardeşi olduğu gerçeğini, 
unutmuş durumdadırlar. Türkiye, İkinci Dünya Har
bini müteakip güvenliğini tehdit eden tehlikeler kar
şısında 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye olmuştur. 
Kuzey Atlantik Paktı kollektif savunma ve caydırıcı 
gücü sayesinde dünya barışma hizmet etmekte başlı
ca rol oynamıştır. Birinci Dünya Harbinde 8 milyon 
700 bin, İkinci Dünya Harbinde 38 milyon insan öl
müştür. Bir üçüncü dünya harbi olursa, 200 lie 300 
milyon insamn ölmesi mukadderdir. Çünkü bugünkü 
modern silahlar, bu nitelikte öldürücü güce sahiptir. 

Böyle bir savaşın başlamasına iki süper devletin 
Amerika ve Sovyetler Birliğinin nükleer silah denge
sini rekabet halinde ellerinde tutmaları engel olmak
tadır. Bugün Avrupa'da konvansiyonel silah, yani 
nükleer silahların dışındaki silahlar açısından, Varşo
va Paktı kuvvetlerinin NATO kuvvetlerine üstünlük 
taşıdığı bilinmektedir. 

Başkan Carter'a Haziran ayında sunulan, «Baş
kanlık Savunma Memorandumu: 10» başlıklı rapor
da, Varşova Paktı ülkelerinin konvansiyonel kuvvet
lerle Orta Avrupa'ya bir saldırıya geçmeleri halinde, 
Federal Almanya topraklarının dörtte bir veya üçte 
birinin işgal edilebileceği ihtimali belirtilmiştir. Böy
le bir tecavüz nereye yapıhrsa yapılsın, kuzey ve gü
ney kanat da dahil olmak üzere, aynı ihtimalin varit 
olabileceği de ifade edilmiştir. 

Komünist Blokun bugüne kadar batılı kampa 
yüklenmemesinin sebebi, dengenin konvansiyonel 
kuvvetlerden ziyade, nükleer güce dayanması ve nük
leer silah üstünlüğünün henüz Amerika'nın elinde 
bulunmasıdır, tşte burada detant ve caydırıcılık un
suru ortaya çıkmaktadır. 

NATO kurulduğundan bu yana stratejisinde de
ğişiklik yapmıştır, tik strateji «topyekûn mukabele» 
idi. Amerika elindeki nükleer bombayı mütecavizin 
tepesinde patlatacaktı. Sonra esnek mukabele strate
jisi ortaya kondu. Bu stratejiye göre saldırıya uğra
yan ülke, kendi topraklarını kendi konvansiyonel 
kuvvetleriyle savunacaktı. Bu arada NATO'nun «Çe
vik Kuvvet» denilen seyyar birlikleri konvansiyonel 
silahlarıyla tecavüze uğrayan ülkenin yardımına ko
şacak, saldın püskürtülemez ise önce nükleer taktik 

silahlar, sonra da stratejik silahlar kullanılacaktır. 
Esnek mukabele stratejisi baştan beri memleketimiz
de bir kısım çevreler tarafından kuşku ile karşılan
mıştır. 

NATO'nun merkezde bir tecavüze uğramasıyla 
kanatlardaki bir saldın karşısında gösterilecek alaka 
ve hassasiyetin aynı olup olmayacağı konusunda te
reddütler vardır. Çevik kuvvetlerin gelmesi için ne 
kadar bir zaman geçeceği, ne kadar toprağımız düş
mana terk edildikten sonra nükleer aşamaya geçile
ceği Önceden bilinmemektedir. Bu milli endişeye bir 
de yeni bir unsur, ambargo eklenmiştir. 

Esnek mukabele stratejisine göre, ülkemize yapıla
cak bir saldırıyı kendi silahlarımız ve kendi kuvvetle
rimizle karşılamamız zorunlu iken, Nato içerisindeki 
en güçlü müttefikimiz Türkiye'ye silah ambargosu uy
gulamaktadır. 

Yunanistan'ın megalo - idea ve Enosis hırsıyla 
Türkiye aleyhine yürüttüğü genişleme ve engelleme 
politikasını, Kıbrıs rumları aracılığı ile bir oldu bit-
tiye getirilmesi teşebbüsü karşısında, Kıbrıs Türk
lerinin ırz ve can emniyetini ve meşru haklarını ko
rumak maksadıyla bir garantör devlet olarak yap
tığımız müdahaleyi, Kıbrıs Banş Harekâtımızı müte
akip, Amerika Birleşik Devletleri Yunan yaygarası
nın tesirinde kalarak, 5 Şubat 1975'te ambargo koy
du. Ambargo, uluslararası münasebetlerde dost 
ülkelere ve hele müttefiklere karşı uygulanan bir 
tedbir değildir. Türkiye'nin ambargoya karşı 26 Tem
muz 1975 tarihinde Amerika ve NATO üst ve tesisle
rine el koyması karan karşısında Amerika, 3 Ekim 
1975 tarihinde ambargoyu kısmen aralamıştır. Hükü
met, 26 Mart 1976 tarihinde Amerika ile yeni bir 
ortak savunma anlaşması imzalamışsa da, Amerikan 
Kongresi, Kıbns'ta taviz verilmediği için anlaşmayı 
kabul etmemiştir. Amerikan Kongresi, ambargonun 
kaldırılmasını, Kıbrıs'ta kabul edilebilir ödün ve öne
rilere bağlamıştır. Bu kabul edilebilir ödün ve öneri
lerin nerede başlayıp nerede biteceği bilinmemektedir^ 
Kabul edilebilir öneriler sadece Kıbns için mi isten
mektedir? Farz edelim ki ödün verildi ve Kongre 
de ambargoyu kaldırmayı kabul etti. Bütün bunlar
dan sonra Türk - Amerikan ilişkileri nasıl düzelecek 
ve ne gibi bir yol izleyecektir? 

Büyük milletimiz, Kıbrıs'ta şehit kanıyla kazanıl
mış haklarm korunmasını, Yunanhlann Ege adaların
da beynelmilel anlaşmalar hilafına yaptığı tahkimat-
lannı söktürülmesini, Ege sahanlığı ve FIR hattı ko
nusunda milli menfaatlerimizin önplanda tutulmasını 
yeni Hükümetten istemekte ve beklemektedir. 
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Milli savunma açımız bakımından bugüne kadar 
NATO içinde yer almamız, ülkemiz için faydah ve 
hayırlı olmuştur. Türkiye, NATO kollektif savunma 
konseptinde üzerine düşen vecibeleri yerine getirmiş
tir ve getirmektedir. Müttefiklerimizden de, üstlendik
leri vecibeleri yerine getirmek istemek hakkımızdır. 
Hükümetten bu istikamette müessir çalışmalar bekle
mekteyiz. 

Bugün memleketimizde NATO'dan çıkma tarafta
rı olan çevreler de vardır. Sayın Milli Savunma Ba
kanı, Ecevit Hükümetinin bu tarz eğilimlere iltifat 
etmeyeceğini açıklamışlardır. Bundan büyük memnun
luk duymaktayız. Sayın Bakandan, «Ulusal Güvenlik 
Kavramı» sloganlarına da bir açıklık getirmesini bek
lemekteyiz. «Ulusal Güvenlik» kavramından maksat, 
başlatılmış olan ağır sanayi hamlemizi ve milli harp 
sanayiimizi biran önce tamamlamak, kendi uçağımı
zı, tankımızı, topumuzu, füzelerimizi, elektromekanik 
sanayimizi kendimiz yaparak, dışa bağlılıktan kurtul
mak gayesi gütmekte ise, Hükümeti bu konuda, her 
zaman Milli Selâmet Partisi Grupu olarak destekle
meye hazır olduğumuzu samimiyetle hatırlatmak iste
riz. Uçak sanayiimizi zaman geçirmeden başlatmalı
yız. Bu sanayi, memleketimize modern uçak teknolo
jisini getireceği gibi, yan kuruluşlarıyla da yurt eko
nomisine büyük katkıda bulunacak, geniş istihdam 
imkânlarıyla da işsizlik sorununa büyük çapta bir çö
züm getirecektir. 

Ordumuzun savaş silah, araç - gereç, cephane ve 
her türlü malzeme ve ihtiyaç maddelerinin yurt içi 
kaynaklarından sağlanması, bunları imal edecek milli 
harp sanayiimizin kurulması, kurulmuş olanlarının 
tevsi edilmesi Büyük Milletimizin emel ve arzusudur. 
Bu konuda her türlü fedakârlığa da yüce milletimiz 
hazırdır. 

Özel ve kamu sektöründe askerliklerini yapama
dıkları için hizmet alamayan, askerlik çağına gelmiş 
ihtiyaç fazlası yedek subay adayları da durumlarına 
bir çözüm getirilmesini beklemektedirler. 

Milli Savunma Bakanlığımızın 1978 yılı Bütçesinin, 
milletimize ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. Yüce Heyetini
zi saygılarımla selamlarım efendim. (AP ve MSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Ne

cati Gültekin; buyurunuz efendim. 
MHP GRUPU ADINA NECATİ GÜLTEKİN 

(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, Kahraman Ordumuzun güzide temsilcileri; 

Milli Savunma Bakanlığının 1978 yılı Bütçesi üze
rinde Milliyetçi Hareket Partisi Grupu görüş ve di
leklerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

Bir milletin özgürlüğünü koruyabilmesi ancak, güç
lü ve disiplinli bir orduyu her an en üst hazırlık dü
zeyinde tutmakla mümkündür. Böylece güçlü, eğitim
li ve morali yüksek bir Silahlı Kuvvetler topluluğunu 
kurmak ve idame ettirmek, maddi imkânların sağlan
masına bağlıdır. Ayrıca moral gücü bakımından da 
bütün personelin genç yaştan itibaren vatan ve mil
let sevgisi ile meşbu olmasına, tarih şuuru ile yoğrul
masına ve milletin sevgi ve saygısına ihtiyacı var
dır. 

Aziz Türk Milletinin bir parçası olan Türk Or
dusu, kuruluşundan bu yana daima en güç şartlarda 
dahi mucizeler yaratmış, tarihe parlak sayfalar kat
mıştır. 

Türk askerinin vatan anaya olan bağlılığı, dini ve 
manevi inançlan milletinden gördüğü şevki ve saygı 
onun en büyük dayanağı olmuştur. 

Bugün de, yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi iç ve 
dış tehlikelere karşı korumakla yükümlü olan Silah
lı Kuvvetlerimiz üstün bir morale ve şevki idareye 
sahiptir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türk Silahlı Kuv
vetleri, caydıncı rolü yanında kendine düşen her gö
revde de başarılı olmuştur. Onun moral üstünlüğü, 
kendine güveni, eğitim ve disiplini bütün dünyaca 
kabul edilmiş bir gerçektir. 

Ülkemizin jeopolitik vaziyeti itibarıyla, Avrupa ile 
Asya arasmda bir köprü durumunda olması, Orta 
Doğu petrollerine giden yolun üzerinde bulunması, 
Karadeniz'i Akdeniz'e ve Afrika'ya bağlayan boğaz
ların kontroluna sahip olması ve bilhassa yeraltı ve 
yer üstü zenginlikleri, diğer milletlerin iştahını ka
bartmakta ve gözlerini sevgin* yurdumuza çekmekte
dir. Anadoluyu kendimize yurt edindiğimiz günden 
beri diğer devletlerin bu topraklar için besledikleri 
emperyalist hırs hiçbir zaman eksilmemiştir. Onun 
için milli savunmaya gereken önemi vermeye ve her 
zaman güçlü obuaya mecburuz. 

Geçmişte, hak, daima güçlülerin olmuştur. Gele
cekte de böyle olacaktır. Bütün devletler milli men
faatlerinin korunması, milli hedeflerinin ' elde edile
bilmesi için büyük fedakârlıklar karşılığında, yeterli 
bir orduyu her zaman hazır bulundurmuşlardır. İlim 
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ve teknikte gelişmiş milletler, en son buluşları, harp 
silah ve vasıtalarına da uygulamakta ve çok pahalıya 
mal olan modem silahların yapımı için milyonları har
camaktan kaçınmamaktadırlar. 

Bütün dünyada olduğu gibi komşumuz ülkelerde 
büyük çapta silahlanmaktadırlar. Yunanistan, man* 
imkânlarım zorlayarak dış yardımlardan ve bütün 
fırsatlardan yararlanarak silahlı kuvvetlerini güçlen
dirmekte, beynelmilel anlaşmaları çiğneyerek Ege 
adalarına asker yığmakta, tesisler kurmaktadırlar. Bu 
meyanda: Son yıllarda Fransa'dan aldığı AMX—10 
ve AMX—50 tanklarıyla hareket ve zırh gücünü ar
tırırken, gene Fransa'dan aldığı 40 miraj, Amerika'dan. 
tedarik ettiği 60 A—7 H, 55 fantonı ve 12 C—130 
uçağı ile hava kuvvetlerinin vurucu gücünü ve kapa
sitesini artırmıştır. 

Almanya ve Fransa'dan aldığı 4 torpido bot, 4 
denizaltı ve 8 hücum botu ile de deniz kuvvetlerim 
güçlendirmiş, milli bütçeden satın aldığı mobil radar
ları ve orlikon uçaksavarlarıyla hava savunmasını tak
viye etmiştir. 

Varşova Paktının bir üyesi olan Bulgaristan Sov
yet Rusya'nın bir ileri karakolu halindedir. 115 bin 
kişilik hava kuvvetlerinin büyük bir kısmı motorize 
birlikler halindedir. T—34, T—54 ve T—55 tankları 
kara kuvvetlerine hareket, zırh ve vurucu güç kazan
dırmaktadır. Hava kuvvetlerindeki 19 muharip filo 
çoğunlukla MÎG—19, MÎG—21 ve MÎG— 27 gibi 
modem uçaklarla mücehhezdir. 

Doğu komşumuz kardeş ve müttefikimiz İran, 
petrolden elde ettiği gelirin büyük bir kısmım, 
modern ve güçlü bir ordu teşkili için kullanmakta, 
en son harp silah ve araçlarını almak için milyarlar 
harcamaktadır. 1977 bütçesinden Milli Savunma için 
8 milyar dolar ayırmıştır. 

Hava kuvvetlerindeki 23 muharip filo F—4 fantonı, 
F—5 ve F—14'lerle teçhiz edilmiş, havadan ikmal için 
Boink 707 tanker uçaklarından bir filo ve askeri 
ulaşımla görevli 4 adet C—130 ve Boink 747 filosu 
mevcuttur. Ayrıca bu modern uçaklarda optik ve 
televizyon güdümlü bombalar kullanılmaktadır. 

Üç buçuk milyonluk İsrail, bütün dünyaya dağı
lan Yahudilerin ve Amerika'nın yardımları ile en mo
dem silahlarla donatılmış 138 bin kişilik bir kara 
kuvvetini ve 550 adet F—4, F—15 ve miraj gibi üs
tün evsafIı uçak ve modern ordanatla teçhiz edilmiş 
bir hava kuvvetini idame ettirmektedir. 1977-1978 
mini savunma bütçesi 4,2 milyar dolardır. 

Yukarıda sözünü ettiklerim komşu devletlerden 
bazılarıdır. Görüldüğü gibi, onlar devamlı surette as
keri güçlerini artırırken Türkiye ambargo ve döviz 
darboğazına sıkışmış katmış ve maalesef ihtiyacımız 
olan silahları yurt içinde yapmak için gerekli harp sa
nayiini de kuramamışız. 

Geçmişten ders alarak milH savunmamızı dışa 
bağhhktan kurtarmalıyız. Türkiye'nin savunmasına bi
rinci derecede önem verihneü, Sovyet Rusya dışında 
kalan, komşu devletlerin her birinden daha üstün 
bir milli savunma gücünü sağlamalıyız. Bunun için de 
hiçbir fedakârlıktan çekinmemeliyiz. 

Türkiye'de harp sanayii yeniden kurulmalıdır. 1945' 
lerde Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel bir firmanın 
bombaları kullanılırken, Amerikan askeri yardımının 
başlaması ile, Kuzey Afrika'da 2 nci Cihan Harbinden 
kalan müttefiklere ait bombalar, Türkiye'ye verilince 
o firma bomba yapımım durdurarak halen soba yap
maktadır. 1950 başlarında Türk pilotları yerli yapı 
uçaklarda eğitim görüyordu. Daha sonra o tezgâhlar 
ve ustalar da dağıtıldı. O zamanlar işe devam etsey
dik, herhalde bugün bu sıkıntılara düşmez, kendi 
silahımızı kendimiz yapabilecek bir duruma gelirdik. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Amerikan silah ambargosu bize iyi bir ders ol
malıdır. Yeniden harp sanayiinin kurulması için 
milli bir meselemiz olan bu mevzuda,, kulaklarımızı 
dedikodulara tıkayıp, parti çekişmelerini bırakıp me
seleye bir çıkış bulmalıyız. Başlangıçta belki süper 
teçhizat yapamayız ama, sıkıştığımız zaman da silah
sız kahnayız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hamiyetli vatandaşlarımızın dişinden tırnağından 
artırdığı yardımlarla, güçlendirme vakıflarında biriken 
paralar, her geçen gün değerini kaybetmektedir. Bu 
paralarla bugün yapabileceğimizin seneye yansını elde 
edemeyiz. Onun için çekinmeyelim, cesur olalım, 
mutlaka başarırız. 

Muhterem milletvekilleri, bir hususa daha temas 
etmek isterim: Türk askeri fedakârdır, kanaancârdır, 
itaatkârda'. En zor şartlarda, yazın güneşinde, kışın 
ayazında açım demez, yoruldum demez» yurt savun
ması için zevkte, şevkle görev yapar. O hiçbir şey is
temez. O, yalnız görevini yapmanın huzuru ile doyar, 
gördüğü saygı ile mutludur. Ama kendisine dil uza
tılmasına,' haksız ithamlarda buhmuhnasma askı ta
hammülü yoktur. Bu hususta çok dikkat etmemiz 
gerekir. Ona söz hakkı tanımadan, dokunıdmazkk 
zırhı içerisinde, ne olduğu bilinmeyen kontr-geriha 
gibi, çirkin iftiralarda bulunmak haksızlıktır, insafsız-
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hktır, haddini bitmemezliktir. (AP ve MHP sıraların
dan alkışlar) 

1 Mayıs olaylarından sonra Sayın Ecevit'in Sayın 
Cumhurbaşkanına yazdığı mektupta böyle bir örgüt
ten bahsediliyor. Şimdi kendileri Hükümetin başıdır; 
meseleyi aydınlığa kavuşturmak, varsa suçluları ada
letin karşısına çikarmak, yoksa yok olduğunu bildir
mek mecburiyetindedir. 

Daima iftihar ettiğimiz ünü bütün dünyaya yayı
lan, mert, cesur ve kendi milletimizin öz evlatlarından 
oluşan Türk Ordusuna çamur atmakla neye, kime 
hizmet ediliyor? O bir görev yapıyorsa memlekti, 
milleti için yapar, görevi olduğu için yapar ve en 
güzel yapar; buna kimsenin dıil uzatmaya hakkı yok
tur. (MHP ve AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

s MEVLÜT ÜNAL (Hatay) — Yarattığınız faşizmi 
mi alkışlıyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kim demişse 
onu diyor. 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Çamur atma
yın, kim demiş? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Üzerine uyma
yan elbiyesi giyme. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Bedava kah
ramanlığa gerek yok. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen hatibi dinleyin lüt
fen... Sayın Kabadayı lütfen. 

NECATİ GÜLTEKİN (Devamla) — Türk Ordu
su, her Türk vatandaşının ordusudur, onun asker 
ocağıdır ve en helalinden verdiği vergilerle ayakta 
durur. Yurdunu, milletini seven her yurttaşımız onu 
gözü gibi korumaya mecburdur. 

Son zamanlarda Türk Silâhlı Kuvvetlerine yapı
lan çirkin ithamlar karşısında Silahlı Kuvvetleri ve 
şerefli mensuplarım savunanları, Sayın Savunma Ba
kanımızın meseleyi tornistan ederek kınamasına an
cak esef edilir. 

Kıymetli arkadaşlarım, değinmek istediğim diğer 
bir husus da şudur: Askerlik bir sanattır, bilgiye ve 
tecrübeye dayanır. Çağımızda diğer mesleklerde ol
duğu gibi askerlikte de uzmanlık esastır. 

Her komutan rütbesi nispetinde askerliğin uzma
nıdır. Genelkurmay ise, en üst düzeydeki uzmanla
rın toplandığı bir yer olup, Türk Genelkurmayı, 
Türkiye'nin savunmasını Türkiye'nin gerçeklerine gö
re tespit etmiş ve geliştirmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı muhtemel her türlü du
rum için harekât planları hazırlar ve bu planların ge
reğini yerine getirebilmek için de talimnameler ve eği

tim direktifleri hazırlar. Birliklerin eğitimi ve plan
ların uygunluk dereceleri zaman zaman yapılan tat
bikatlarda, manevralarda denetlenir, kontrol edilir. 

Hal böyle iken, Sayın Başbakanın «Gayri nizami 
harp yoktur; bu, dış ülkelerin Türkiye'ye kabul et
tirdiği bir tarzdır» demesine şaşmamak mümkün de
ğildir. (MHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Acaba, şimdi Özel Harp Dairesi kaldırılacak ve 
bu hususta yazılan talimnameler de yakılacak mı? 
Acaba kendilerinin bulduğu ayrı bir harekât şekli mi 
vardır? Bütün dünya milletlerinin kabul ettiği ve uz
manlarca talimnameleri hazırlanan gayri nizami harp 
denilen herakât şekli neden Başbakanımız tarafmdan 
kabul edilmemektedir? 

Büyük Komutan Atatürk «Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır» 
derken neyi kastediyordu? Güney Anadolu, Kahra
manmaraş nasıl düşman işgalinden kurtuldu? İçel'de, 
Antalya'da düşmana karşı savaşan gruplar hangi ni
zami birliğe bağlıydı, bunları kim yönetiyordu? Ege' 
de cephe gerisinde düşmanı, Yunanı basan çeteler gay
rî nizami değil de nizami bir harekât mı yapıyordu? 

Gene, Türkiye Devletinin ve Cumhuriyetinin iç 
ve dış saldırılara karşı savunulması sorumluluğu Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine verilmişken, Sayın Başbakanın 
dediği gibi savunma yalnızca dışa dönük olamaz, iç 
ve dış güvenlik bir bütündür. 

Muhterem milletvekilleri, moral gücü, eğitimi ve 
disipliniyle kendisini bütün dünyaya kabul ettiren 
Kahraman Türk Ordusuna güvenimiz tamdır. Ken
disine düşen görevi, her türlü şartlarla, üstün bir ba
şarı ile yerine getireceğine inanıyoruz. 

1978 yılı Milli Savunma bütçesinin, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hayırlı, uğurlu olmasını diler, Milliyetçi 
Hareket Partisi adına, şerefli Silahlı Kuvvetler men
suplarım ve Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Rahmi Kumaş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Kumaş. 

CHP GRUPU ADINA RAHMİ KUMAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 

Ulusal güvenliğimizin en başta gelen kuruluşu ulu
sumuzun göz bebeği Silahlı Kuvvetlerimizdir. Ulusal 
güvenlik önce tüm ulusun bu bilince erişmesinden ge
çer. Halkımız ve ordumuz bu bilinçtedir, hiç kuşku
suz. 
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Uiusal güvenlikle ilgili olarak ilk anailkemiz ba
rıştır. Türk halkı barışçıdır. Cumhuriyet ordusu da bu 
barışın en önemli güvencelerinden biridir. Türk Or
dusu kahramanlığı ile insanlığı bağdaştıran ve dünya 
barışına katkıda bulunan bir ordudur. 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı bunun son örneğidir. Türk ulusunun 
barış içinde yaşaması dünya barışından soyutlanamaz. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, uluslararası iliş
kilerde «güç dengesine dayalı bir yumuşama» söz ko
nusudur. Barışı yalnız bu dengeye bağlı saymak yan
lıştır. Barış her ulusun haklarını tanıyan anlayışın 
egemenliği ile sağlanır. Büyük küçük ayırımı yapma
dan tüm devletlere saygı kural olmalıdır. Bugün, ba
rış sevelim, sevmeyelim belirttiğimiz gibi bloklar den
gesine dayanmaktadır. Türkiye'de bir savunma bağ
laşmasının «ittifakının» içindedir. Fakat bir bağlaş
maya girmiş olmak ulusal güvenliğin güvence altına 
alınmasına yetmez. Türkiye, NATO içinde bulun
makla birlikte, kendi kararıyla, kendi sorumluluk bi
linciyle ulusal güvenliğini sağlamalıdır. 

Komşu ülkeler arasında karşılıklı güven, saygı te
mel ise de çevremizde de silahlanmak söz konusu ol
duğundan Silahlı Kuvvetlerimizi çağın ve yaşadığımız 
ortamın gereklerine göre donatmak zorundayız. Bu 
barışçı politikamızın bir gereği olacaktır. 

Hükümetimiz, dünya durumunun gerektirdiği silah 
gücünün, dar anlamda komşu ülkelerin geniş anlam
da da öbür ülkelerin haklarını ellerinden almak ya 
da bu ülkelerle çıkar çelişkisi yaratmak için değil, 
hakka dayalı barış için istemektedir. Kimsenin hak
kında, toprağında gözümüz yoktur. 
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ğij, Türkiye m Yunanistan ile Kıbrıs'taki iki toplumun 
sorunudur. Amerika amborgoyu kaldırmadıkça, Kıb
rıs sorununun çözümlenemeyeceği gibi bir görüş be
nimseyebileceğimiz bir görüş değildir. ABD ile ara
mızdaki anlaşmazlıkları gidermeye çaba gösterece
ğiz, yalnız Kıbrıs sorununu çözümlemek için önce 
ABD ile aramızdaki sorunların çözümünüde bekle
meyeceğiz. Bu bakımdan Ecevit = Karamanlis görüş
mesini CHP Grupu olarak çok olumlu bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, dünyada doğu, batı blokları 
dışında bir bağlantısızlar topluluğu vardır. İkinci 
Dünya savaşından sonraki soğuk savaş, Kore'de, Vi
etnam'da, Amerika, Afrika, ve Orta Doğunun bir çok 
ülkesinde sıcak savaş olarak yaşandı, bazılarında ha
len yaşanıyor. 

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ke
sişme yerinde ve kıtalar arası ulaşımı etkileyen jeo
politik ve jeostrateük bir durumdadır. Bu durum Or
ta Doğu ve Akdeniz ülkeleri için de çok Önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu ortamda Kıbrıs, FIR 
hattı, kıta sahanlığı, Ege'deki bazı adaların silahlan
dırılması, Batı Trakya Türklerinin hakları Yunanis
tan'la aramızda sorun kaldığı sürece bundan iki dev
let de zarar edecektir. Ancak, Türkiye'nin Ege kıta 
sahanlığı hakkı, Ege'de bitişik bölge ve ekonomik 
bölge hakları kesin, vaz geçilmez hak niteliğindedir-
le?. Ege sularında ve havasında hakkımız vardır. Ege' 
de hak ve sorumluluklar bakımından iki ülke ara
sında adaletti bir denge kurulmalıdır. Ege'de bazı 
adaların 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına 
aykırı olarak silahlandırılması, Türkiye ile Yunanis
tan arasında bulunması gereken barış havası ile bağ
daşmamaktadır. 

Cumhuriyet Hükümetinin tüm bu sorunların üs
tesinden geleceğine inanıyoruz. Ege denizinin her iki 
devletin ekonomik haklan ve güvenliği yönünden her 
iki yanın ortak çıkarlarına uygun koşullarda yarar
lanacağı incesinden hareketle Ege'deki sorunlara çö
züm getirecek olan hükümetimizi CHP Grupu olarak 
alkışlıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bu arada Türk -• ABD ilişki
leri üzerinde de durmak isteriz. Gerçekte Türkiye ile 
ABD arasında doğrudan doğruya anlaşmazlık konu
su olabilecek nitelikte sorunlar yoktur. Ancak üzün
tü ile söylemek gerekir ki, Kıbrıs'da Londra ve Zü-
rih antlaşmalarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz 
barış harekatı Amerika Birleşik Devletlerinde iyi de
ğerlendirilememiştir. Bunun sonucu olarak da ABD, 
bize ambargo uygulamıştır. Bu talihsiz uygulama 

Sınırlarımızı güvence altına almak yanında kom
şu ülkelerle dostluğumuzu artırmak da ilkemizdir. 
Biz güçlü silahlı kuvvetleri komşularımızla dostluk 
ilişkilerimizin ve ulusal güvenliğimizin güvencesi ola
rak görürüz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin iç ve dış sorun
ları cephe hükümetleri döneminde karmakarışık duru
ma getirilmiştir. Birbirini etkileyen, birbirine bağlı gö
rünen Ege ile Kıbrıs, Kıbrıs ile ambargo, ambargo ile 
Türk Amerikan Ortak Savunma Anlaşması birbirine 
karıştırılmıştır. Gerek Amerika ile, gerekse Yunanistan 
ile ilişkilerimizde bazı zorluklar içinde olduğumuz 
saklanamaz. Fakat bu zorluklar, yanların serin kan
lılığı ve iyi niyeti ile konular ele alındığında giderile
meyecek türden değillerdir. CHP Grupu olarak biz 
bu alanda Ecevit hükümetinin iyi niyeti, kararlılığı, 
ve özellikle Kıbrıs sorununa geçerli yaklaşımını des
tekliyoruz. Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletlerinin de- I 
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Türk - Amerikan ilişkileri ile ve bağlaşma kavramı 
ile de bağdaşmayan bir durumdur. ABD'nin bize uy
guladığı ambargo deneyi bu Hükümetin izlencesinin, 
programının 40 ncı sayfasında belirtildiği gibi, ulusal 
güvenliğimizin bir ölçünün ötesinde dış olanaklara, 
hele tek kaynağa dayandırmanın sakıncalarını ortaya 
koymuştur. Bunun için Hükümetimiz, Türkiye'nin 
gereksinmelerine ve olanaklarına uygun bir ulusal sa
vunma kavramı oluşturmayı ivedi sorunların başında 
saymaktadır. Bu bağlaşma üyeliğinin önemini gözö-
nüııde tutmakla birlikte, Türkiye'nin ulusal güvenli
ğini öncelikle gözeten ve bağımsızlığımızı sağlam te
mellere dayandıran bir ulusal savunma kavramı ola
caktır. 

Ambargo sorunu geniş anlamda NATO'nun işle
mesi sorunudur. NATO bağlaşması içinde bizim baş
ka devletlerden daha az hak sahibi olmamız düşünü
lemez. Çünkü en azından NATO'ya karşı eksik kat
kıda bulunmuyoruz. Biz görevimizi tam yaparken, 
bağlaşıklarımız ambargoyu bize uyguluyorlar. Geride 
bıraktığımız birkaç yıl içinde ABD bize haksız yere 
ambargo uygularken, Yunanistan'a her türlü askeri 
yardımım artırmıştır. Bunun sonunda Ege'de kuvvet 
dengesizliği ortaya çıkmış, NATO'nun güney kanadı 
huzursuzluk içine girmiştir. 

Bundan önceki hükümetler, «ambargo kalkmazsa 
NATO'ya karşı ödevlerimizi yerine getirmeyiz.» de- « 
mekle yetinmiş, ciddi bir uygulamada bulunmamış
lardır; Açıkça ortak savunma düzenini yanlış değer
lendirdiler, bu zor durumun nedeni oldular. NATO' 
nun bizi NATO dışından gelen tehditlere karşı koru
yacağına ilişkin sözüyle uzun yıllar yetindik. Her şe
yi NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletlerinden 
bekleyen anlayış ulusal olamaz. NATO içinde NATO' 
nun bir iş yapıcısı durumunda değiliz, biz NATO' 
dan ulusal savunmamıza katkıda bulunulursa yarar
lanırız. Bunun dışında ulusal savunmamızda eksiklik 
doğurursa yine mi çözüm düşünmeden beklemek du
rumundayız? Bir savunma düzeni içinde yanlardan 
biri ötekinden vazgeçecek duruma gelirse, o savun
ma düzeni sarsılmış olur. Bağlaşma içinde eşit ko
şullar altındabağlaşıklar birebirlerine gereksinimdirler 
görüşü benimsenmelidir. Bağlaşıklar arasında işbirli
ği gerekirdir. Bir bağlaşma askeridir diye, ekonomi
yi işbirliği alanı dışında bırakmak yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, işte bu ortam içinde Başba
kan Ecevit'in 13 Şubat 1978 günü Yüksek Askeri 
Şûra toplantısını açarken değindiği yeni bir ulusal gü
venlik' kavramı ve politikası saptayıp uygulama zo- , 
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runluğu bazı çevrelerce süreldi, haksız ve ulusalhga 
aykırı biçimde eleştirilmektedir. Bu konuda önce şu
nu belirtmek istiyoruz: Ulusal güvenlik kavramı de
yimi yeni kullanılmış değildir; 1976 yılında Cumhuri
yet Halk Partisi kurultayınca kabul edilen, parti iz
lencesi bu konuda yeterli açıklıktadır: 

«Türkiye yıllardır ekonomisini zorlayarak, geliş
me hızından keserek savunmaya geniş kaynaklar 
ayırmış olmasına karşın, ulusa! güvenliği bakımından 
büyük ölçüde dışa bağımlı kalmıştır. Oysa savunma 
için ayırdığı geniş kaynakları kendi gerçek savunma 
gereksinmelerine uygun bir ulusal güvenlik kavramı 
içinde değerlendirmekle, Türkiye dışa bağımhlaşmak-
sızm güvenliğini etkinlikle sağlayabilirdi» denen iz* 
lencemizde ulusal savunma kavramının dayandığı te
mel ilkeler kısaca şöyle belirlenmiştir : 

1. Yurt savunması bir bütündür. Atatürk'ün 
«hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır» özde
yişi. 

2. Ulusal güçle, ulusa! güvenlik bir bütündür. 
3J Barış bir bütündür. 
4. Ulusal güvenlikle dış politika bir bütündür. 
5. Ulusal güvenliğin önemli bir gereği bütün 

bölge ülkeleriyle dostluktur. 
6. Ulusal güvenlik, ulusal bağımsızlığı güçlendi

rici nitelikte olmalıdır. 
7. Ulusal güvenliğimiz ilke olarak kendi kendi

ne yeterli olacak bir ölçünün ötesinde dış olanakla
ra ya da ortak güvenlik düzenlemelerine dayanmaya
caktır. 

8. Ulusal güvenlik kavramı ve stratejimiz ülke 
ekonomisi ve coğrafyası ile uyumlu olacaktır. 

Başbakan Ecevit'in konuşmasını yadırgayan çev
reler parti izlencemizi, programımızı bilmeyebilirler, 
diyelim; ama 12 Ocak 1978 günü burada okunan 
Hükümet İzlencemizi bilmezlikten gelemezler. Üye
lere dağıtılan bu izlencenin 40 - 43 ncü sayfalan ara
sında bu kavrama yeterli açıklık getirilmektedir. Bu 
kavramı yadırgayanlar yalnız duyduklarıyla, oku
mak istedikleriyle yetinmekte direnirlerse gülünç ol
maktan kurtulamayacaklardır; Programda Atatürk 
adının hiç geçmediğini söylediklerinde uğradıkları 
durum gibi. 

Bakanlar Kurulu izlencesinde ve Başbakanın Şû
rayı açış konuşmasında belirtildiği gibi, yeni ulusal 
savunma kavramı, bağlaşma üyeliğimizin önemini 
gözöminde tutmakla birlikte, Türkiye'nin ulusal gü
venliğini öncelikle gözeten ve bağımsızlığımızı sağlam 
temellere dayandıran bir kavram olacaktır. 
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Yeni ulusal güvenlik kavramı NATO üyeliğiyle 
çelişmeyen, bu üyeliğin güvenliğimiz yönünden ye
tersizliğini giderici, eksikliğini doldurucu nitelikte 
olacaktır. Biliyorsunuz, günümüzde NATO ve Var
şova Paktları bile biribirinin kesin karşıtı olmaktan 
çıkıp, dünya barışının bağlı olduğu bir önemli den
genin öğeleri niteliğine erişme çabasındadırlar. Kısa
cası temel olan ulusal güvenliktir. Bağlaşma durumu 
bunu kolaylaştırıcı bir araçtır. Yalnız bu arada ön
ceden yaşadığımız soğuk savaş ürünlerinden biri olan 
U - 2 uçağı olayı gibi olaylarla karşılaşmamak için 
başka ülkelerin güvensizliklerine araç olmamaya çok 
dikkat göstermeliyiz. 

Ezilen ulusların kurtuluş hareketlerine Atatürk'ün 
önderliğinde öncülük etmiş olan Türk ulusu, nerede 
ve hangi görüntünün altında varlığım sürdürürse sür
dürsün, emperyalizme bütün gücüyle karşı çıkacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin savunma araç ve 
gereçlerini kısa sürede kendi olanaklarımızla sağla
mayı düşünemeyiz. Ancak, uzun sürede ulusal savun
ma ile ekonomiyi planlayarak düşünmeliyiz. Savun
ma ile ekonomi arasında, hatta dış ilişkiler arasında 
kesin, zorunlu bir bağlantı vardır. Bu bakımdan, ola
naklarımız bugünkü kullanılış biçimiyle gereksinme
lerimizi karşılayamadığından, her kuruluşumuzu en 
verimli biçimde çalıştırmak zorundayız. Ordumuzun, 
Silahlı Kuvvetlerimizin manevi gücü yüksektir. An
cak, silahlı kuvvetlerimizin gereksinmelerini karşıla
madaki yetersizlikler giderilmezse, bu bizi etkiler is
ter istemez. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordu
ya, Silahlı Kuvvetlere güveninin tam olması, Silahlı 
Kuvvetlere bugünkü olanaklarımıza göre ayrılan pa
ra bu alandaki gereksinmelerimize yetmemektedir. 
Ulusal savunmamızı aşın biçimde dış ve belirli bir 
kaynağa bağlı olmaktan kurtarmak zorundayız; bu
nu sürekli vurgulamak durumundayız. Ancak, dış 
politikada da bunun gereği olan düzenlemelere gidil
melidir. 

Sayın milletvekilleri, ulusal güvenliğimizi sağla
makla görevli Silahlı Kuvvetlerimiz, her an çıkabile
cek bir çatışmaya hazırlıklı, bir başka anlatımla, bize 
saldırmak isteyenleri caydırıcı bir güce sahiptir ve 
bunun gerektirdiği donatım en iyi biçimde sağlanma
lıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz en çağcıl silah ve donatı
mı kullanabilecek bilgi ve beceri düzeyindedir. 

Sayın milletvekilleri, güçlü silahlı kuvvetler, sana
yileşmiş, eğitilmiş, kalkınmış bir toplum yapısıyla 
sağlanır günümüzde, çağımızda. Ülkemizde 6-7 mil

yar liraya varan bir ithalat ile, 2 milyar dolayındaki 
ihracat önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta
dır. 1965 yılında Türkiye'de 5 milyon ton akaryakıt 
tüketilirken, 1977'de 17 milyon ton tüketilmiştir. 12 
yılda bu 12 milyon ton akaryakıt, 12 yıllık yanlış 
enerji ve akaryakıt politikasının sonucu ortaya çık
mıştır. Bugün tüm dış satım kalemlerinden elde edi
len döviz, akaryakıt gereksinmemizin alımına gitmek
tedir. Bu, ahnyazısı değildir. Savunma sanayimizi 
planlarken, ulusal güvenliğin gerekli kıldığı savunma 
sanayii isterlerimi ölçü alacağız. Ekonomimizi ve ulu
sal güvenliğimizi dışa bağımlılıktan kurtaracak sana
yilere, yatırım mallan ve ara mallan sanayiine, genel 
sanayileşme politikasıyla uyumlu savunma sanayiine 
büyük önem vereceğini izlencesinde açıklayan bu Ba
kanlar Kuruluna güveniyoruz. 

Silah teknolojisinde rasgele, silah alımı Olmaz. 
Eğer silahımız başka «ilahlar karşısında geri tekno
loji ürünü oluyorsa, bu bir bakıma silah olmaktan çı
kar. ÜlkemSz döviz darboğazından ötürü ilaç alama
yacak durumda. Dört günîük petrol gereksinmemizi 
karşılayamayacak ölçüde bir sakat enerji politikası gü
denler bu durumun sorumlularıdır. 

Sayın mîîletvekilîeri, 1977 yılında Silahlı Kuvvet
lerin temel silafih ve mühimmat gereksinmelerini kar-
ştJamak İçim Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan 
3,5 miryar TL. değerinde sipariş gerçekleştirilmiştir. 
Ordumuzun kendi kuruluşîannda ise 1,5 milyar TL. 
değerinde mal ve hizmet üretilmiştir. 1978 yılında Si-
fe!hh Kuvvetlerin savaş sanayii mamullerine olan ge-
rcksinhm için Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan 
dört yıla yayılmış olarak 5,5 milyar TL. değerinde 
ek kuruluş ve genişleme sağlanacaktır. 

lEîektromîk sanayii kuruluşîaona beş yıla yayılmış 
olarak 2,5 milyar TL. değerinde sipariş verilmesi plan
lanmıştır. Mîöi Savunma Bütçesi geçen yıla göre 
% 24,4 artırılarak sunulmuştur bize. Fakat cephe 
hükümetleri döneminde, savaş yılfcmnda görülmeyen 
zamlar gerçekleştirildiğinden, bu artış görüntüye da
yalıdır, gerçek bir artış değildir arkadaşlarım. Ulusal 
gelirinin % 9runu ulusal savunmaya ayıran ülkemiz
de bilime, teknolojiye, ağır sanayiye dayalı ulusal sa
vunma endüstrisini kuracağız. 

Sevgili arkadaşlarım, benden önce konuşan sayın 
muhalefet sözcüleri zaman zaman her bütçe konuşma
larında, Meclis dışı demeçlerinde ve hatta buradaki ko
nuşmalarında doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde 
hep kendi 'bütçelerini Meclislere getirdiğimizi, sunduğu
muzu söyleme alışkanlığını sürdürme'ktedirler. Bütçe-
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nin ne olduğunu bilmediklerinden. Çünkü, ocak ayına 
geldikten sonra yeniden alınacak ekonomik kararlar 
bütçeye yansımaz ki. Bütçe öyle esnek yapıda değildir. 
Giderlerin* gelirlerin % 90'ı aradan birkaç yıl geçme
den nasıl değiştirilebilir? Kaldı ki, Sayın Maliye Ba
kanımız bütçeyi sunuş konuşmasında bütçenin düzen
lenişini Hükümet olarak yeniden ele aldıklarını ive 
fasıllar arasında çok 'önemli değişiklikler yaptıklarını 
•belirtmişlerdir. Aynca 1'950'de Menderes, Günaltay 
Bütçesini uygulamadı mı? 1960'da Gürsel, Menderes 
Bütçesini uygulamadı im? 1965'de İse, Demirel'in red
dettirdiği İnönü Hükümeti Bütçesini Ürgüplü - De-
mirel olduğu gibi Meclislere getirmedi ini? Demek ki, 
Ibu durum bütçenin yapısından doğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Milli Eğitimde yedeksubaylık 
hakkı veren kuruluşlar hızla artmakta* askerlik kara
rı aldırıp sevk bekleyen yedek subay adayları hızla 
çoğalmaktadır. Gelecekte orduda bir er fazlası ola
cağı dahi düşünülmektedir. Bu durumda bütün ordu
ların yapısı gereği Ordumuzda görülecek tüketici nite
lik artacağından Hükümetimiz, 926 sayılı Yasa ile ye
dek subay ve er yasalarında bir köklü düzenlemelere 
gitmelidir. 

Dış güvenliği iç güvenlikten kesin ve belirli çiz
gilerle ayırmayı ve dış güvenlik için yapılmış hazırlık
ların ve uygulanabilecek önlemlerin iç güvenlik ge
reksinmeleri karşısında da uygulanması gîbi durum
lar ortaya çıkabilir ve bu demokratik hukuk devle
tine olduğu ölçüde, ulusal birliğin ve iç hanşı da teh
likeye düşürebilir diyen Başbakanın anlayışına Grup 
olarak katılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bundan önceki Hükümet Baş
kanının kendi düşüncelerine göre kuvvet komutanları 
arama çalışmaları Silahlı Kuvvetlerimizi üzmüştür. 
SMıh Kuvvetlerin diyalektik yapısına da aykırı dav-
ranıldığı için elbetteki başarıya ulaşamamışlardır. Şu
nu kafalarımıza çizmek zorundayız. Silahlı Kuvvetler 
iç Siyasal çekişmelerde yansız olacaktır ve olmalıdır, 
öyledir ve siyasal tartışmaların dışında kalmalı ve hü
kümetler de böyle tutmalıdır. '(CHP sıralarından 
«(Bravo» sesleri, alkışlar) Bu demokrasinin, ulusal 
çıkarlarımızın ve çağdaş devlet anlayışımızın bir gere
ğidir. 

Sizlere saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
Kişisel olarak lebinde Sayın Kemal CcVher. (AJP 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Cevher. 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi ve düşüncelerimi bir tek cümle ile özetle
mek istiyorum : Büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, ci
handa sulh» idealinin mümtaz bekçileri; içte ve dışta 
bütün düşmanlarımıza karşı aziz vatanımızı, büyük 
milletimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve reji
mimizi korumakla görevli en güçlü varlığımız olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece Türkiye'de değil yav
ru vatan Kıbrıs'ta ve bütün dünyada ülkemizin ve 
milletimizin yüce hak ve menfaatlerinin teminatı ol
maya devam edecektir. 

Bu münasebetle, Milli Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin görüşmelerinin tamamlanmak üzere bulunduğu 
şu anda, Yüce Meclîste görev yapan Anamuhalefet 
Partisine mensup değerli arkadaşlarımın hissiyatına 
da tercüman olarak, bu bütçenin Silahlı Kuvvetleri
mize, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına ve aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileği ile en yük
sek rütbeli subayından, rütbesiz Mehmetçiğine kadar 
başarılarının devamını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor 
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunanın. ı(AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cevher. 
Sayın Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, bu

yurun efendini. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 30 dakikadır. 

MMJLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Silahlı Kuvvetlerimizin Bütçesini Yüce Meclise 
takdim etmekten özel bir mutluluk ve (büyük bir şe
ref duymaktayım. 

Hepimiz biliriz, insanlık için, uluslar için en önem
li olan şey refahtır; fakat yalnız refah yetmez. Vakar 
içinde mutlu olmak da önemlidir. İşte onun için Hü
kümetiniz, bütün Cumhuriyet hükümetleri gibi, Tür
kiye'deki yaşamda refah kadar güvenliğe de önem 
vermektedir. Çünkü, bilirsiniz, her millet için böyle
dir; fakat kendi milletimiz için daha emniyetle söy
leriz. Türk milleti, başı eğik olduğu zaman, .başkası
nın boyunduruğu altında olduğu zaman refahın ni
metlerinden zevk alamaz. 

Sayın Başkan, güvenlik, - arz ettiğim gibi - bir 
ulusun mutluluğunu sağlamak için vazgeçemeyeceği 
bir kavramdır. Onun için güvenliği sadece bir kuru
luşa vermek, ona emanet etmek tabii kabil değildir. 
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Güvenlikle sorumlu ancak ve ancak milletm tümüdür. 
Bütün kuruluşlarımız, herkes güvene kendi katkısını 
getirmelidir ve ancak, böyle bir milh' şuur içinde bu 
katkının yükümlülüğünü seve seve yapabilecek kuru
luşlar ve insanlardan oluşmuş toplumlarda miHi gü
venlik de refahın yanında onun koruyucusu olmak 
olanağını bulur. 

Tabiatıyla, Silahlı Kuvvetlerimiz bu ulusa! güven
liğin sağlanmasında en büyük teminattır ve Türk mil
leti için bir mutluluktur. Silahlı Kuvvetleri, tarihinin 
'boyu süre hlçlbir zaman bu konuda kendisine düşen 
görevi yapmakta en ufak bir ihmal göstermemiştir. 
Yoksulluklar, karşılaştığı güçlerin muvazenesiz dere
cede kendisinden üstün olması, hiçbir şey onu yıldır-
mamıştır. Her şeye karşı Türk ulusunun mutluluğunu, 
Türk ulusunun bağımsızlığını korumuştur <ve 'bunda 
dafrna başarı sağlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
(Ulusa! güvenliğin saptanmasında dikkat edeceği

miz hususlardan biri muhakkak M, izlediğimiz amaç
tır. Her millet, izlediği amaca göre, kendisine bir ulu
sal güvenlik modeli oluşturur. Türkiye İçin burada 
bir zorluk yoktur, özellikle Cumhuriyet devrinden be
ri. Çünkü, bu amaç, hükümetler ne olursa olsun dal
ma belli olmuştur, barış olmuştur. Fakat, ulusal gü
venliğin modelini saptarken, takdir buyurursunuz, 
yalnız sizin niyetiniz yetmez, bir de içinde yaşanan 
ortam gözönünde bulundurulmalıdır. Bu ortamda, ta
biatıyla insanların, milletlerin tek başına kendi irade
lerine tabi değildir. Onun için bütün barışçı zihniyete 
rağmen koşuların gerektirdiği güçte bir askeri güce 
sahip olmak da ihmal edilemeyecek bir husustur. 

iBugün dünyanın içinde bulunduğu koşulları gözö
nünde bulundurduğumuz zaman düne nazaran sevine
biliriz. Fakat, bunun sevincine varabilmemiz ancak ve 
ancak yarın daha seyindirici durumlar içinde olacağı
mızı düşünmekle mümkündür. Çünkü bir yumuşama 
döneminde bulunmamıza rağmen hâlâ bu yumuşama
da, bizini özlediğimiz derecede bütün ülkelerin katkı
sı, bütün ülkelerin birbirine içtenlikle saygı ve güve
ni vardır denemez. Evet, bir gerçektir, bir yumuşama 
vardır; fakat bu yumuşama daha çok bloklaşmış dün
yanın bloklar arasındaki silah dengesine dayanmakta
dır. Biıbirlerine saldırdıkları takdirde göi^bilecekleri 
mukabeleden çekinmelerinin barışı bozmalarından 
ne derece kendilerini alıkoyduğu bilinmeye değer bir 
husustur. 

'Böyle bir dönemde tabiatıyla Türkiye de ulusal 
güvenliğini bu koşullara uygun olarak gerçekleştire

cektir. Bunu söylerken, sizlere aynı zamanda da Hü
kümetimiz indinde savunma iş birliklerinin grupları
nın hâlâ geçerliklerini korumakta olduğunu da ifade 
etmiş oluyorum. Bizim için dünyada bloklaşmalar te
menni edilecek bir şey değildir. Fakat bir şeyi temen
ni etmiyoruz dîye, bir gerçekse, bunu da inkâr etme
mize imkân yoktur. Bugün yaşadığımız ortamda blok
laşma bir gerçektir ve Türkiye de bu bloklardan bir 
tanesinin içinde yer almıştır. 

Yalnız bir bloka dahil olmak; bu blok savunma 
bloku olsa dahi her zaman aynı niyetlerle olmayabi
lir. Onun İçin bloklar içindeki faaliyetlerin amaçla
rını da gözjönünde bulundurmakta yarar vardır. Şurası 
muhakkaktır ki, Türkiye bloklara hiçbir zaman, de
min burada ilk konuşmayı yapan bir parti sözcüsünün 
benimsediği görüşlerden esinlenerek girmemiştir. Si
ze sunu kesinlikle »ifade etmek isterim ki, biz insan 
mizacına, o değerli milletvekili arkadaşımızın bakışı 
gibi peksimist bir bakışla bakmıyoruz. (CHP şuala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bizim kanımıza gö
re, insanlar bir şeye mahkûmsalar, bu mahkûmiyet bir
birleriyle kavga mahkûmiyeti değildir; bu mahkûmiyet 
birbirlerini sevme mahkûmiyetidir, birbirleriyle barış 
içinde yaşama mahkûmiyetidir. <CHP sıralarından ah 
kışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ben bunu söylerken bir şeyden daha mutluyum. 

Eminim ki, bu görüş sadece Hükümetinizin görüşü 
değildir, sadece Hükümeti oluşturan partilerin görüşü 
değildir; benim kanımca bu görüş, burada temsil edi
len bütün partilerin de paylaştığı bir görüştür ve bir 
şeyden eminim, bu görüş herhalde Türk Milletinin 
tümünün görüşüdür. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

İşte Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu zihni
yet içinde Hükümetiniz güvenlik konusunun ele ala
caktır. Bizim için bloklar bir amaç değildir. Sadece 
bir araçtır; daha birleşmiş, birbiriyle daha iyi anlaş
mış bir dünyaya bizi ulaştıracak araçlardır. Biz bek
leriz ki, dünya ölçüsünde ülkeler bloklaşmadan bir-
birbiriyle hangi blokun içine dahil olup olmadığına 
bakılmaksızın, ilişkiler kurabilecek, beraber yaşayabi
lecek bir ortam içine gelelim. 

Bunda ümidimiz vardır, bu olacaktır ve nitekim 
bunun emarelerini de görmekteyiz. Bugün bir yumu
şama dönemi içinde yaşadığımız bir gerçektir. Bir 
ikinci gerçek daha vardır. Evet biliyoruz, silahlanma 
hâlâ geçerlidir; fakat bu silahlanmada en ileri git
miş ülkeler bile artık bu yarıştan ürkmektedirler ve 
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kendi güçlerini artık daha çok silahlanarak değil, si
lahlanma yarışından vazgeçebilecek kudrette olduk
larını göstererek ispata gitme yolundadırlar. 

Bu arkadaşlarım çok önemli bir aşamadır. Çünkü 
hepiniz bilirsiniz bir insan için, bilhassa kuvvetli bir 
insan için maharet vurmak değildir. Marahet vurma 
gücüne sahip olduğun halde vurmaktan kendini ala-
koyabilmektir. öyle zannediyorum ki, bugün dünya 
böyle bir aşamaya doğru gitmektedir. Onun için bed
bin zihniyetleri arkamızda bırakıp, önümüzde daha 
nikbin, daha sevinçli görüşlere göre planlar yapma
mızda yarar vardır. 

Bu beni Sayın Başkan, hemen Türkiye'nin çevre
sindeki ülkelerle arasındaki ilişkilerden bahsetmeye 
sevk ediyor. Bize göre Hükümetimizin görüşü ve 
Türk Milletinin görüşü şudur: İnsanlar, milletler çı
karlarını, haklarını korurken başkasının haklarına ve 
çıkarlarına saygılı olabildiği ölçüde, kendi haklarını 
ve çıkarlarını da daha devamlı ve emin bir şekilde 
kollamak olanağını bulurlar. 

Bu bizim «Atatürk politikası» dediğimiz politika
dır, bu Cumhuriyet politikasıdır. Bugünkü Hükümeti
niz de takdir edersiniz, ancak, böyle bir politikayı 
uygulayabilecektir. Fakat yine bir gerçek ki, bütün 
bu niyetimize rağmen komşularımızla ilişkilerimiz is
tediğimiz düzeyde bir dostluk ilişkisi değildir ve hay
ret edilecek bir şey, garipsenmesi mümkün olmayan 
bir şey; ilişkilerimizde en fazla anlaşmazlık gözüken 
ve en fazla gerginlik ortamı mevcut olan ilişkiler 
bir müttefikimizle aramızdaki ilişkilerdir, 

Bunun nedenleri üzerinde dünün eleştirisini yap
mak için değil; bundan sonra nasıl hareket edilmesi 
lazım geldiğini saptayabilmek için zannediyorum 
durmakta yarar vardır. Kanımca müttefikimiz kom
şu ülkeyle, ismini söylemek lazım gelirse, Yunanistan' 
la ilişkilerimiz bu duruma gelmişse, bunun nedeni iki 
ülkenin birbiriyle çıkarları arasındaki uyuşmazlık de
ğildir. Bunun nedeni, birbiriyle rahat yaşama koşul
larım bulmuş olan bu iki ülkenin, aynı ittifaka girdik
ten sonra davranışlarmdaki farklardan ileri gelmiş
tir. 

Türkiye belki coğrafi vaziyetinin de tesiri altında, 
belki de yöneticilerinin dikkatsizliği yüzünden ittifaka 
girdikten sonra, ittifakın bütünlüğünü sağlamakla 
kendi güvenliğini de sağlamış olacağı kamsıyla hare
ket etmiştir. İttifak içindeki ilişkilere önem vermemiş
tir. Yunanistan bu görüşe katılmamıştır ve Yunanis
tan ittifak içindeki tedbirlerde kendisinin Türkiye'ye 
karşı durumunu kuvvetlendirici bir nitelik taşımasına 

önem vermiştir. Birisi buna önem vermez, diğeri bu
na önem verir ise, tabiatıyla diğer üye ülkeler de bun
da bir mahzur görmezler. İşte bu, zannediyorum 1974 
senesinde Ecevit Hükümetinin işbaşına gelişine ka
dar bu şekilde devam etmiştir ve ancak o zaman gö
rülmüştür ki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliş
kilerde bir açıklık ihtiyacı vardır. Yunanistan Ege'de, 
havasında, olsun, karasında olsun, Türkiye ile Yuna
nistan ortakça ittifaka girmeden evvelkine nazaran çok 
daha ileri hakları edinmiş bir zihniyet içine girmiş
tir. 

Bu, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine yeniden 
bir açıklık getirmesini gerektirmiştir, nitekim de Ece
vit Hükümeti zamamnda buna başlanmıştır. Bunun 
amacı Yunanistan'la aramızı bozmak değil, bilakis 
Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkilere daha fazla 
bir istikrar, daha fazla bir geçerlilik getirebilmek amacı
na yöneliktir, fakat ne yazık ki, Ecevit Hükümeti gittik
ten sonra tekrar bu konular ihmal edilmiş; Dışişleri 
Bakanları, Başbakanlar birbirleriyle buluştukları za
man, sorunun esası üzerinde bir görüş birliğine va
racak yerde, kamuoyu önünde hükümetleri kahraman 
gösterecek hareketlere daha fazla önem vermişlerdir 
ve bu yüzden de bugüne kadar bu meseleler halle
dilememiştir. (AP sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Martta buluşacak
sınız; davet toplantısında siz halledersiniz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Fakat şurası bir gerçektir ki, bazı 
zaman bazı hükümetler ulusun çaıkarlarını korumak
ta gereken dikkati göstermemişlerdir diye hiçbir za
man bir millet kendi hakkından vazgeçecek değildir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunun için yapılmış bütün ihmallere rağmen Tür
kiye ile... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Savunma Bakan
lığı ile İçişleri Bakanlığım birbirine karıştırıyorsun 
sen. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — .... Yunanistan arasındaki ilişki
lerde... (CHP ve AP sıralan arasında karşılıklı söz at
malar) 

BAŞKAN Lütfen gürültü yapmayın. (Başkanın 
tokmağı vurması) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Siz yaparsınız Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Hun lütfen. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — ... Eski denge, eski geçerlik yeni-
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den teessüs edecektir. Bunu yapabilmek için ilk koşul, 
ulusal güvenlik kavramının gerçek tarifini yapabil
mektir. (CHP ve AP sıralan arasında karşılıklı söz 
atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, ulusal güvenlik 
kavramının... 

ALÎ KÖYMEN (Giresun) — Siz yapın Sayın 
Bakan, siz yapın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — ... Yeni bir ulusal güvenlik kav
ramı getirildiği ve bunun ne olduğunun anlaşılmadığı 
söyleniyor. Bu hususta, zannediyorum, bugüne kadar, 
yetkili arkadaşlarımız tarafından yeterince açıklama
lar yapıldı, fakat ben anahatlarıyla şunu belirtmek is
terim: Bizim zihnimizdeki ulusal güvenlik kavramı 
bundan evvelki Hükümetin benimsediği anlaşılan 
kavramdan bilhassa şu yönden fark etmektedir: Es
ki Hükümetin görüşüne göre, öyle anlaşılıyor, Tür
kiye NATO'nun kuvvetliliğini sağladığı sürece, artık 
ayrıca kendi ulusal güvenliğiyle meşgul olmaya ihti
yaç yoktur. NATO bunu kendiliğinden sağlayabilir. 
(AP sıralanndan gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp, ayıp. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sus be. sus. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ege ordusu ni

çin kuruldu? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bunun böyle olduğunu... (Gürül
tüler)... İzin verirseniz size anlatayım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) •— Bunun size nedenini, neden bu 
görüşe vardığımı söyleyeyim. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar, Türkiye'nin 
Amerika ile arasındaki ilişkilere de bir nezaket getir
miştir. Türkiye de, Yunanistan da, Amerika ile özel 
askeri işbirliği içindedir. Türk - Amerikan askeri iş
birliğinin gözden geçirilmesi, ambargonun kaldınlma-
sı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Türk 
Hükümetinin davranışı ve Yunanistan Hükümetinin 
davranışım gözlerinizin önüne seriyorum. Türk Hü
kümeti Amerika'ya gidiyor, «Bize dört senede 1 mil
yar verirsen, biz yemden buradaki üslerin açılmasına 
mutabıkız...» 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hayır, hayır. 
(AP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Efendim, anlaşmalar hepimizin 
elindedir, bunu herkes tetkik edebilir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunlar üzerinde mu
galata yapmaya olanak yoktur. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Metinde böyle 
şey yok. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Gizli kapılar arkasında söylen
miş sözleri değiştirebilirsiniz, buna imkânınız vardır; 
çünkü, bunlann zabıtları bile yoktur. Başbakanlar 
toplandıkları zaman aralannda ne konuşulmuştur bu 
bilinmez, Hariciye de bilmez zannediyorum; ama bu 
bir anlaşmadır, bunun metni vardır, bunun metnine 
bakmak mümkündür. (CHP sıralanndan alkışlar) O 
bakımdan, müsaade buyurunuz, ben bunu böyle özet
leyeyim. Gidilmiştir. Yunanistan ne yapmıştır? Yuna
nistan aynı anlaşmayı yapmak için demiştir ki, «Sen, 
eğer bana Kıbrıs'ta Türkiye'nin toprak ödünü yermesi 
lazım geldiği görüşünde olduğunu ilan etmezsen; sen 
Ege'de statikonun bozulmasına karşı olduğunu ilan 
etmezsen, ben seninle askeri işbirliği anlaşması yap
mak ihtiyacı duymam» demiştir ve Bitsios'la Kisen-
ger arasında bu yolda mektunlar imza edildikten son
ra, bu anlaşmayı yapma yoluna gitmiştir. İşte arka-
daşlanm, Türk Hükümetinin dediği, «Sen bana si
lah verip, ben NATO'yu koruyacak hale geldiğim za
man, benim için mesele bitmiştir.» Halbuki, Yunanis
tan bunu demiyor, Yunanistan diyor ki, «Benim kuv
vetli olmam kâfi değil, NATO çerçevesi içinde Ege' 
deki haklanmm korunmasında da Türkive'ye karşı 
dummumu takviye etmemde de fırsatlardan elde et
tiğim durumu korumamda da sen bana yardımcı ola
caksın.» Bir ülke «Sen bana yalnız silah ver» der, 
öbür ülke de «Sen benim müttefikime karsı vaziye
timi koru» derse, tabiatıyla sonuç bu şekilde tatsız 
durumlara sebebiyet verecek bir sonuç olur. Onun 
için arkadaşlanm, bugünkü Hükümetiniz kendisinin 
sadece kuvvetli olmasıyla yetinmemektedir. Bir müt
tefik, hele bir ittifakın gerektirdiğinin dışında derin
lisine ve «enisliğine ilişkiler gerekecek şekilde bir baş
ka müttefikiyle ilişki halinde olursa, artık o mütte
fikin kendisine başka alanlarda da durumunu güçleş
tiriri vaziyetler alması da pek mümkün değildir. Onun 
için, Amerika'nın bize sadece askeri gücümüzün art
masında katkıda bulunması kâfi değildir. Amerika ay
nı zamanda, Türkiye ile Yunanistan arasında, yani 
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kendisine aynı ittifak içinde bağlı iki ülke arasında 
eşit mesafede kalması; birisini diğerine karşı koru
maması da esastır. 

Bugüne kadar Yunanistan, Amerika'dan, «Sen 
Türkiye'ye karşı benim yanımda ol» demiştir ve Türk 
Hükümeti buna ses çıkartmadığından bu mümkün 
olabilmiştir; ama bundan sonra bu mümkün 
olamayacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İşte değerli arkadaşlarım, yeni ulusal güvenlik 
kavramı dediğimiz zaman, bizim için, ilk önce kendi 
güvenliğimiz ve kendi güvenliğimize katkıda bulun
duğu ölçüde de NATO anlamını kastetmek istiyo
ruz. 

Bu vesileyle şunu da arz edeyim, biz, Hükümetiniz 
olarak Türkiye'nin, NATO çerçevesi içinde, NATO 
üyesi kalarak ulusal güvenliğinin gereksinmelerini 
daha etkin ve daha kolay şartlar altında karşılayabile
ceği kanisim benimsiyoruz. O yüzden, oluşturacağı
mız ulusal güvenlik kavramından tabiatıyla geniş öl
çüde; diğer ülkelerin buna olanak verdiği ölçüde NATO 
İttifakımızdan yararlanmayı ihmal etmeyeceğiz ve bu 
ittifaka, ulusal güvenliğimiz kavramı içinde mümkün 
olan yeri vereceğiz. 

Ulusal güvenliğimizin bir özelliği de, bugüne ka-
darkilerden farklı bir özelliği de, ulusal güvenliğimiz 
için oluşturacağımız modelin, yaînız gereksinmeleri
mize değil, aynı zamanda olanaklarımıza da uyumlu 
olmasına dikkat göstermek zorıınluğumuzdur. Çün
kü zaman zaman başka ülkelerden sağlanabilecek 
yardımlara dayalı bir savunma modeli, görülmektedir 
ki - haklı bir nedenle, haksız bir nedenle - o yardım 
kesildiği zaman doğrudan doğruya o ülke tarafından 
işletilemez, ağır, külfetli bir model haline gelmekte
dir. Bu, bir ülkeyi çok zor durumlarda bırakabilir, 
Onun için gereksinmelerimiz kadar, ekonomik ola
naklarımızla da bağdaşabilecek bir savunma modeli 
oluşturmak ihtiyacını duymaktayız. 

Oluşturacağımız savunma modeli, bizmı ekonomi
mizi, ekonomik kalkınmamızı, toplumsal kalkınma
mızı zorlaştırıcı değil, bilakis, onu kolaylaştırıcı nite
likte olmalıdır ve bu da mümkündür. Pek çok ülke
ler kendi savunmalarım sağlarken, aynı zamanda da 
ekonomilerini güçlendirmek olanağını bulmuşlardır; 
Türkiye de bundan böyle ekonomik kalkınmasıyla 
ulusal savunması arasındaki bu bağın korunmasına 
azami dikkati gösterecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bunu tekrarla
yayım, kendi olanaklarımız dediğimiz zaman, behe-
ınahal dışarıdan, müttefikler arasında yapılabilecek 
yardımları tamamen bunun dışında bırakmayı kastet
miyorum. Tabiatıyla müttefiklerden de görülecek 
yardımlar, kendi olanaklarımızın içinde değerlendirile
bilir; fakat şuna dikkat etmek lazımdır : Eğer bu dı
şarıdan gelecek yardım veya kolaylıklar kendi kat
kımızın çok üstünde olabilirse, hatta kendi katkımıza 
yalcın bir ölçüde olursa, o zaman, herhangi bir ak
samada, ortaya koyduğumuz modelin kendi olanak
larımızla yürütmek olanağından yoksun oluruz. 

Bizim, ittifak içindeki bağlılığımız karşılıklı bir 
bağlılıktır. Hiçbir zaman ittifak içinde bir müttefik, 
diğer bir müttefike, onun size olduğundan daha faz
la bağlı olması söz konusu değildir. Biz bağlılığımızı 
be konuda anlamaktayız. Fakat işte bu yardım, dı
şarıdan alınan yardım, kendi olanaklarınızın çok üze
rimde bir yardım olursa, o zaman bu bağlılığın karşı
lıklı bir yardım halinden, tek taraflı bir yardım hali
ne dönüşmesi olasılığı ortaya çıkar ki, bu da, bizim 
a kayışımızla ulusal savunma kavramına ters düşen 
b.V durum ortaya çıkartmış olur. 

Bunun dışında size, yeni ulusal savunma kavramı-
?Bî3 hakkında bîr bilgi daha vermek istiyorum; bazı 
değerli konuşmacılarımız burada konuşurken savun
manın bir bütün olduğunu ve içeride olduğu gibi dı
şarıda da ülkenin kendisini korumak mecburiyetinde 
bulunduğunu ve bunun da ordu ile ve milletle bir ara
da yapılması gerektiğine değindiler. Bunda tamamen 
mutabıkız ve hatta öyle zannediyorum ki, bunu ilk 
söyleyen biziz. Onun için size bu vesileyle, evvelce 
söylenmiş bir sözü tekrarlamak istiyorum. Başbakan 
tarafından aynen şöyle söylenmiştir : 

«Oluşturacağımız ulusal savunma kavramı, yurt 
savunmasının bütünlük kuralına dayanmalıdır. Bü
yük Önder ve Büyük Asker Atatürk'ün o eşsiz önse-
zisiyie, daha Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğu, 
hattı müdafaa yerine sathı müdafaa kuralı anlamında 
söylüyorum, yurt savunmasının bütünlüğünü, bu bü
tünlük, geleneksel ulus - ordu bütünlüğümüze, çağın 
gereklerini karşılayan somut bir içerlik kazandıracak 
nitelikte olmalıdır. Bunun için yurdun her köşesinde, 
her yurttaşın yurt savunmasına her an hazırlıklı olaca-
ğı ve etkin katkıda bulunabileceği, sürekli ve yaygın 
Mr savunma düzeni oluşturulmalıdır. Tüm vatandaş
larla birlikte tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar 
da ulusal güvenlik için kendilerine düşebilecek görev
leri her an ve her koşulda, uyumlu olarak yerine ge
tirebilecek durumda bulunmalıdır. 
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Yurt savunmasının bütünlüğü anlayışına dayana
cak ve halkın sürekli katılması ile işleyecek bir ulu
sal savunma düzenlemesi ve hazırlığı, toplum içinde 
sınırlı kadroların kapalı eğitimi ile değil, ancak tüm 
yurttaşların açık ve sürekli eğitimi ile gerçeklik ka
zanabilir. Ve böylesi bir düzenleme ve hazırlık, de
mokratik hukuk devleti kurallarına ve açık toplum 
gereklerine uygun olacağı gibi, ulusal birliği ve top
lumsal dayanışma ile büyük ölçüde pekiştirir. O sıra
da dış güvenliği, iç güvenlikten kesin ve belirgin çizgi
lerle ayırmak da gerekir. Yoksa dış güvenlik için ya
pılmış hazırlıkların ve uygulanabilecek önlemlerin, 
iç güvenlik gereksinmeleri karşısında da uygulanması 
gibi durumlar ortaya çıkabilir ve bu demokratik hu
kuk devletine olduğu kadar, ulusal birliği ve iç barışı 
da tehlikeye düşürebilir. 

Ye Türk ulusu, ordusunun gelenekleri bakımın
dan da çok talihli bir ulustur, çünkü bizim ordumuz, 
az gelişmiş veya gelişme sürecindeki ülkelerin birçoğu
nun ordularından değişik olarak, dış güvenliği ile 
ülke yönetiminden ayırmasını bilen ve ayrı tutma ge
reğine inanan bir ordudur.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üze
redir, hatırlatırım. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
ÎŞÎK (Devamla) — İşte değerli arkadaşlarım, bizim 
ulusal güvenlik kavramımızın temelleri bunlardır; 
fakat bu sözlerin içinde, ileri atılmış fikirleri yanlış 
yorumlamak isteyerek, bu sözlerden orduya karşı bir 
saygısızlık ifadesi çıkarmanın mümkün olabileceğini 
sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başka vesile ile de söyledim. 
Türk Ordusu saygınlığını bugüne kadarki tarihiyle ve 
bugün mevcut davranışıyla kendiliğinden sağlamakta
dır. Hiçbirimizin onu bir başkamıza karşı savunma
mıza ihtiyacı yoktur. CHP sıralarından alkışlar) 

Türk Ordusunun bu nevi şeylerin üzerinde oldu
ğunu herkes bilir; fakat buna rağmen de bazı kimse
ler böyle sözler etmekten vazgeçemezler. Bunun ne
deni, zannediyorum ki, kendilerinin saklamak istedi
ği hareketleri, ortada toz duman yaratarak, bu per
denin arkasına gizlemektir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — İnsaf, insaf. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Onun dışında Ordumuza saygın
lık örnekleri bizim Hükümetimizin her davranışında 
görülür. Çünkü bizim Hükümetimiz, kaynağını doğru
dan doğruya halktan alan, toplumdan alan bir zihni
yetle kendisine emanet edilmiş görevi yürüten bir Hü
kümettir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ordumuzu bazı dedikodulardan korumak istiyor 
isek, Devlet kuruluşlarını partilerin emirlerinde çalı
şan müesseseler haline getirmekten kurtarmaya çalı
şalım ve bu şekilde yapılmış davranışları yüzlerinize 
vurduğumuz zaman, «hayır siz bize sataşmıyorsunuz 
siz orduya sataşıyorsunuz» gibi yollara sapmayalım. 

Arkadaşlarımız bugün hepimiz biliyoruz, Hükü
met zaman zaman bazı illegal kuruluşların faaliyeti
ne değinmiştir, bu doğrudur, fakat hiçbir zaman bu
nun ordu içinde olduğunu söylememiştir, aksine bu
na, daima ordunun dışındadır demiştir. İşte bunu or
dunun içine sokup kendilerini zor durumdan kurtara
bilmek isteyen kimseler, bu nevi gürültülerle meseleyi 
kapatabileceklerini sanmaktadırlar; fakat böyle laf
larla, böyle iddialarla bu nevi tutarsız davranışları ka
patmak mümkün değildir. Zaten son zamanlarda or
taya çıkmış olan olaylar da bunun ne kadar geçersiz 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkanım, sözlerimi özet
lerken şunu söylemek istiyorum : Hükümetiniz eko
nomik alanda, asayiş alanında olduğu gibi dış güven
lik alanında da ulusun gerçek gereksinmelerine cevap 
verebilecek bir düzen içinde karşılaştığı meseleleri 
üstlenecektir ve ulusal güvenliğimiz açısından ordu
muz kendisine emanet edilen görevi bütün gücüyle 
yerine getirecektir. Bize düşen şey, onu, haiz olduğu 
bu manevi gücünün yanında, gereken fiziki olanak
larla da takviye etmek olacaktır. Görülecektir ki, en 
kısa zamanda içe dönük meselelerden uzaklaşmış, on
larla alakası olmayan bir zihniyet içinde dış ilişkile
rimizin teminatı olacak bir etkin ve barışçı orduyla 
dış konularımız da gerektiği şekilde çözümlere doğru 
götürülecektir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan sorular vardır. 

Başkanlığa yazılı olarak müracaat edenlerden baş
ka, soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini tes
pit' edeceğim. Sayın Haydar Demirtaş, Sayın İhsan 
Kabadayı, Sayın Şener Battal, Sayın Hasan Celalet-
tin Ezman. 

Başkaca soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
•Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Başkanlığımıza intikal etmiş bulunan yazılı soru
lan sırası ile okutacağım; 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nın su
alleri : 

— 383 — 



M. Meclisi B : 112 21 . 2 . 1978 O : 1 

«1. Sayın Başbakanın, özel bir savunma kon-
septi yapılacağı beyanından ne anlıyorsunuz? 

2. REMO Planının derpiş edilen seviyede yürü
düğü söylenebilir mi? 

3. Ege Ordusunun silah, teçhizat ve malzeme ba
kımından durumu nedir? (Yazılı cevap verilebilir)» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teker teker mi okuta
yım arzu ettiğinize cevap vermek için, yoksa hepsim 
birden mi cevaplarsınız? 

MlLLt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
ÎŞIK (Devamla) — Nasıl tensip buyurursanız efen
dim. 

BAŞKAN — O halde buyurunuz efendim. 
MlLLt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Yeni ulusal güvenlik kavrşmı 
hakkında gerekli izahat verilmiştir efendim. Diğer 
konulara gelince, onlara yazılı olarak gerekli ölçüde 
cevap veririm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türün?... Burada. Suallerini 
okutuyorum: 

Manisa Milletvekili Sayın Faîk Türün'ün sualleri: 
«1976 Mayısında sayın CHP liderinin refakatinde 

diğer bazı CHP'Iİ parlamenterlerle birlikte Yugoslav
ya'ya yaptığınız ziyaretin dönüşünde, orada ve Tür
kiye'de basına verilmiş beyanlar arasında «Yugoslav 
savunma sisteminin klasik bir silahlı kuvvet ile bütün 
halkı kapsayan bir savunma eğitimine ve bunlara ek
lenen milis kuvvetine» dayandığı ifadesi, bu sistemin 
bizde de uygulanması tavsiyesi de bulunmaktadır. 
(Yankı, 6 Haziran 1976) 

Keza; Sayın Başbakanın Yüksek Askerî Şûranın 
Şubat toplantısında yeni bir Ulusal Savunma Kavra
mının oluşturulması direktifinde de «Tarih boyunca 
Türk Ulusu Silahlı Kuvvetleri için hiçbir özveriden 
kaçınmamıştır. Şimdi de kaçınmayacaktır. Ne var ki, 
bazı ülkeler ulusal savunmalarım güçlendirmek üze
re yaptıkları atılımların, bir yandan da ekonomik kal
kınmaya ve genel anlamda gelişmeyi hızlandıracak 
yönde olmasını sağlayıcı yöntemler ve çözümler bulu
nabileceğini göstermişlerdir.» diye buyuruîmuştur. 

Diğer taraftan 1970'de Belgrat'da basılmış (The 
Yugoslav Concept Of General People'n Defense) adlı 
eserin başlangıç bölümünün ilk cümlesi şöyledir: G!e-
nel Halk Savunması Yugoslavya'da öz yönetimin ay
rılmaz bir kesimi olmuştur. 

26 ncı sayfasında da....» 
İ. ETEM KBLIÇOĞLU (Samsun) — Bu ne bi

çim soru? Böyle gerekçeli soru olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, alttaki sorular okunduğun

da pek mana ifade etmiyor. Bu bakımdan okutuyo

rum, bana uzun bir gerekçe gibi geldi. 
Sorular kısmını okuyunuz efendim. 
«1< Sayın Başbakanın konuşmasındaki, bazı ül

keler, deyimi ile demirperde gerisi peyk devletler veya 
sosyalist Yugoslavya mı kastolunmuştur? 

2i Buradan ilham almıyorsa, Türkiye'nin sosya
list sisteme geçişine önemli bir adım atılıyor diyebi
lir miyiz? 

3.ı Muntazam milli ordu ile partizan milis kuv
vetlerinin münasebetleri ve yetkileri nasıl düzenlene
cektir?» 

FAİK TÜRÜN (Manisa) — Sayın Başkan, soru
larımın son bölümü, Marks'Ia ilgili bölümü okunma
dı, lütfen okusunlar. 

BAŞKAN — Hangisi efendim. 
FAİK TÜRÜN (Manisa) — Son bölüm, üçüncü 

kısım Sayın Başkan. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
«26 ncı sayfasında da, (Aslında bu kavram Marks 

ve Lenin'in, silahlandırılmış halk kavramının aynıdır) 
denilmektedir.» 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, milletvekili Sayın 
Faik Türün'e, bana bu konularda bir açıklama yap
mak imkânı verdiği için teşekkür ederim. 

Yugoslavya seyahati dönüşünde, Başbakan tarafın
dan, ben veyahut diğer sorumlu arkadaşlar tarafın
dan yapılmış olan açıklamaları, kelime kelime hatır-
lamasam bile tabiatıyla hatırlıyorum. 

Burada kastedilmiş olan fikrî, size şimdi tekrarla
mak isterim. Bu fikir, bizim bugüne kadar oluşturmak 
istediğimiz ulusal savunma kavramında da geçerli olan 
fikirdir. O da şudur (Zannediyorum bunda, yalnız 
biz değil, bütün partiler de mutabıktırlar): «Ülkeler 
kendi savunmalarının gerektirdiği silah araç ve 
gereçleri, bütün ölçüler imkânında kendi kaynakların
dan, kendi sanayilerine dayatarak yapmaya çalışmalı
dırlar.» 

Bu tabii mümkün değildir. Dâima bir kısım silah 
ve araçlarını dışarıdan sağlamak gerekecektir. Fakat 
bu fikir ne demektir? Bu fikir demektir ki, öyle bir 
savunma modeli oluşturacaksın ki, bu savunma mode
li, büyük ölçüde senin ülkende, senin tarafından ya
pılabilecek silahlara dayansın. 

Yugoslavya, Saym Faik Türün bunu muhakkak ki 
bilirler buna büyük önem veren devlettir ve buna 
yalnız Yugoslavya önem vermez, buna, aynı zaman
da başka ülkeler de özen verir. 
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Bu şekilde bu sözlerimizi açıklamış oluyorum. Bu
rada kastedilen fikir, Ordumuza kendimizden, bugün 
veya daha çok ilerde, kendi kaynaklarımızla ve ola
naklarımızla yapılabilecek silah araç ve gereçleri kul
lanabilmesine dikkat edilmesi amacına yönelik bir 
açıklamadır. 

Sayın Faik Türün, bu arada bir de Yugoslavya' 
daki sistemin, yalnız Yugoslavya sistemi olmadığını; 
Kari Marks sisteminden esinlenmiş bir sistem olduğu
nu da - zannediyorum tasrîh ettirerek - burada açık
lattılar. Bu konuda - itiraf etmek mecburiyetindeyim -
ben kendileri kadar herhalde bilgi sahibi değilim, o 
hususta bir şey söyleyemeyeceğim. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

Diğer konuya gelince; Başbakanın son Yüksek 
Askeri Şûra Toplantısında, söyledikleri sözlere de
ğindiler. 

Bunlar, zannediyorum geçerliliğini koruyan söz
lerdir. Ben de konuşmamda buna değindim, ulusal 
savunma ile ekonomik kalkınma uyumundan söz 
ederken. Bundan da kasıt şudur: Savunmaya fazla 
kaynak harcayıp, kalkınmadan kendini yoksun bırak
ma yöntemi vardır. O şekilde bir model uygulanır 
ki, bu model birisine bir parça ayırdın mı, ötekine da
ha az para ayırmanı gerektirir. Halbuki, başka model
ler vardır. O modellere göre, savunmanın gereçlerini 
artırırken, bu öyle bir biçimde ayarlanır ki, bundan 
aynı zamanda ekonomik kalkınma da yarar görür. 
Yani bunlar birbirlerine köstek olacakları yerde, bir
birlerine destek olabilirler. 

Başbakanın, o cümle ile ifade etmek istediği ma
na bu idi ve zannediyorum ki, onu dinleyen herkes 
bunu bu şekilde anlamıştır ve bu fikir çok geçerli te
mel bir fikirdir. Türkiye'nin yarını bu fikrin benim
senmesine bağlıdır. Eğer biz bu fikri benimsemezsek 
ne olur bilirmisiniz arkadaşlar? Bugün, son Hüküme
tin ortaya attığı durum olur. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — REMO Pla
nını kim yaptı? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Getirir, Orduma yüksek bir sevi
yede silah gücü lazımdır der, dışardan temin edilme
si gereken birtakım siparişlere sokar, fakat ekonomi
sini iyi idare edemediği için gösteriş yatırımlarını, 
gerçekçi yatırımlara tercih ettiği için, temel atma için 
sarf edilen paraları... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — REMO Planı
nı yapan kim, REMO'yu yapan kim? 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başbakanın 
görüşlerini anlatmak için mi çıktın kürsüye? 1,5 saat 
aşk yaptınız zaten. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Ordunun ihtiyaçlarına transfer 
edecek döviz bulamaz ve Ordu silah, araç ve gere
cinden yoksun olur. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, şundan emin olmanızı is
teriz; biz bu yola iltifat edecek değiliz... (AP sıraların
dan gürültüler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Fantom'a kar
şı gelen kimdi? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — ... Biz hiç/bir zaman, dışarda Türk 
Ordusu siparişlerinin taahhütlerini zamanında yerine 
getirmez dedirtmeyeceğiz (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta zannediyorum 
ki, gerekli izahı verdim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -^ Fantom tay
yaresi alınmasın diyen kim? (Bolu Milletvekili Müfit 
Bayraktar ile Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın 
karşılıklı tartışmaları.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı müdahale etmeyin. 
(Gürültüler.) Lütfen Sayın Bakan, soruyu kısa olarak 
cevaplandırın, çünkü çok sorularımız var, yetiştireme
yiz. 

Sayın Bayraktar lütfen oturun. 
Sayın Bakan, ikinci soruya geçelim mi? 
MİLLİ SAMUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Lütfen. 
BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum: 
Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın sualleri: 
«L Başlatılmış olan Milli Harp Sanayii'nin deva

mı hususunda görüşleriniz nedir? 
2* İzmir'deki NATO Karargâhının, Yunanlıları 

tekrar NATO'ya alabilmek için Türkiye'den taşınaca
ğı rivayet olunmaktadır. Bu hususta bilgi ve açıklama 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAMUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞDX (Devamla) — Efendim, savunma sanayiimizin 
geliştirilmesine devam olunacaktır, fakat bunu her ve
sile ile, programımızda da belirttiğimiz gibi, genel 
sanayi politikamızın içinde ve onunla uyumlu bir şe
kilde geliştirilmesine özen gösterilecektir. 
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İzmir'de NATO Karargâhına gelince; oradaki dav
ranışlarda izafe edilen şekilde bir niyet yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İstanbul Milletvekili Nihat Kaya?... Buradalar. So

rularım okutuyorum... 
«1. Amerika Birleşik Devletlerince konan Ambar

go konusunda son gelişmeler ne durumdadır? 
İ4 Sanatkâr işçilerimiz bir zamanlar askeri fabri

kalarımızda harp sanayi eri olarak istihdam edilmek
teydiler. Sanatkâr işçilerimizden, askeri fabrikalarımız
da yararlanılması düşünülüyor mu? 

3. Askeri Personel Yasasında, gelişen ülkemiz 
şartlanna göre ücretler yönünden yeni bir düzenleme 
çalışması var mıdır? 

4. Ulusal Harp Sanayii konusunda çalışmalar ne 
durumdadır? 

5. Askerlik süresinin indirilmesi konusundaki 
çalışmalar ne durumdadn?» 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Ulusal savunma sanayii hususunda 
(bundan evvel durumu arz etmiştim. 

Ambargo konusunda, Türkiye ile Amerika ara
sındaki Savunma İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe 
konulması için temaslar sürdürülmektedir ve Yüce 
Meclîsimizin malumudur, pek yakında bir Amerikan 
heyeti gelecek teknik düzeyde Ankara'da görüşme
ler yapacaktır. Ondan sonra daha esaslı bilgiler ver
mek mümkün olacaktır. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Bakan, yazılı 
cevap verin. Siz de bilmiyorsunuz konuyu, biz de an
lamıyoruz. (CHP sıralarından gürültüler) 

O da bilmiyor, biz de anlamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tamam mı efendim? 

Diğer soruya geçelim mi efendim? (CHP) sıraların
dan gürültüler) 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soruları cevaplandırıyoruz, müda
hale etmeyin, lütfen. 

Kayseri Millet vekili Kemal Doğan'ın sualleri: 
«Harp felaketzedelerinin himayesine dair 12 Ağus

tos 1949 tarihli, Cenevre Sözleşmeleri ve bununla 
ilgili nihai senet, 30.1.1953 tarih ve 6020 sayılı Ka
nunla Devletimizce de onaylanarak kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun 1 nci maddesinin 3 ııcii fıkrası; 
harp esirleri hakkında tatbik edilecek muameleyi, 
4 ncü maddesinde, harp zamanında sivillerin korun
masına ilişkindir. Bu Kanuna göre her hangi bir teş
kilat kurulmuş mudur? 

1978 Mali Yılı Bütçesinin Bütçe Komisyonunda 
müzakeresi esnasında, Cumhuriyet Halk Partili bazı 
parJamenterlerce, Türkiye'de yasa dışı kontr-geriilla 
teşkilatının olduğu iddia edilmiştir. Hükümet Baş
kanı ise böyle bir teşkilatın varlığını veya yokluğunu 
kesinlikle teyit veya tekzip etmemiştir. 

Türkiye^de kontr-gerillanın bulunduğu şeklindeki 
iddialar doğru mudur ve ayrıca da bu tartışmamın 
esas hedef ve gayesi nedir?» (CHP sıralarından «Ya
zılı Sayın Balkan» sesleri) 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

iBAŞKAN — Yazılı cevap yenilecektir. 
Diğer soru efendim. 
Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın sualleri:! 
«1. Türk Ordusunun, dolayısıyla Türk Devleti^ 

nin güvenliği ile ilgili hayati konuların sokağa dö
külmesine taraftar mısınız? 

2. Dünyada kendi güvenJlik tedbirlerini alma
yan millet ve ordu varmıdır? 

3. Bütçe Komisyonlarında ve basında, Türk Or
dusunun manevi şahsiyetlini tahkir edici beyan ve ya^ 
zılara karşı, Milli Savunma Bakanı olarak ne gibi 
tepki gösterdiniz? 

4. Her Türk vatandaşı Türk Silahlı KuıvVetlerfi-
nin muvazzaf, veyahütta yedek mensubudur ve Silah
lı Kuvvetler bütün Türk milletinin benimsediği yüce 
varlığıdır. Hem onun bir mensubu, hem de masraf
larını ödeyen vergi mükellefi olarak, her vatandaş 
Türk Silahlı Kuvvetlerini savunma hakkına sahip
tir. Siz geçenlerde verdiğiniz demeçle vatandaşların 
silahlı kuvvetleri savunmasına niçin karşı çıktınız? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Efendim, bu konuda gayet açık 
olarak size söylemek isterim. Ben dedim ki, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, bir kişinin himayesine sığamaya-
cak kadar büyük bir kuruluştur. Bu himaye ancak, 
milletlin tümü tarafından yapılabilir. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve ben bu görüşümde 
musırrım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer soruyu okuyun efendim. 
Sivas milletvekili Ali Gürbüz'ün sualleri: 
«1^ Bugün Rusya'dan başka dünya milletlerini 

kandırmak için silahsızlanmayı ileri atıp, arkasından 
tüm Avrupa ülkelerinden daha ziyade silahlanmış 
olan bu devlet gibi başka bir devlet daha var mıdır? 
(CHP sıralarından «ne biçim soru bu» sesleri, gü
rültüler) 
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2. Kuvvetli insanların, milletlerin kuvvetinden 
bahsederken, silahlanmaya lüzum yok, diyorsunuz. 
Kuvvetli insanların şişmanlaması manasına mı kul
lanıyorsunuz, yoksa başka bir anlayış içinde misiniz? 

Sözlü olarak cevap istirham ediyorum. (CHP sı
ralarından «Böyle soru olmaz» sesleri) 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Efendim, benim söylemek iste
diğim, silaha sahip olan bir insan, o silahı kullan
mazsa kuvvetini daha iyi ispat etmiş olur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Devam edıin efendim. 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'mn sualleri; 
(«CL Yeni ulusal güvenlik kavramını oluşturur

ken, NATO ile ilişkilerimizde yeni koşullar ileri sü
rülerek, Yunanistan'la ilişki ve dostluğa önem veri
leceği belirtilmiştir. 

Bu durumun, üzerinde oynanan eski Bizans oyun
larının bir devamı olmasından endişe duyup tedbir 
düşünülmüş müdür?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Burada şunu da tasrîh edeyim. 
©em Yunamlistanla ilişkilerin bu güne kadar ihmal 
edildiğini ve bu yüzden Yunanistan'ın Ege'de hakkı 
olmayan durumlar yarattığını söyledim ve bundan 
sonra buna daha fazla izin verilmeyeceğini belirtmek 
istedim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi Sayın Haydar Demıirtaş, buyurun efendini; 

yalnız kısa ve öz olarak sorunuz. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Lockheed 
uçak yolsuzluğu bütün dünyada büyük yankılar 
uyandırdı. Bu yolsuzluğa karışan ülkeler arasında 
Türkiye'nin de adı vardı. Ancak öbür ülkelerde suç
lular ve sorumlular bulundu, haltta hükümet değişik
likleri oldu bu konuda. Yalnız Türkiye'de suçlular 
yeterince bulunmadı ve konu yeterince aydınlatılma
dı, açıklığa kavuşmadı. Bu konuda Sayın Bakanın, 
Hükümetin konunun üzerine gitme eğilimi nedir, 
açıklamanızı rica edeceğim. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Bu konu bildiğiniz gibi, yalnız 
Mitti Savunma Bakanlığının bir konusu değildir; bu 
konu Hükümetçe ele alınmış bir konudur ve size şu
nu söyleyebilirim: Bu konudaki araştırmalar Hükü
met tarafından titizlikle sürdürülmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın İhsan Kabadayı, lütfen kısa olarak sorunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

Türk Uçak Sanayii kurulması ve Sanayi Bakanlığı
nın kontrolunda olan TUSAŞ'm bir an evvel faaliye
te geçmesi için Sayın Milli Savunma Bakanlığının 
ibir girişimi ve teşebbüsü olacak mıdır? Hükümetimi 
Ibu yoldaki politikası nedir? 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, bu konuda biraz 
dikkatli olmak istiyoruz. Müteahhitleri buraya kadar 
çağırıp, son dakikada geri göndermek gibi zor du
rumlarla karşılaşılmasın! pek doğru bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, su

aller soruldu tenevvür ettim. Benim sualim de ambar
go konusundaydı, soruldu; Sayın Bakan vukufla ce-< 
vap verdiler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal, 
Sayın Hasan Ceîâlettb Ezman, buyurun efendim. 

Sayın Başkan, sorularım şunlardır: 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
lj Ambargo tatbik edildiğinden beri Yunanis

tan'a yapılan Amerikan yardımı ne durumdadır, as
keri ve ekonomik? 

2. Ambargodan beri bize yapılan Amerikan as
keri veya ekonomik yardımı var mıdır, ne kadardır? 

Sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasMiı rica 
ediyorum.1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; 
Buyurun Saym Bakana 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Yazılı olarak takdim ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Son söz milletvekilinindir prensibine uyarak, 
aleyhte söz alan Sayın Müfik Bayraktar, söz sırasını 
Sayın Seyf i Öztürk'e vermiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; 

Milli Savunma Bakanlığının Bütçesi üzerinde mü
zakere yapıyoruz. Saym Milli Savunma Bakanı, hiç 
şüphesiz, Hükümetinin ve kendisinin Savunma Ba
kanlığı olarak görüşlerini, amaçlarını burada izah 
etmesi tabiidir. Bunu saygı ile karşılarım. 
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Ancak Sayın Bakan, bugüne kadar bu Mecliste 
yapılan Savunma Bütçesi müzakerelerinde, sayın par
lamenterlerin de alıştığı üslûbun dışında, milli sa
vunma politikasını günlük politikanın içine alan ve 
kendisinden evvelki hükümetleri yeren ithamla dolu 
bir takdim konuşması yaptılar. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu yadırgadığımı beyan 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın hataya 
düştüğü, yanlış söylediği veya kasten tecahül ederek 
beyan ettiği bazı hususları tavzihle beraber, asıl gö
revim, Cumhuriyet hükümetlerinde vazife ve me
suliyet deruhte etmiş kişi olarak, yalnız içerisinde 
bulunduğum hükümetleri değil, Sayın Milli Savunma 
Bakanına karşı, gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet 
hükümetlerini savunma ihtiyacı duyuyorum. 

Bunun sebebi şudur: Dediler ki: «Biz bundan 
evvelki hükümetler gibi savunma politikasını grup
laşmanın, kutuplaşmanın, bloklaşmanın dışında, ayrı 
bir konsept olarak geliştiriyoruz. Bizden evvelki Hü
kümet savunma politikasını ihmal etmiştir.» (CHP 
sıralarından «Doğru» sesleri) «Bizden evvelki Hü
kümet, yalnız NATO bloku içerisinde silahlanmaya 
önem vermiş, onun dışında başlıca silahlanma konu
larına eğilmemiştir.» 

Sayın Bakan, insaf ile mütalaa ediniz, yanınızda 
uzmanlar var, Bakanlık mensupları var, Silahlı Kuv
vetlerin mensupları var. Şimdi ben size bir şey 
soracağım: NATO'nun dışında Dördüncü Ege 
Ordusunu, bundan evvelki Hükümet kurmadı mı? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer bir Savunma Bakanının, kurulmuş olan 
Dördüncü Ordudan haberi yoksa, ona insaf ile baka
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, yerdiği hükümet zama
nında neler yapılmıştır, ondan evvelki hükümetler 
zamanında neler yapılmıştır? Bir milli savunma stra
tejisi var, Sayın Bakan, bu strateji sizin oluşturdu
ğunuz bir strateji değildir, milli savunma stratejisi 
Anayasa ve kanunların tespit ettiği organlar tarafın
dan oluşturulur ve bir milli politika olarak hükümet
lerden hükümetlere tevarüs eder, intikal eder. Tür
kiye'nin bir milli savunma stratejisi vardır, bir milli 
savunma politikası vardır. 600 senelik bir maziye 
sahip olan Türk Ordusunun, hiç bir zaman dışarıdan 
model arama ihtiyacı yoktur. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

Yüce Meclislin zabıtları tarihin şahididir. REMO 
Planı kabul edikli, bu Meclislerde REMO Planı. 

Nedir REMO Planı? Orduyu yeni baştan, yeni stra
tejilere teçhiz etmek, tedvir etmek, her bakımdan 
eğitmek, geliştirmek, araç ve gereçlere sahip kıl
mak. 

Değerli arkadaşlarım, «Bizden evvelki hükümetler 
yeterince bu konuya eğilmediler...» 

Sayın Bakan, TUSAŞ, (Türkiye Uçak Sanayi 
Anonim Şirketi) Kanununu, bu Meclis, zatıâliniz bu
rada yokken, mevcut değilken çıkarmadı m? (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1965 senesi, Taşkızak'ta, Gölcük'te, Kıbrıs'a çı
karma yaparken kullandığımız Cumhuriyet Ordusu
nun kullandığı 85 (lighter) layter gemisini milli tez
gâhlarımızda yapmadık mı? Savaş gemileri yapmı
yor muyuz? Roket yapmıyor muyuz? Tank yap
mıyor muyuz? Bunları 40 günde siz mi icat ettiniz? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeler murakabeniz
den geçiyor; bakınız eski Maliye Bakanlarından Sa
yın Ergenekon orada oturuyor. Burada da değerli 
arkadaşlarımız var Sayın Bakanın arkasında oturan; 
geçen sene bütçe kıtlığına, döviz kıtlığına, imkân 
kıtlığına rağmen, savunmanın ihtiyaçları ön plana 
alınmış 400 milyon dolar savunma ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere verilmiştir. 

İSMET ATALAY (Kars) — Dövizi kim yedi? 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Ve bundan ev
velki hükümetler döneminde, Cumhuriyet tarihinde 
ender ve emsali olmayacak kadar, döviz kaynakları 
öncelikle savunmanın ihtiyacına verilmiştir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bir ikinci konuya geleceğim. Türkiye NA-
TO'ya üye olmakla bağımlı olur mu? Muhterem 
arkadaşlarım, NATO'ya üye olma iradesi sizin ira
deniz; NATO'dan çıkma kararı alır Hükümet, Mec
liste ekseriyetsiniz, karar veririsiniz, NATO'dan çı
karsınız; kimse, «Niye girdin, niye çıktın?» demez. 
Ama NOTA'dan Yunanistan ayrıldı diye üzülerek, 
«Yunanistan'ın NATO'dan boşaltacağı yere biz ta
libiz» diyenlerin, bağımsızlık mevzuunu bu platform
da bu tarzda münakaşa hakları yoktur. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, NATO'ya her ülke giremez. 
NATO'ya girişin birtakım şartları vardır. Türkiye 
niçin girdi; hangi sebepler bizi oraya götürdü; bugün 
niçin oradayız; ne kadar oradayız; hangi boyutlar 
içerisinde orada olacağız; bütün bunlar hükümetlerin 
geliştirdiği fikirlerdir. Zaman ve şartlara göre bir
takım fikri revizyonlar da yapılmıştır. Şimdi, bugün 
söyleyeceğim husus şu : 
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Amerika Birleşik Devletleriyle aramızdaki müna
sebetler... Saym Bakan, bunları daha çıplak anlat-
saydı, Yüce Meclise bazı gerçekleri intikal ettirme 
imkânı bulurdu. Amerika Birleşik Devletleri 5 Ey
lülde ambargo kararı aldı ve Şubat başında da am
bargoyu belli bir mehilden sonra uyguladı. Demek 
ki, 5 Eylül 1974'te karar aldı ve 1975 Şubatında da 
uygulamaya başladı. Bunun üzerine, biz, Hükümette 
bulunduğumuz sürede, tedbir olarak; senelerden beri 
Türkiye'de ikili anlaşmalarla tesis edilmiş birtakım 
savunma tesislerimiz var, bu tesislerin faaliyetini 
durdurduk. Bu tesislere el koyduk; bu tesislere 
Ay - Yıldızlı bağrağımızı çektik, şerefli askerimizin 
emrine verdik. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, CHP şuralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Hadi oradan pa
lavracı. Nereye düştü Amerikan uçağı, nereye düştü? 
Sinop'ta uçak nereye düştü? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bu tesislerin 
açık olduğunu, saym Hükümetin başı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Genel Başkam söylemiştir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Demire! Hükü
metleri tarafından faaliyetten men edilen tesislerden 
herhangi birisi açık mıdır, işletilmekte midir? Varsa, 
gelsin burada açıklasın, «filan üs çalışıyor» diye 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıra
larından gürültüler) 

Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan savunma 
anlaşması şu: 

Değerli arkadaşlarım, yapılan müzakereler sonun • 
da, Amerika Birleşik Devletleriyle silâh anlaşması 
yapılmıştır. Bu silâh anlaşması Yüce Meclise gelecek • 
tir. Yüce Meclis bunu cümle cümle inceler, değerli 
katkılarda bulunur ve o anlaşma için yüce iradeniz 
iktiran eder. Ancak, henüz ne Amerikan Kongresi, 
ne de Yüce Meclis aym paralellikte, bu anlaşmalar 
üzerinde henüz bir müzakere açmamıştır. 

Sayın Bakan, bir tarihi gerçeği, arşivde bulunan 
bir gerçeği kasten tağyir ettiler, tebdil ettiler. Bu an
laşmada hiç bir zaman Türkiye'nin Amerika yardı
mı mukabilinde burada bulunan ve halen kapattığı
mız tesisleri tekrar hizmete açma taahhütü yoktur. 
Ancak, Amerika yardımı karşılığında ikili müzake
reler yoluyla bu tesislerin statülerinin günün şartla
rına göre yeniden müzakere edilmesi kapısı vardır, 
açılmıştır, o kapı; o kapı zaten açık. Bir şey verilmiş, 
bir şey alınmış değildir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Üsler açuc, pa
lavrayı bırak. 

j SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Binaenaleyh, 
I gerçekleri tahrif ederek, sadece bazı çevrelere ve 
I bazı slogan sahiplerine şirin görünmek için, devletin 

milli savunma politikasının böylece hoyrat bir üslup 
ile rencide edilmesinden üzüntü duydum, ıstırap duy
dum; bütün vatansever arkadaşlarımın bundan ıstırap 
duyduğuna kaniim. 

I Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Öztürk. 
MÎLLt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

I IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne konuda Sayın Bakan? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞEK (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Seyfi Öztürk... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Saym Baş

kan, biraz evvel konuşan eski Bakan yalan söyledi, ya
lan!... (AP sıralarından gürültüler.) Sinop'taki üs açık. 

I BAŞKAN — Müsaade edin, Bakan konuşuyor. 
Buyurun Sayın Bakan. (AP sıralarından gürültüler.) 

I Lütfen dinleyin. 
Buyurun Sayın Bakan... Lütfen gürültü yapma-

] ym Sayın Bakanı dinleyin. 
I Buyurun efendim. 
I MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa) — Benim konuşmam sırasında söyledi-
I ğim sözleri yanlış yansıttılar; bana, söylemediğim 
I sözler izafe ettiler. Bunu ve buna benzer bazı husus-
1 lan aydınlatmak için söz istiyorum efendim. 
i BAŞKAN — Yerinizden mi konuşacaksınız, kür-
I süye mi geleceksiniz? _ 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
j IŞEK (Bursa) — Kürsüden konuşmak istiyorum efen-
1 dim4 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (CHP sırala-
1 rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
] Süreniz 20 dakika, buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
I IŞEK (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için müteessirim; 
I fakat Saym Seyfi Öztürk tarafından bana izafe edi-
j fen... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

I IŞEK (Devamla) — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşma ke-

i silmez efendim. 
I BAŞKAN — İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz 
1 istedi, o bakımdan veriyorum efendim. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Tabiatıyla herkes gibi, her millet
vekilinin buradan her'kesi eleştirmesi en tabii hakkıdır 
ve belki de buna ilk maruz olabilecek kimseler de 
bakanlardır. Bu bakımdan hiç bunu yadırgamıyorum. 
Yalnız izin verirlerse bir şeyi kendilerinden istirham 
etmek istiyorum. Beni eleştirebilirler; fakat beni söyle
diğim sözlerle eleştirmek lütfunda bulunsunlar. 

AVNİ GÖRSOY (Zonguldak) — Yalancıdır on
lar. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bana, benim söylemediğim sözleri 
izafe ederek beni eleştirir duruma gelmesinler. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunu şu şekilde belirtmek isterim: Ben, bir ger
çektir, Hükümetimizin politikasını söylerken «Biz hiç
bir zaman zümreci bir politikadan yana değiliz. Bir 
grupun içinde olsak dahi, bir zümre politikası izleme
yiz» dedim. Fakat hiçbir zaman, zabıtlar buradadır, 
«Bundan evvelki hükümetler böyle bir politika iz
lemiştir» diye bir söz sarf etmedim öyle bir söz sarf 
etmedim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sükûnetle dinleyiniz lütfen. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
I$IK (Devamla) — Müsaade buyurunuz, bunlar za
bıt meselesidir, zabıtlarda çıkacaktır. Yalnız şunu 
Söyledim; «Bundan evvelki hükümetler, NATO'nun 
tüm savunmasına Türkiye'nin ulusal savun
masının üzerinde bir değer verdiler» dedim ve 
«NATO'nun kendisini kuvvetli hissettiği sürece, Tür
kiye'nin ulusal güvenliğinin de güvence altında oldu
ğu hissine kapıldılar» dedim. Benim görüşüm budur. 
Hakikaten bunu söyledim; fakat öteki sözü söyleme
din^ 

Onun için değerli Başkanım, bir insan bir başka
sını eleştirebilmek için, ancak onun söylediklerini tah
rif ederek eleştirirse, bu demektir ki, söylediği sözleri 
eleştirebilmek veyahut reddedebilmek olanağını bula
mıyor ve bu da doğrudur. Çünkü, ben düşüncelerim
de yanlış olabilirim; fakat hiçbir zaman, bir başka 
kimsenin davranışlarını saptamada bilerek bir yanlış
lık yapmam söz konusu değildir. 

Bunun dışında bir şeye daha değinmek isterim: 
«Biz NATO'ya bağlı kalmadık, Ege Ordusunu kur
duk» dediler. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — «NATO'dan izin al
madık» dedi. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Efendim?^ 

I BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Devam 
edin Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayınız. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Yani «Biz sadece NATO'ya bağlı 
kalmadık, kendimizi sadece NATO'ya bağlamadık, 
Ege Ordusunu da yarattık» dediler. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Hayır öyle söylemedi. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — «Kurduk» dediler, «Ege Ordusu
nu da kurduk» dediler. Fakat Ege Ordusunun kurul
masıyla NATO'ya fazla bağlı kalmak ve NATO dı
şında kendi güvencesini düşünmek, birbiriyle bağdaş
maz şeyler değildir. Bir defa şunu gösteriyor; Bizim 
Ege Ordusunu kurabilmemiz için ne kadar bir süre 
beklemiş olduğumuzu düşünmek bile, benim söyledi
ğim görüşün geçerliliğini ortaya koymaya yeterli ola
bilir sanıyorum. 

Onun için değerli arkadaşlarım, NATO'nun emrine 
tahsis edilmemiş bir birliğimiz vardır diye iftihar ede
bilecek bir hale gelmek, pek de büyük bir meziyet ol
masa gerektir arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) 
— Sayın Başkan, sataşmayı geçti, yapılan eleştirilere 
cevap verir hale geldi. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız Sayın Öztürk' 
ün size izafe ettiği şeye cevap verin. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER <Ankara) — O 
zaman, son söz milletvekilinindir hakkı yeniden do-
ğar< 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Peki efendim. 

Efendim, Seyfi Öztürk, Silahlı Kuvvetlerimizin dö
viz ihtiyaçlarının, bundan evvelki Hükümetçe titiz
likle karşılandığım ifade buyurdular. Bu hususta da 
kendilerini, hafızalarının yanılttığı kanısındayım ve 
bunda ben yalnız değilim zannederim. Milli Selâmet 
Partisine mensup arkadaşlarımız da bu hususta beni 
teyit edeceklerdir. Çünkü, hatırlarsınız, (AP sıraların
dan gürültüler.) Bir Süre evvel Ordunun döviz trans-
fersizliği yüzünden, içinde bulunduğu sıkıntılı duru
mun üzerinde bir gizli celse yapılmasını gerektirecek 
kadar vahim olduğu kanaatına varmışlardı. Bunun dı
şında Maliye eski Bakanımızı tanık gösterdiler, bura
da kendileriyle beraber çalıştığım arkadaşlarımı ta
nık gösterdiler, o tanıklardan çıkan manzara şu: 
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HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu sataşmaya cevap mı? 

BAŞKAN — Sayin Bakan, yalnız sataşma ile il
gili hususta cevap verin. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Hayır efendim, yalnız bilgi veri
yoruz. (AP sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tavzih hakkı
dır, açıklama hakkıdır bu. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Tahsis, bir şeyi tahsis etmek ye
terli değildir. O tahsis edildiği şeyi sonunda, fiilen 
tahsis edilmekten başka, fiilen ödemek de gerekir. Or
duya tahsis edilen dövizle Ordunun fiilen kullanabil
diği döviz arasındaki fark, Sayın Seyfi Öztürk'ü bu
rada; «Biz Orduyu hiçbir şeyinden eksik bırakmadık» 
dedirtecek seviyede değildir, 

MUSTAFA KEMAL AKYURT (Denizli) — Ne 
eksik kalmış izah et, rakam ver. (CHP ve AP sırala
rından gürültüler.) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Ben bu rakamı vermekten hiçbir 
şekilde bir sakınca duymam; fakat size şunu söyleye
bilirim: Eğer bir müesseseye vaat ettiğiniz meblağın 
yarısını vermiş olursanız, bu vaat ettiğiniz rakamla 
öğünmek hakkını kendinizde bulamazsınız. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sonra bir şeye daha değinmek istiyorum. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, sataşmaya cevap mı, 2 nci bir konuş
ma mı? 

BAŞKAN — Efendim, sataşmayı açıklama sade
dinde konuşuyor. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Öyle mi takdir ediyorsunuz Sayın Başkan?... (CHP 
sıralarından «70 nci maddeyi oku» sesleri.) 

Sizinle değil, Başkanla konuşuyorum. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakanım, buyurun. 
MİLLt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — 1974 senesinde Yunanistan NATO' 

»•<•> • 
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nun askeri işbirliğinden çekilmeye karar verdiği za
man, Başbakan Ecevit tarafından; «NATO'dan bo
şalacak yeri biz doldururuz» sözünü eleştirdiler. Zan
nediyorum ki eleştiri haksızdır. Zira, NATO'nun as
keri kuruluşundan Yunanistan çekildikten sonra, o 
bölgenin sorumluluğunu Türkiye'nin üzerine alması 
kadar tabii bir şey olamaz idi. O bakımdan, bunda 
da eleştirilecek bir yön mevcut olmadığı kanısında 
olduğumu arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 

A) Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genelkurmay Hizmetleri 888 915 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Savaş Gücü ve Hizmetler 43 971 085 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

106 RE-MO Programı 8 000 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar.) 

Saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum, 

Kapanma Saati : 12.47 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

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

BAŞKAN — 112 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu 
açıyorum. 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz isteyenler : Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu adına Sayın Sadi Somuncuoğlu, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın İbrahim Vecdi Aksa
kal, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Recai 
Kutan, Cumhuriyet Halle Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer İhsan Paköz. 

Kişisel söz isteyenler : Sayın Muammer Aksoy, 
Sayın Zeki Eroğlu, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sa
yın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sa
yın İlhan Aytekin, Sayın Mehmet Özutku, Sayın İs
mail Halikı Köylüoğlu, Sayın İrfan Binay, Sayın Re
cep Özel, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Semih Eryıl-
dız, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Mustafa Eşrefoğ-
lu, Sayın Nihat Kaya, Sayın Şener Battal ve Sayın 
Halil Karaatlı, 
' Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Sa
di Somuncuoğlu, buyurun efendim. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi Millet Meclisi Grupunun 
İçişleri Bakanlığının 1978 yılı Bütçesiyle ilgili görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin en önemli mese
lesini çözmekle görevli bulunan İçişleri Bakanlığının 
Sayın Ecevit Hükümeti dönemindeki siyasetine temas 
etmeden önce, anarşi denilen büyük kargaşalığın te
meline inmek istiyorum. 

Türkiye'de bugünkü görüntüsüyle silahlı, bomba
lı, sabotajlı hareketler ne zaman ve nasıl başladı, ge
lişmesi nasıl oldu? Anarşinin tarifi ve sebepleri ne
lerdir? Tarafları edebiyatının altında yatan gerçek 
nedir? Bunların cevaplarını bulduktan sonra, konuya 
bakışımızı bütün açıklığıyla ortaya koymuş olacağız. 
Sanıyorum ki, böylece son olayları daha iyi değerlen

direrek, alınması gereken tedbirler konusunda sıhhat
li bir yaklaşım yapabileceğiz. 

Sayın milletvekilleri, anarşi; devlete karşı, kanuna 
karşı girişilen hareketin adıdır. Gerçek hedef devlet
tir. Bu anahedefi dikkatsiz gözlerden, propagandaya 
teslim olanlardan gizlemek de anarşiyi yürütenlerin 
üzerinde durdukları önemli bir stratejik konudur. O 
halde anarşi için bir tarafın olması yeterlidir. Çünkü 
ikinci taraf, daha doğrusu hedef daima vardır. O da 
devlettir, kurulu nizamdır. 

Anarşinin bir başka özelliği de sürekli olması, si
yasal olması ve teşkilatlı güçler tarafından yapılma
sıdır. Yine Türkiye'deki gelişmelere bakılırsa anarşi 
bir araç olarak kullanılmak istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ilk anarşik cina
yet 1967 yılının son aylarında Site Öğrenci Yurdunda 
işlendi. Allah'ın varlığı hakkındaki bir fikir tartışma
sında sol eğilimli bir genç tabancayla sağ eğilimli İla
hiyat Fakültesi öğrencisi Ruhi Kılıçkıran'ı vurarak 
öldürdü. İlk kurşun böyle atıldı. 

Anarşik olaylar, bilindiği gibi boykot, arkasından 
işgallerle masum öğrenci istekleri şeklinde takdim edil
di. Arkasından güvenlik kuvvetlerine karşı küçük 
çaplı direnişler... Sokak gösterileriyle aldatılmış genç
ler eğitiliyordu. Kitle hareketleri hakkındaki yeterli 
eğitim yapıldıktan sonra işgallerin şekM değişti, ön
ceki işgaller idareye karşıydı. Bu defakiler ise, aym 
zamanda belli bir düşünceye sahip olanlara karşı da 
yapılmaya, milliyetçi düşüncede olanlar okul ve yurt
lara sokulmamaya başlandı. Bu devre oldukça uzun 
sürdü. Fakülteler, o günün özerklik anlayışı ve ana-
muhalefet partisinin zararlı siyaseti sonunda kanu
nun kaçaklarının, cinayet çetelerinin ve suç aletleri
nin saklandığı mahaller olmaya başlandı. Devlet için
de devlet teşekkül etti. Banka soygunları, adam ka
çırmalar, işyeri işgalleri birbirini kovaladı, öğrenim 
kurumlarındaki anarşi işçi sendikalarına, işyerlerine 
ve sokağa taşmıştı. Bu sokak eylemleri, fabrika, ey
lemleri, soygun ve adam kaçırmalar; bazı sabotaj
larla, gemi batırmak, bazı binaların yangına veril
mesi, uçak kaçırmak gibi eylemler, lor gerillası de-
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irilen ve anarşiye yeni bir cephe açan mücadele bi
çimi başlattı. 

Saym milletvekilleri, özetleyerek ifade etmeye ça
lıştığım yukarıdaki eylemlerin mahdut sayıda olan 
gençler arasındaki kavgaları bir kenara çıkarırsanız, 
geri kalanlarının büyük kısmı Devletin güvenlik kuv
vetlerine, Devletin kurumlarına, mafana karşı düzen-

Bo dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticile
riyle MüHyetçi Hareket Partisi yöneticileri arasında bu
günkü benzer tartışmalar yapılıyordu. 

Hür parlamenter rejimin ve ülke bütünlüğünün 
hedef ahndığını katiyen kabul etmeyen Cumhuriyet 
Halk Partisi yöneticileriyle, bizim aramızdaki tartışma 
12 Mart 1971 döneminde mahkeme kararıyla ilama 
bağlandı. Suç işleyenler bir bir yakayı ele verdiler. 
Yapılan yargılamalar sonunda Devletin, rejimin yı
kılması istendiği, vatanın bölünmesi için her türlü 
faaliyetin yapılmakta olduğu belgelerle kesinlik ka
zandı. Suçlular, idam dahil, ağır cezalara çarptırıldı
lar. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri mahkemele
rin bu kararma da karşı çıkmakta gecikmedi. Bugün 
mahkemelere saygıdan bahseden Saym Başbakan, o 
tarihlerde taraf tutulduğundan...» 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Özel mahkeme
lerdi onlar. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .... Sol 
düşüncenin ezildiğinden, sağa dokunuhnadığmdan, bu 
bozuk düzende mahkemeler kanuna göre ceza verseler 
bile bunun haksız olacağından söz ediyor ve son de
rece rahatsızlık içinde buhmayc 

12 Mart öncesi Cumhuriyet Halk Partisi yöneti
cileriyle aramızdaki sert tartışmanın mahkemeye git
tiğini ve bu tartışmayı mahkeme ilamlarıyla CHP yö
neticilerinin kaybettiğini söylemek istiyorum. İyi ni
yetli siyasi kadrolar da yanılabilir. Santimi kanaatini 
savunanlara ancak saygı duyulur; ama CHP yöneti
cileri böyle mi yaptılar? Mahkeme kararlarına itibar 
etmediler, yine bildikleri türküyü söylemeye devam 
ettiler. Ettiler de ne oldu? Türk Ordusunun ve ba-
ğunsız mahkemelerin, Türk polisinin ve bütün dev
letin, şehir gerillası dedikleri, kır gerillası silahlı ko
münist çetelerle yaptığı iki yıllık mücadelenin mü
rekkebi, akıtılan şehit kanı kurumadan, Saym Ecevit 
İktidarının çıkarttığı afla hükümsüz hale, tesirsiz hale 
getirildi. Sicilleri de temize çeken bu afla, Devlet 
ve rejim düşmanları tekrar Devletin kurumlarında 
görev aldılar. Anarşistler bir anda hapishaneden Dev
letin önemli mevkilerine sıçradılar. Yurt dışına, sos

yalist ülkelere kaçanlar, çoğu eski tüfekler dîye ad-
landtfdan komünist şef ler tekrar yurda döndüler, ye
niden buluştular, teşkilatlandılar, kanlanıp canlandı
lar. Sonra mı? Kanh eylemler başladı. Burada, anarşi» 
mn, bu Devlet, rejim ve milliyet düşmanları tara
fından çıkanldığmm bir yeni ispatı daha görüldü. 
12 Mart 1971'den, 1974V kadar milliyetçilerden hiç
bir anarşik hareket gelmedi. Fakülteler, fabrikalar, 
okullar, Devlet daireleri muntazam işledi, bazı ge
çici sol denemelerin dışında. Demek ki, beynelmilel 
komünizmin yerli işbirlikçileri tesirsiz hale getiriBrse 
hiçbir anarşik olay meydana gehniyormuş. O hakle, 
anarşinin tek taraflı olduğu, bunun da Devlet ve re
jimi yıkmayı, vatanı bölmeyi hedef alanlar tarafından 
çıkanldığı kesinlik kazanmıyor mu? Bu durumda ya 
komünisti, bölücüyü tesirsiz hale getireceksiniz, ya da 
milliyetçilerin canına, Anayasayla tanınmış temel 
haklarına karşı yapdan saldırıları önleyeceksiniz. Bu
nu önleyemezseniz, hukukumuzdaki meşru müdafaa 
denilen bir durum ortaya çıkar ki, bunu bile bile gör-
memezlikten gelmemiz bh* anlam ifade edemez. 

Saym milletvekilleri, bu «taraflar» konusu çok 
önemli olduğu için, meseleyi bir de tersinden ele al
mak istiyorum. 

Bir an için düşünelim ki, Türkiye'de bir tane bile 
ülkücü yoktur. Komünist ve bölücülerin eylemleri 
durur mu? Banka soymaktan, halklara özgürlük iste
mekten, polis karakollarım bombalamaktan, egemen, 
faşist güçleri yok etmekten, proletarya diktatörlüğü 
kurmaktan vaz mı geçeceklerdir? Açdttan cevabını 
veremiyorsak, vicdanımıza karşı söyleyelim. Gerçeği 
gizlemenin kimseye faydası yoktur. Bu, tersinden ba
kınca görülen manzara da aynı olduğuna göre ,gelin 
anlaşalım. Kabul edelim ki, on yıh aşkın bir zaman
dan beri Devleti, rejimi ve ülke bütünlüğünü hedef 
alan beynehnilel komünizm, anarşiyi yarattı. Batak
lık budur; bataklığa hep birlikte yönetelim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Saym Ecevit Hüküme
tinin, 47 günlük Hükümetimin, anarşiyle flgiM siya
setine birlikte eğilelim. Biz yanlış yolda olduklarım, 
tehlikeli yokla okluklarını söylediğimiz zaman, CHP' 
nin sayın sözcüleri ve bazı bakanları bu kürsüye çı
karak; «Biraz insaflı olun, bize fırsat tanıyın» di
yorlar. 

Sayın üyeler, biz insaftı kimseleriz; «Niçin önle-
yemedmiz?» demiyoruz, «Bıçak keser gibi önleyece
ğiz dediğuıiz halde niçin anarşi alevlendi?» diyoruz, 
«Niçin anarşide rekoru bir ayda kırdınız?» diyoruz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — EMnizt arkasın
dan çekerseniz durur. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — «Niçin iş

kenceye başvuruyorsunuz?» «Niçin kanunları, nizamı, 
insan haklarını hiçe sayıyorsunuz?» diyoruz. «Böyle 
giderseniz, sadece anarşide rekor kırmakla kalmaz, 
ülkeyi daha da ağır bir bunalıma sokarsınız» diyo
ruz. TRT'de asılsız haberler yayınlatmak, halkı pa
niğe vermek; hiçbir olay ve sebep yokken, solcu ol
mayan gençlerin kaldığı yurtları ve okulları basa
rak, olay çıkartmak suretiyle ne kazanmak, nereye 
varmak istiyorsunuz? 

YILMAZ ALTUĞ (İstanbul) — Boş dönülmü
yor yurtlardan, silah çıkıyor. 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bugünkü Hükümet çok yanlış ve teh
likeli bir gidişin içinde bulunmaktadır. Şimdi bu ka
naate nasıl vardığımızın delillerini sıralamak isterim. 

Polis teşkilatı içinde kurulmuş ve polisi Marksist 
felsefeye göre şartlandırmak isteyen küçük bir azın
lık vardır; kafaları Marksist kalıba dökmek istiyor 
ve bunun kurduğu derneğin adını da POL-DER ola
rak koymuşlar. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — 12 bin üyesi var 
onun. 

SADÎ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Sayın 
Bakanın, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve bütün teş
kilata yapılacak tayinler konusunda bu dernekten 
faydalandığı ifade edilmektedir. Yine bu demeğin 
bazı yöneticileri, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve 
teşkilatta aktif görevlere getirdiği söylenmektedir. 

YILMAZ ALTUĞ (İstanbul) — POL-DER yasal
dır. 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Eğer bu 
Marksist ve bölücü derneğe böylesine yaklaşılmış ise, 
Hazinenin anahtarı hırsıza, memleketin asavişi yıkı
cıya, bölücüye teslim edilmiş demektir. (MHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, insafsızlık etmeyi, kendi in
sanlarımızın yanlış yolda olduklarını görmeyi hiçbir 
zaman arzu etmeyiz. Adı geçen bu polis derneği hak
kında hükmümüzü delillendirmek maksadıyla, bu der
neğin yayın organından bazı cümleleri, vaktinizi al
mamaya çalışarak aynen okuyorum: 

Ocak ayında satışa çıkarılan Pol-Der Dergisi
nin 19 sayılı Aralık nüshasında, «Altyapı üst yapı» 
başlıklı yazıdan: 

«Tarihsel suretçe hayvanlıktan insanlığa geçiş 
üretimle başlamıştır.» 

• İnsanın, insan olmanın yaradılışla ilgili bulunma-
I dığını kaydeden ve insanı üretimin yarattığını söyle-
I yen bu görüşün adı Marksızmdir. 

Nitekim, bu cümleleri de Stalin'in «Marksizm ve 
Din» konulu kitabından aldığım, kaynak olarak, 

I dergi göstermektedir. 
«Dergiden okuyorum : Devleti elinde tutan bur

juvazi bizleri de halkımız gibi sömürüyor. Bu sömü-
I rüden kurtulmanın tek yolu vardır, örgütlenmek ve 

örgütlü mücadele vermek; ama örgütlü mücadelemiz
de hiçbir zaman diğer demokratik örgütlerden ayrı 

I bir mücadele vermeyeceğiz. Aksine, tüm demokratik 
örgütlerle çok daha sıkı kenetlenerek mücadele etnıe-

I liyiz» denilmektedir. 

YILMAZ ALTUĞ (İstanbul) — Ne var bunda? 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Ne oldu-
I ğunu şimdi dinleyeceksiniz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Polis teşki-
I latlanıp Devlete karşı mücadele ediyor, hâlâ, ne var, 

diyor.! 
SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Demek 

I ki bu dernek, Devleti elinde tutan ve polisleri sö-
I mürenlerle mücadele etmeyi görev bilmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, böyle Marksist kalıba dö-
I külmüş, Devlet düşmanı, teşkilatlanmış kafalarla Dev

letin güvenliği nasıl sağlanacaktır? (AP ve MHP sı
ralarından alkışlar) 

I Devletin güvenliğim sağlama görevi verdiğiniz bu 
kimseler; Devletle mücadele edeceklerini, altyapıyı 

I değiştirerek komünist bir üst yapı, rejim getirmek ve 
I sömürüyü böylece ortadan kaldırmak için teşkilatlan

dıklarını açıkça yazmaktadırlar. 
İSMAİL AYDIN (Uşak) — Böyle mi diyor, yok

sa siz öyle mi yorumluyorsunuz? 
SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Ben yo-

rumîamıyorum. Aynen makale bu; bir sayfa dolusu 
vardır, okuyabilirsiniz. 

I BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuşmayın, 
lütfen konuşmanıza devam edin. 

I Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — İnsaf ile 
meseleye eğilelim. Bunlara Türk Devletinin polisi 
diyemeyiz, bunları savunamayız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen mahke
me misin? 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Bunları 
I savunmak, Devlet ve rejim düşmanlarını savunmak

tır. Hele bunlara Devletin emniyetini nasıl teslim 
J edersiniz? 
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Okullarda TÖB-DER mensubu öğretmenler, ço
cuklarımızın kafasını Marksist kalıba dökecekler, 
Devletin güvenliğini Devlete düşman ve Devletle mü
cadele edilmesi gerektiğine inanan bir derneğe ema
net edilecek; sonra da anarşisti bulmak için güpe
gündüz mumla dolaşacaksınız, 3-5 yurda karargâh 
kuracaksınız... 

Bu olmaz sayın üyeler. Anarşi fikirden çıkıyor ve 
Devletin içindedir. Yukardaki yazılar, aynı zamanda 
kanunlarımıza göre suçtur. Niçin takibata geçilmez? 
Kendisini Marksist felsefeye bağlamış, en aktif iç si
yasetin girdabına şerefli Türk polisini çekmeye ça
lışan bu derneğin militanları kanunlara saygı duyar 
mı; anarşistle sade vatandaş arasında tarafsız kala
bilir mi? Kimse kendi kendim kandırmasın, yanlış 
hesap Bağdat'tan döner; ama öyle dpner. 

Sayın milletvekilleri, kanunsuz baskılar yoluyla 
yaratılan terör üzerinde Başbakanlık bütçesinde ge
nişçe durmuştum, şimdi bir başka örneği vermek is
terim. 

Bu örnekteki mektubu, ıstıraplı bir ailenin reisi, 
babası yazmaktadır. 

Aynen şöyle diyor: 
«Ben 9 kişilik fakir bir ailenin babasıyım. Oğlum 

eğitim enstitüsü öğrencisi olması, diğer çocuklarınım 
da bu yolda yetişmesi suç zincirlerine bir yenisini 
daha ilave etmiş; kendi vatanımızda, kendi evimiz
de kendi milletimizin polisinden ürperir hale geldik. 
9 . 2 . 1978 tarihinde işimden çıkıp evime geldiğim^ 
de kapıda kırmızı fırıldakları durmadan dönen iki 
ekip otosu; heyecanım arttı. Kapıdan içeri girdim, her 
merdivenin başında bir polis vardı. Dilim tutuldu, 
konuşamadım. Polislere burası benim evim diyeme
dim. tç kapıya geldiğimde, birisi stenK 5 polis daha 
vardı. İçeriye girdim, ikisi stenli 6 polis daha gör
düm. Hâlâ konuşamıyordum. Çocuklarım da benim 
gibi idi. Sten tabancaların namlularından kendilerini 
korur gibi sağa - sola sinmişlerdi. Ailem yardımcı ol
du, bu beyler kendilerinin arama izinlerinin bulun
mamasına rağmen evimize girerek her tarafı didik 
didik aradılar. Hatta mahremiyetimize girerek aile 
fotoğraflarımıza bakmaya yeltendiler. Yavaş yavaş 
toparlandım, sebebini sordum. Senin oğlun bir va
tandaşı vurmuş dediler. Bunun imkânsız okluğunu, 
oğlumun silah taşımadığım bildirdiğimde, suskunluk
ları, işlemediği bir suçun sorumlusu yapıp içeriye at
mak, okul ile alakasını kesmek arzusunda olduklarım 
kanıtlamıştı. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Genç kızlara 
copla yapılan işkenceler neydi? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «Kütüp
hanemizde bulunan tüm kitapları teker teker elden 
geçirdiler, içlerine baktılar Askıdaki bütün elbiseleri
mizin ceplerini aradılar. Çocuklarımla hâlen şoktan 
kurtalamadık. Gözlerinden yaş yerine kan akıtan bir 
anayı kim teselli edecek?» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dün sizin 
yaptıklarınızı bize anlatıyorsunuz. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bu sadece bir örnektir. Bu olaydaki yan
lış, polisin terör yaratmaya kalkmasındadır. Bir eve 
gidiyorsunuz, bir şahsı arayacaksınız; mahkeme ka
ran yok; içeri giriyorsunuz, aile mahremiyetine ka
dar el uzatıyorsunuz. Bu ne demektir? Böyle şahıs 
aranır mı? Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmaz
lığı gibi, temel haklar nereye gitti? 

Sayın milletvekilleri, işkenceler bir vahşeti andı
racak şekilde sürdürülmektedir. Elimizde, tarihleriy
le, karakol isimleriyle birlikte işkenceleri gösteren bir 
büyük liste var; birkaçını sıralamak isterim. 

10 Ocak 1978 günü Ankara Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisinde anarşistlerin saldırısına 
uğrayan; Förhat Gümüşbaş, İrfan Dönmez, Fazıl 
Aydın, Şeref Yazıcı, Veysel Sayan, Hikmet Antak-
yah, İbrahim Yavuz, Dursun İnce, Rifat Baran, 
Reşat özmen ve Fikret Karakuş şikâyetçi olmak 
üzere Çankaya Karakoluna gittiler. Ancak, kara
kolda şikâyetleri incelendiğinde, sağ görüşlü olduk
ları anlaşılınca işkenceye tabi tutuluyorlar ve hüc
reye konularak, uzun süre işkence izleri geçsin diye 
bekletiliyorlar. 

«Yalan» diyemezsiniz, çünkü, ellerinde işkence 
gördüklerine dair doktor raporu var. 

Yine, 26 Ocak günü Çiftlik Karakoluna, işkence 
yapıldığı haberi üzerine üç milletvekili arkadaşla 
birlikte ben de gittim. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, vaktiniz bit
mek üzere, lütfen biraz toparlayın. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Cen
giz Gökçek'in doktorları mı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Orada, 
Ağa Savur ve Hayrettin Ceylan isimli gençleri gör
düm; yüzleri morarmış, gözlerinin aitten şişmiş ve 
burunlarında kan izleri vardı. Polislerin önünde, 
«Bunlar nedir?» diye sordum. Önce korktular, son
ra ısrar edince, karakolda polislerin işkence yaptık-
Ianm söylediler. 

Ağa Savur; «Efendim, müsaade ederseniz otur
mak istiyorum, çok kan kaybettim, ayakta dura
mıyorum» dedi. Hayrettin Ceylan ise, kendisinin dö-
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vüldüğü sırada bayıldığını, ayıklığında da kendisini 
yerde bokluğunu söyledi. 

Karakol komutanına; «Bunların durumu çok ağır, 
hemen doktora havale edin» dedim; fakat ertesi gün 
salıvermişler, savcılığa çıkarmamışlar, 

Başka misal mi istiyorsunuz? Kırşehir'de, Şubat 
ayı başında tamamen kasıtlı olarak Pol •* Der mili
tanları tarafından bazı kişiler 'karakola götürülüyor, 
falakaya yatırılarak işkence yapılıyor. Polis kıyafeti
ne sokulmuş bu militanların kinleri bu kadarla da 
sönmüyor. Mahmut Haykır isimli gencin elbiselerini 
soyuyorlar, omuz başında bozkurt dövmesini görün
ce âdeta kuduruyorlar ve yanmakta olan sobada kı
zarttıkları demirle bozkurt dövmesinin bulunduğu 
omuz başını dağlıyorlar... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin yaptı
ğınız şeyler, yalan söylüyorsun. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Hem 
de zavallı genç feryat ederken, kahkaha çığlıkları 
atarak, «Sîzi faşistler sizi, kökünüzü kazıyacağız» 
tehditleriyle.. 

Sayın Bakan, bu vahşet değil de nedir? Bu sa-
dizm niçin? Maksadınız suçlu sanılanları mahkemeye 
mi çıkarmak, yoksak işkenceyle tatmin mi olmak? 
Bunlara ait mahkeme zabıtları ve doktor raporları 
vardır. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Yerinde gör
düm, yerinde gördüm. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Rapor nere
de? 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen kısa ke
sin. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bakan, suç işleyen kimseler elbette yakalanacaktır; 
bunlara «sanık» denir. Görecekleri muameleler ka
nunlarımızda gösterilmiştir. Siz, kanunları bir kena
ra iterek, böylesine vahşete başvuranlara göz yuma
mazsınız. Böylesine insanlık dışı, böylesine merha
metsiz hareketlere göz yumamazsınız, bunlar suçtur. 

Aramalarda da böyle oluyor. Elbette arama ya
pılacak; ama kanun ve nizam dahilinde yapılacak. 
Siz, arama yapıyorum- bahanesiyle, hiçbir sebep ve 
olay yokken zulme kalkarsanız, kanunları çiğnerseniz 
anarşisti aramaya ihtiyaç kalmaz. Mademki anarşi, 
kanunların sürekli olarak çiğnenmesinden çıkıyor, siz 
de bunu yapıyorsunuz demektir. 

Sayın milletvekilleri, Sıkıyönetim Komutanlığı sa
rasında Sayın İçişleri Bakanımız, yağmur duasına çı
kanları «anarşist» diye yakalatmış ve mahkemeye 
sevk etmişti. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Cevaplamıştı, ya
lan söyleme. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama, o 
zaman etrafındakilerin bu işleri yaptığı, kendisinin 
bilgisi dışında olduğu söyleniyordu, şimdikilere ne 
diyeceğiz? 

Sayın milletvekilleri, 30 günde 67 valinin görev
den alınmasını bir kıyım olarak görüyoruz. Yetişmiş 
emniyet mensuplarım sürgün etmekle ortaya çıkan 
boşluğu nasıl dolduracaksınız? 

BAŞKAN — Lütfen son sözlerinizi söyleyin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
İçişleri Bakanına, yurda dağılmış bulunan bölge ku
ruluşlarıyla valilikler arasındaki yetki uyumunun sağ
lanmasında, polislerin aileleriyle birlikte sosyal gü
venliğe kavuşmalarında ve ideolojik kökenli saldırı» 
lara karşı polisimizin hizmet içi eğitimine önem ve 
öncelik verilmesine dikkat etmesrni tavsiye ederiz. 

Ayrıca, mahalle ve çarşı bekçilerinin ücret ve yet
ki yönünden günün şartlarına uygun bir hale getiril
mesi; il genel meclislerinin fonksiyonunu ifa edebil
mesi için encümen üyeliklerinin aynı şekilde, yeniden 
bir hukuki statüye götürülmesi gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde İçişleri Bakan
lığı bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Allah'tan niyaz ediyorum. Sağ olun, var ohm. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İbrahim Vecdi 
Aksakal, buyurun efendim. (AP sıralarından alkış
lar). 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Aksakal. 

AP GRUPU ADINA İBRAHİM VECDİ AK
SAKAL (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İçişleri Bakanlığının 1978 maili yılı bütçe
siyle ilgili Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, 
hepinizi tek tek saygılarla selamlamak istiyorum. 

10 yıldan beri İçişleri Bakanhğı bütçeleri üze
rinde yapılan görüşmelerin ağırlık merkezini, ülke
nin yaşamakta olduğu terörist ve anarşist ortam üze
rinde ileri sürülen görüş ve düşünceler teşkil etmiş
tir. Eîbetteki İçişleri Bakanlığı teşkilatı vatandaşın, 
ülke insanının can, mal ve huzurunun güvenliğini 
sağlayan önemli bir teşkilattır. Bu itibarla da devle
tin, ilk devletin, en ilkel devletin anagörevi, ülkesi 
içindeki insanların güvenliğini sağlamaktan ibarettir. 

— 396 — 
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Bu nitelikleriyle İçişleri Bakanlığı bütçelerine gerekli 
önemin verilmesi kaçınılmazdır. 

Benim mensubu olduğum partinin ve onun deva
mının ta kendisi olan Demokrat Parti hükümetlerinin 
ve Atatürk hükümetlerinin İçişleri Bakanlığına ver
dikleri önem, şu rakamlarla kendini göstermekte
dir. 

Milletin problemlerinin başında hâlâ şiddet ey
lemleri ve terörist hareketler bulunmaktadır. Bu ne
denle konu üzerinde durmayı zaruri görmekteyiz. 

1968 yılında dünyada başlayan anarşi ve terör hı
zım yitirdiği halde, bizde her gün şiddetini artırarak, 
taktiklerini ve sahalarını geliştirerek devam etmekte
dir. Değiştirmediği, hedefidir; bir de değişmeyen ha
mileridir. Anarşinin nedeni reformların yapılmaması 
veya faşist tırmanış değildir. Bu yolda teşhis koyan
lar ve onun solundakiler kesinlikle yanılmaktadırlar 
veya yanılır görünmektedirler. 

Reformların yapılmadığı bahanesinin anarşinin 
ananeden! olmadığı meydana çıkmıştır. Dünyanın en 
ileri ekonomilerinde ekonomik dağılımın, servet da
ğılımının en adil olduğu ülkelerde, insanca yaşama 

düzeyine en iyi yaklaşılan toplumlarda anarşi bütün 
şiddetiyle boy göstermiştir. Böylece de reformların 
yapılmaması bahanesinin ortaya konmasının, sade
ce kurulu düzeni kötüleme, sarsma ve hatta yıkma
nın bir vasıtası olarak kullanıldığı açıkça ortaya çık
mıştır. 

Son anakadar sürdürülen faşist tırmanış iddiası 
ise, dikkati başka tarafa çekme gayretinden öteye ge
çememiştir. Bilimsel anlamda faşist tatbikat ise, as
rımızın talihsiz ve acı bir denemesi olarak tarihe gö
mülmüştür. Bugün dünya üzerinde faşizme özenen 
ciddi bir akım bulunmadığı gibi, faşizmi destekleme
ye hazır bir kuvvet de mevcut değildir. Öyle ise bu 
terimin kullanılması neye yarar? Şaşırtmaya, dikkati 
başka tarafa çekmeye, bilerek ya da bilmeyerek ko
münist hareketin yola devamını sağlamaya yarar. 
Hem bugün Marksistlerin kendilerinden olmayana, 
kendilerinden olmayan herkese «faşist» dediklerini 
de bilmeyen yoktur. 

Son zamanlarda, sert Marksistlerin diğerlerine, 
Maoistlerin Leninistlere «sosyal faşist» demeye baş
ladıktan da biliniyor. Böylece faşist tabiri, karşıya 
almayı ifade için kullanılan bir terim olup çıkmıştır 
artık ortaya... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neofaşîstler 
var İtalya'da? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Onları da ayrıca tetkik edeceğiz. 

Türkiye'deki anarşiye Sayın Demirel Hükümetle
rinin sebep olduğu, hem 1970 yıllarında ve hem de 
1977 yılı sonlarında Cumhuriyet Halk Partisi tarafın
dan ve yandaşlarınca maksatlı, ustaca ve insafsızca 
iddia olunmuştur. 

1971 Martından sonra cereyan eden olaylarla, 
1978 başından beri devam eden olaylar, iddiayı net 
bir biçimde yalanlamış ve sahiplerinin yüzüne sert 
bir şamar gibi iade etmiştir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Bu şamarın izini Sayın Halk Partisinin suratında 
görmeye başlamış bulunmaktayız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sen kendi kara 
suratına bak. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Eye gidince aynaya bakacağım. 

BAŞKAN— Sayın Hatip, karşılık vermeyin efen
dim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Marksist çetelerin yarattığı terör ve anarşi ortamı-
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1928 yılı bütçesine göre devlet bütçesi 1256 katı
na çıkarılmıştır. Bunun yanında, İçişleri Bakanlığının 
1928 yılında sadece 5 milyon lira olan bütçesi, 12,5 
milyar liraya ulaşmak suretiyle bütçenin genel artış 
temposunun 2 katından daha fazla bir rakama, 2480 
katına ulaştırılmıştır. Böylece, Cumhuriyet hükümet
lerinin vatandaşın güvenine verdikleri önem ortaya 
çıkarılmış bulunmaktadır. Hizmetin niteliği, persone
lin sayısı, personelin teçhizi, teşkilatın modernizasyo
nu da aynı ölçüler içerisinde geliştirilmiştir. Yapılan
lar yeter değildir; hele görev başında ölen ya da sa
kat kalan güvenlik mensuplarının yaşlan ne olursa 
olsun, kıdemleri ne olursa olsun kendilerinin ve ar
kada bırakacaklarının mağduriyetinin önlenmesi çok 
geciktiği için Grupum özellikle üzüntü duymakta
dır. 

Bu konunun ele alınarak süratle tatmin edici bir 
sonuca ulaştırılmasını zorunlu görmekteyiz. Sadece 
Paris şehrinde 50 bin güvenlik görevlisinin bulundu
ğu düşünülürse, güvenlik kuvvetlerimizin sayısının ne 
olması lazım geldiği de meydana çıkar; nelerin ya
pılmasının gerektiği de kolayca hesap edilebilir hale 
gelir. Buna rağmen milletin takatinin yettiği ölçüde 
iktidarımızın yaptıklarını memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Ülke insanının ve bütün İçişleri görevlile
rinin daha fazlasına layık olduğunu ifade etmeyi ka
çınılmaz görev saymaktayız. 

m 
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mn; dünyanın her tarafındaki araç, metot ve uygula
ma beraberliği, anarşinin kendiliğinden olmadığını 
ortaya çıkarmıştır. Arkasında bilinen süper ellerin ol
duğu ve bu ellerin çok derinlerden giderek rollerini 
yaptığı da bilinmektedir. 

Aziz milletvekilleri, anarşinin, ferdi, psikolojik, 
toplumsal, ideolojik ya da başka tür nedenleri bulu
nabilir. Bunlar tek tek anarşiye neden gösterilebilir
ler. Şu sıralarda dünyada ve Türkiye'de görünen te
rörist hareketler, bu tür anarşiden ibaret değildir. En 
hafif tabiriyle anarşik hareket denen şiddet olayları, 
Marksist doktrinin ve pratiğinin dünyaya yayılması 
için kullanılan yöntemlerin görüntülerinden ibaret
tir. 

Türkiye'de yaşanan budur. Türkiye'de yaşanan 
terör Anadolu'nun Marksist zincire vurulma planı
nın tatbikatından başka bir şey değildir. Yaşanan şid
det olaylarının hedefi Türk Devletidir, yaşanan rejim
dir. Adalet Partisi bu teşhise varmıştır. Türk Devleti, 
polisiyle, jandarmasıyla, üniversitesiyle, diğer güven
lik teşkilatıyla, ordusuyla, hükümetiyle ve bağımsız 
mahkemeleriyle ittifak halinde bu teşhiste birleşmiş
tir. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Mahkemelere 
de saldırdınız. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Hatta Sayın Ecevit Hükümetinin bir kanadının başı 
olan Sayın Feyzioğlu da, bu teşhiste birleştiğini 15 
gün evvel bir dergiye verdiği mülakatta aynen, «Şid
det olaylarının kökü derindedir. Bu olayların bir kıs
mı büyük bir gizlilik içinde hücre usulüyle çalışanla
rın, yeraltı örgütlerinin eseridir.» Feyzioğlu'nun ko
nuşmasını okuyorum. «Aşırı solda THK, THKP-C, 
TÎKKO ve daha birçok örgütün 1974 affından ya
rarlanarak ağlarını kurduktan» demek suretiyle açık
lamış bulunmaktadır. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Kim diyor, kim di
yor? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Sayın Feyzioğlu diyor bunu. Bir derginin 6-12 Şu
bat sayısına mülakat veriyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Derginin 
adını da söyle? 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip, karşılık 
vermeyiniz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
1969 yılından bu yana gelen hükümetlerden, Sayın 
Ecevit Hükümetleri dışında hiçbir hükümet başka bir 
teşhis ortaya koyabilmiş değildir. Bu teşhiste bizim-

le birleşmeyen, Türk Devletiyle birleşmeyen sadece 
Halk Partisidir. 

Şiddet oîayknnın öıılenebilmesinin kesin reçetesi
ni vermek kolay değildir. Bu konunun en oiddi şekil
de araştırıldığı Fransa'da, devlete 101 tedbir öneril-
diğS hatırlanırsa, işin ciddiyeti ortaya çıkmış olur. 
(CHP sıralarından gürültüiSer). 

101 tedbir; geleceğim arkadaşlarım, sabrediniz dü
şünce özgürlüğümü kullanıyorum. (AP sıralarından 
alkışlar). 

101 tedbir, oraya geleceğim gönlünüz rahat ol
sun,, geleceğim, geleceğim» 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Anarşiyi siz 
teşvik ediyorsunuz. 

BALKAN — Müdahale etmeyin. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
101 tedbir önerildi diye teröre seyirci kalmak elbette 
mümkün değildir. Şiddet eylemlerini önlemenin ana-
şartı, anarşiyi ve anarşisti yalnız bırakmaktır. Onu 
yardımsız, yardımcısız, arkasız, hamisiz, korumasız 
hale getirmektir. Onu tecrit etmektir, takbih etmek
tir, karşısında birleşmektir. 

Adalet Partisi, suni yolları terk ederek, hayali suç
lu yaratma gayretlerini bir tarafa bırakarak, objek
tif teşhisle Türkiye'yi senelerdir huzursuz kılan şid
det olaylarının her çeşidinin kaynağına inilerek kuru
tulmasının zaruretine kesinlikle inanmaktadır. 

Adalet Partisinin objektif teşhis ve tedbirlerde Mr-
leşemeyeceği hiç kimse, hiçbir teşekkül mevcut değil
dir. Batı ülkelerinde anarşiye karşı bütün kuruluşlar 
birleştiği için anarşinin hızı kesilmiştir, yer yer orta
dan kaldırılmıştır. Bunun aksine büyült siyasi güçler 
şiddet olaylarını açık, ya da kapalı, doğrudan, ya da 
dolaylı biçimde desteklediği, onlara hami, ağabey ro
lü yaptığı sürece anarşiyi önlemek mümkün değildir. 
Hele Türkiye'nin zararına hiç bir adımı bulunmayan, 
sırf nefis müdafaası içinde, reaksiyoner rolde bulu
nan masum insanlara, anarşiste yapılmayan yapılır
sa, onlara zulmediliıse, bu yolla da anarşiste cesa
ret verilirse ve de uyarılara kulaklar tıkanır, zulme 
devam olunursa, ülkenin geleceğini aydınlık görmek 
eîbetteki mümkün değildir. Umutsuzluk kaçınılmaz
dır. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Hiç yüzün kızar
mıyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Üzülerek ifade etmek lazımdır ki, Halk Partisinin 
geçmiş tutumu ve mevcut Hükümetinin durumu bize 
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umut vermemektedir. 1968 yıllarını ve sonralarını ha
tırlayınız; öğrenci işgalleri, boykotları, yürüyüşleri ve 
her çeşit anarşinin bir kasırga gibi estiği günlerde 
hem anarşiden şikayet eden ve hem de anarşiye sa
hip çıkarak, anarşinin memnun şikâyetçisi oldular. 
Söyler misiniz; «İşgal ile boykot aynı şeydir» diyen 
kim? «Üniversitelerin içinde suç işlense bile polis gi
remez» diyen kim? Polise, jandarmaya ve orduya fa
şistlerin uşaktan diyenlere sahip çıkan kim? Beyazıt 
Kulesine kızı] paçavrayı çekeni mebus yapan kim? 
(AP sıralarından alkışlar). 

Huzuru temin, anarşiyi önlemek için kanuni ted
bire yönelen Hükümetin karşısına geçerek, «Parla
mentoyu başına indiririm» diyen kim? «Bizden daha 
soîdakifere dokunan karşısında bizi bulur» diyen 
kim? 16 Haziran; provasında, Kanlı Pazarda, 1 Ma
yıs katliamında, bütün aşm sol miting ve yürüyüşler
de destek olan kim? 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Onu Vefa Poy-
raz'a sor. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Anayasa icrayı güçsüz kılmıştır. Anayasal tedbir ge
rek diyen Adalet Partisi Hükümetinin karşısına diki
lerek, «Anayasanın bir harfine dokunamazsınız; ku
sur sizindir, sizin aczinizdedir ve sizdedir» diyen 
kim? (CHP sıralarından, «Doğru, doğru» sesleri, gü
rültüler). 

Bir doğru daha var, 1971 Martından sonra da, 
evvelce kusursuz bulduğu Anayasayı, eksiksiz buldu
ğu, kusursuz bulduğu Anayasayı, eksiksiz bulduğu 
yasaları sıkıya gelince değiştirmekte bizimle yanşa 
giren kim? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Bundan sonra da uyanmayan kim? Adam kaçı-
rantan, yol kesenleri, polisi kurşunlayıp, generale 
ateş edenleri, adam öldürüp saray yakanlan, gemi ba-
tıranlan, «Ben Türk ve müslüman değilim» diyenleri 
himayesine alan kim? Aradan 8 yıl geçtiği halde 
16 Haziran provasının aktörlerine hangi partinin 35 
milletvekili tebrik teli çekmiştir? 

Bütün bu olanlardan sonra, Sayın Demire! Hükü
metlerinin doğru yoldan olduğu bütün dünya önün
de meydana çıktığı halde, hâlâ hakkı teslim etmeyip 
anarşiden yana olan kim? (CHP sıralarından alkış
lar). 

Bir bölge insanının her türlü ıstırabım istismar ile 
devama bölücülüğe yeşil ışık yakan kimdir, kimler
dir? Seçim meydanlarını kızıl eşkıya ahfadıyla çın
latan kimlerdir? 12 Mayıs 1974te anarşinin tırman-
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dığından şikâyet eden, 19 Mayıs 1974'te Af Yasası
nın eksik çıkması üzerine, anlam olarak sol ve ileri
ciler çok sabrettiler, «Af Yasası da eksik çüctı, ben 
şimdi onlara nasıl hâkim olurum» demek suretiyle, 
anarşistleri af vaadiyle bir süre için susturduğunu 
itiraf eden, Kasım 1974'te yine anarşiden şikâyet 
eden, daha sonra da asayiş vakası 1975'ten bin adet 
fazla olan 1974 yılım barış yılı olarak ilan edebilen 
gerçekçi acaba kimdir? (CHP sıralanndan gürültü
ler). 

1970 yılında İçişleri Bakanlığı Bütçesini görüşü
yoruz : 1970 yılından günümüze kadar ölen her sol
cu için matem tutan, memleketi velveleye veren, ölen 
sağcı ise, bir şey olmamış gibi davranan, işe güvenlik 
kuvveti karışmışsa onu suçlayan, ölen güvenlik kuv
veti mensubunu anmayan, bir satır bile üzüntü belirt
meyen kimlerdir?. (CHP sıralanndan «Adalet Parti
liler» sesleri) 

Siyasi rakiplerini, Sayın Demirel Hükümetlerini; 
hırsız, vurguncu, soyguncu, katil, katillerin başı, ka
tillerin hamisi ilan edip (CHP sıralanndan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) sonra da diyalogtan söz eden samimi 
kimdir? 

Ortada, hükümet itiban, hükümet otoritesi bu tu
tum karşısında kalır mı? Kızıldere olaylannda, Ma
latya olaylannda, Gaziantep olaylannda, Zeytinbur-
nu olaylarında, daha birçok benzeri olayda, kim, ki
min yanındadır, kim devletten yana, kim eşkiyadan 
yanadır? (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Taksim'deki pen
cereyi işaret eden kim? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Pek 
azım saydığımız bu olaylardan sonra, çıkıp Sayın Ece-
vit - bakın, güzel bir yere geldik - «Gençlikten bizim 
şikâyetimiz yoktur, sizin varsa, bu gençliğin yetiştiği 
ortamın sorumlusu kimdir?» diye sorabiliyor, olmaz 
böyle bir soru Sayın Ecevit, olmaz böyle bir soru sa
yın Halk Partisi. Sürüp, ekip, yeşerttiğimiz tarlayı ra
hat bırakmadınız, tohumun üzerine kezzap döktünüz, 
zehir akıttınız yeşeren filizlere, onun için böyle mah
sul yetişti. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Hırsız ellerine dök
tük kezzabı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Öğ
retmeni ayarttınız, öğretmeni politikacı yaptınız, sol
da örgütleyip, karşımıza çıkardınız. Profesörü cübbe-
siyle sokaklara döktünüz; öğrenci hoca ilişkisini boz
dunuz, bir de sorumluluğu yükleyecek adam anyor-
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sunuz. Tarihin parmakları yakanızdan inmeyecektir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Tarih çıkardı 
bunu, tarih, biz değil. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Ta
rihin parmakları. 

Yine, Sayın Ecevit «Akıl dışı, demokrasiyle bağ
daşmayan akiminim da, faşizmin de, komünizmin de, 
kargaşanın da hep Adalet Partisi iktidardayken orta
ya çıkması, elbette raslantı değil» diyor. (CHP sıra
larından «Doğru, doğru» sesleri) 

Elbette raslantı değil; çünkü, siz o zaman muhale
fette oluyorsunuz ve Adalet Partisi iktidarından kur
tulmak için yapabildiğinizi yapıyorsunuz, yapamadık
larınızı yaptırıyorsunuz, başkası yapıyorsa göz yumu
yorsunuz, ne olmak gerekirse onu olabsllj'orsunuz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Ağlamayın, 
ağlamayın. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Hu
zurdan huzursuz oluyorsunuz. Dünyanın hiçbir de
mokrasisinde size benzer sert bir muhalefet yapan 
parti gösterilemez. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Hesa
bını da biz soracağız, biz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Ta
bii. 

«Aftan yararlananları kışkırtmasaydınız, akılladır
lar, yeniden cinayet işlemezlerdi eliyor» Sayın Ecevit. 
Böylece kızıl eşkıyanın işlediği cinayetlerin sorumlulu
ğunu da bize verebiliyorsunuz. Halk Partisinin cina
yetlere bulduğu mazereti beğendiniz mi sayın millet
vekilleri? Demokratik Partiyle Adalet Partisi toplam 
18 seneye yakın süre tek basma veya koalisyonların 
ana sorumlusu olarak iktidarda kalmışlardır. Bu 1.8 
yılda Halk Partisine bir tek iş beğendirmek mümkün 
olmamıştır; b'r tek karara, bir tek bütçeye, bir tek 
anlaşmaya, bir tek önemli yasaya beyaz reyini almak 
mümkün olamamıştır. Bir teşvikkâr cümlesi duyulma
mış, yapılan her şeyin karşısına ateş saçan, zehir sa
çan, bazen de kin ve kan saçan bir tavırla çıkmıştır. 
Bu kadar mı kötü idare ettik bu ülkeyi? Hiç mi iyi 
bir iş yapmadık? (CHP sıralarından «Yapamadınız» 
sesleri) 

Gel de, rahmetli Tevfik İleri'yi hatırlama. Ne de
mişti Sayın Tevfik İleri; «Allah sizin gibi bir muha
lefeti size bile göstermesin» demişti. Hiç korkmayın 
sizin gibi muhalefeti size karşı yapmayacağız. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Yapamazsınız ki 
zaten. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Mu
halefetinizin manası tahammülsüzlüktür, içine sindi
rememektir. Halk Partisi kendisini beğenir, ileri sayar; 
başkalarını geri sayar, mensuplarını elit sayar, aris
tokrat sayar; aynı işi kendisi yaparsa sevap, başkası 
yaparsa günah sayar. Geri ve ikinci sınıf saydığı insan
ların sayısı ne olursa olsun, irade ve idarelerine taham
mül edemez, edememiştir. Hep yıkmak için uğraş
mıştır. Kendi % 33 reyini, AP'nin % 53 reyinden 
büyük görmüştür; mazaret olarak da daima «Muha
lefetin görevi tenkittir» tekerlemesiyle kendisine hak-
Iıîsk çıkarmaya çalışmıştır. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Allah rahmet ey
lesin, o, bir zamanlardı. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Eski çamlar 
bardak oldu. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Feryat, feryat. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunların 
hepsinin seçimde hesabını gördük, sen yeni bir şey 
söyle. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Kı
rar lar , yine dökülür cam olurlar, sonra yine bardak 
olurlar, rahat olun. 

İşte, böyle geçen yıllardan sonra ve 1971 olayı 
arifesinde söylediklerinin tamamının 1971 olayından 
sonra, yalanlanmasına rağmen, mahcup olacak yer
de, tersine, elini, anarşiyi teşvikten çekmemiştir. Üs
telik yeniden eski iddialarını, insaf ölçüleri dışında, 
1971'den sonra da devam ettirerek, anarşinin nedeni-
n'n yine Demirci Hükümeti okluğunu, katillerin başı 
Dcmirel olduğunu; hırsızların başı Demirel olduğunu; 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) babala
rın ıstırabını, anaların gözyaşlarını dindirecek, genç
lere umut olacak elin kendi eli olduğunu; ülkeyi bas
ton bsşa dolaşarak ilan etmiş; babaların ıstırabı, ana
ların gözyaşları ve gençlerin sönen umutlarını reye 
çevirmeye çalışmaktan çekinmemiştir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — O hesabı verecek 
Dcmirel. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Kimi aldattı 
da çevirdi, kimi aldattı? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Sormazsanız hatırımız kalır. 

Bütün bu yollarla da sonuç alıp iktidar olamayın
ca, kadrosunun iktidar hırsını, başkalarının şerefli 
devlet koltuklarını iskemleleştirecek dereceye varmış 
z^nöarıyla birleştirerek yoğurduğu rengi, puslu ikti
dar harcını, bu milletin ak alnına bulaştırmaya mu
vaffak olmuştur. 
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OSMAN KAYA (İstanbul) — Demokratik Parti 
nerede; Birlik Partisi nerede? Bu işin mimarları ora
da. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sadettin Bilgiç 

orada. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Hükümetin kuruluşunda kullanılan özel metotlar, 
Türkiye'nin uzun yıllar sıkıntı çekeceği bir hikâye 
olarak kalacaktır. Bu metotların uygulayıcıları da, 
figüranları da çocuklarına kötü bir miras bırakmış
lardır. İktidarlarında, değiştirecekleri düzenle, belki 
mirası kaldırırlar ama; bu ayıp mirasının kanunla da 
kalkması mümkün değildir. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — (AP sıralarını gös
tererek orada oturuyor mimar orada. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayın. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Merhum İnönü, «vatandaşı tahrik etmeyin, tatmin 
edemezsiniz» demişti. Halk Partisi kadar vaat döken 
bir parti düşünemiyorum. Böylesine tahriklerle, böy
lesine vaatlerle, böylesine usuller ve böylesine çelişik 
kanaatlerle işbaşına gelen hükümetten ülkeye hayır 
beklemek çok güçtür. Şair ne güzel demiş. 

«Kendisi muhtacı himmet bir dede, 
Nerede kaldı başkalarına yardım ede.» 
Sayın Demirel Hükümetini ülke için tehlike ilan 

ettiniz. 1 gün, hatta 1 saat kalmasının bile iki - üç ki
şinin ölümüne sebep olacağını açıkça söylediniz. Sa
yın Ecevit yerinden laf atarak bile söyledi, hatta 1 ki
şinin ölümünün bile hükümetlerin istifasına yeter ol
duğunu bu kürsüden haykırdınız. 46 günlük iktidarı
nızda ölü sayısı yüzün üstüne çıktı, yaralı bine yak
laştı; soygunlar Cumhuriyet tarihini aştı; bombalı 
olaylar savaşı andırır oldu; aynı, «Faşist Hükümet» 
naraları sizin için atılır oldu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Elinizi çekin, 
elinizi. Siz yaptırıyorsunuz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Dinleseniz, sizin için de güzel şey söylüyorum. 

Bizden farklı ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Size 
güvenelim mi? Siz hâlâ kendinizi umut sanabiliyor 
musunuz? Ödünç aldığınız anaların gözyaşları, baba
ların ıstırabı, gençlerin sönen umudundan ne haber? 
Kendi gözyaşlarınızı silecek halde bile değilsiniz. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Son günün olayı : Dün 5 kişi öldü; Manisa AP 
il banası tahrip edildi; Adana'da 3 soygun oldu; Mül
kiyede Uîaş'a miting yapıldı, polise «Faşist» diye 
bağırıldı; Eskişehir'de bir polis solcularca emniyette 
dövüldü; Eskişehir AP Kadın Kolu Başkanı ağır şe
kilde yaralandı; binbir diğer olay ve DEV-GENÇ'e 
yardım kampanyası sürüp gitmektedir Türkiye'de. 
Sayın İçişleri Bakanı, özellikle dikkatinizi istirham 
ediyoruz... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Katil Hükümet, 
katil. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitirin Sayın 
Aksakal. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla)— Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Neydi kontr-gerilla tartışması, niçin iddianıza sa
hip çıkamadınız, niçin kaçtınız? Hükümetin başı ola
rak, kontr-gerilla olarak kimleri takip ediyorsunuz; 
etmiyorsanız niçin? Hepimiz katilleri merak ediyoruz. 
Tartışma bitmiş değil; yoksa, devletle millet düşman 
hale gelir. 

Kaç ajan provokatör yakaladınız; niçin yakala
mıyorsunuz? Muhalefette iken polise yanh diyordu
nuz; kaç yanh polisi tespit ettiniz? İsimlerini bilmek 
İstiyoruz. Polisi Pol - Der'e emanet ettiniz; Cumhur
başkanının endişesini belirttiği yazılıyor basında; ne 
dersiniz? 

«12 Mart hareketini CIA ajanları yaptı» diyor 
milletvekilleriniz. Katılıyor musunuz? Ajan kimdir? 
Sayın İçişleri Bakanı ajan mı ve afkadaşlan ajan mı? 
İçişleri Bakanlığı gizli hizmetler ödeneğini kestiniz, 
MİT'in ödeneğini azalttınız, ülkenin güvenliğini ne
reye götürüyorsunuz? 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Çağiayangü" 
den öğrendik. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Halkevleri Genel Başkanının bir toplantıda, kendisi
ne sorulan; «Ne zaman eyleme geçeceğiz?» şeklinde
ki soruya, «Türk Ordusu burjuvaziye sadıktır. Elin
de top, tüfek, tank vardır. Bizde bunlar yoktur. Ne 
zaman Ordunun burjuvaziye sadakati kmlırsa, o za
man eyleme geçeceğiz. Ama ben size eyleme geçmeyin 
diyorum» dediği söyleniyor. Kendisine devlet bütçe
sinden 10 milyon lira tahsisat verdiniz. Top, tüfek, 
tank alsın diye mi? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ak
sakal, lütfen. 

İBRAHİM VECDİ AKSAL (Devamla) — Olanla
rı aczinize veremiyoruz. Acziniz ortada olduğu halde 
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veremiyoruz. Zira 1974 yılında Sayın Ecevlt anlam ola
rak «Şimdi seçim yapılsa da tek başımıza iktidar ol
sak büc, muhalifi olduğumuz düzene karşı daha uzun 
zaman bir tür muhalefet yapacağız» demişti. «Aca
ba, Sayın Ecev'it karşı olduğu düzene, yıkılası ilan 
ettiği düzene karşı muhalefet mi yapıyor?» diye AP 
Grupunda derin bir endişe vardır. 

BAŞKAN — Soncümlenizi söyleyin Sayın hatip. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bi

tiriyorum, bitiriyorum; son cümle. 
Eğer endişemiz haklı değilse, eğer Hükümet barış 

istiyorsa, eğer Hükümet kardeşlik istiyorsa, eğer Hü
kümet çok kötü bir geleceğin nedeni olmak istemi
yorsa, tutumunu derhal değiştirmeli, ülkenin 10 yıl
dan beri çektiklerimin nedenlerinde devletle birleşme
li, bizimle birleşmeli, devlete yönelik, rejime yönelik, 
binnetice Türk insanına, Türk milletine yönelik, kö
kü dışarıda ve belli merkezden idare edilen komünist 
istilacılara karşı, varsa başka yıkıcılara karşı, devle
tin meşru güçlerini, icabında her derecesini, adeietle 
harekete getirmelidir. Komünist çetelere müsamaha 
ile davranıp, masum insanlara zulmetmek adalet his
sini öldürür, hıncın doğmasına yol açar; ülkenin ta
mamı ağlar; son felaket olur. Hükümetin çok dik
katli olması lazım. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, konuşmanı
zı kesmek zorunda kalacağım. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bu 
hislerle bütçenin memleket için, Bakanlık için hayırlı 
olması dileğiyle hepinizi tek tek ve saygılarla selamla
rım. (AP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal, 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Recai 

Kutan* 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Ko
misyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, müsaade ederseniz Ko
misyona söz vereyim, ondan sonra siz konuşursunuz. 

Yerinizden konuşacaksınız; buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi kürsüden inen Adalet Partisinin sayın söz
cüsü, bu bütçeyle Halkevlerine 10 milyon lira verdi
ğimizi üstüne basa basa söylemiştir. (AP sıralarından 
«Doğru, doğru yalan mı?» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Değerli Adalet Par
tili arkadaşlarım da doğru diye iddia ediyorlar. 20 ta
ne Adalet Partili Komisyon üyesi vardır aralarında. 
Şu anda görüşülmekte olan 1978 Bütçesinde Halkevle
rine verilen, milyon değil bir tek kuruş yoktur. Ada
let Partisi sözcüsünün yalan söylediğini tescil etmek 
istiyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar, AP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kutan... 
Devam edin Sayın hatip. Süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUPU ADINA MEHMET RECAl KU

TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 1978 mali yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Milli Selâmet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşma
mın başında Grupum ve şahsım adına Muhterem He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar bütün gözle
rin İçişleri Bakanlığı üzerine çevrilmesine sebep ol
muştur. İşte biz, hem gördüğü çok önemli hizmetler 
ve sorumlulukları bakımından, hem de ülkemizin 
şu anda içinde bulunduğu fevkalade endişe verici şart
lar bakımından, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin ve faali
yetlerinin çok dikkatli bir şekilde ele alınması lüzu
muna inanıyoruz. 

Nedir ülkemizin şu anda içinde bulunduğu-üzücü, 
endişe verici şartlar? Meselenin fazla derinine in
meden, herhangi bir günlük gazeteyi açınız, endişe 
verici şartların ne olduğunu hemen anlarsınız. Göre
ceğiniz manzara şudur: İdeolojik maksatlı çatışmalar 
sonunda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; sadece İstan
bul ve Ankara'da 20 patlama oldu; 3 banka soyuldu, 
cinayet, hırsızhk, gasp, işgal vesaire. 

Bütün bu gördüklerimiz, okuduklarımız ciddi bir 
rahatsızlığın, hastalığın tezahürleridir. Çok süratli bir 
şekilde her türlü hissi, fevri ve partizanca düşünceler
den sıyrılarak, iyi niyetle bu hastalığı teşhis etmeli ve 
tedavi yollarına başvurmalıyız. 

Bu sözlerimi altım çizilerek tekrar ediyorum: Her 
türlü hissi, fevri ve partizanca düşüncelerden sıyrıla
rak... Çünkü, meseleler bugüne kadar hep bu hissi 
anlayışla ele alınmıştır da ondan. Ne diyordu Cumhu
riyet Halk Partisi geçen yd: «Bu Hükümet anarşiyi 
önleyemez. Çünkü anarşinin müsebbibidir. Anarşiyi 
bu Hükümet çıkarıyor. Memlekette cereyan eden olay
ların mesulüdür. Bu iktidar katil iktidardır. Biz ik
tidara gelir gelmez anarşiyi durduracağız.» 

Buna mukabil Adalet Partisinin 1977 Bütçesindeki 
sözcüsü, şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme-
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tinin İmar ve İskân Bakanı Sayın Ahmet Karaaslan 
ne diyordu: «Balkanlardan Baltık memleketlerine ka
dar ülke ülke gezip, model ariyan Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Başkanı değil midir? Kavram 
kargaşasından kurtulamayıp, ortanın solu ile başla
yan, şimdilik Sosyalist Enternasyonalde nefes alan da 
Cumhuriyet Halk Partisidir. Körpe dimağlan karga
şaya boğup, gençliği kargaşaya sürükleyen Cumhuri
yet Halk Partisidir, özgürlükçü demokrasiden bah
sedip, özgürlüğün sınırını tayin edemeyen Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Nerede kanun dışı bir olay olsa, Cum
huriyet Halk Partililerce yerilen bu olayların failleri 
değil, Devletin meşru gücüdür. Bu tutumuyla Cum
huriyet Halk Partisi, ülkenin huzur ve güvenliğini ka
çıranların cesaret kaynağı haline gelmiştir. Mezhep 
kavgası meselesine gelince; bu kavgayı Türkiyemizde 
başlatan yine Cumhuriyet Halk Partisidir.» Evet böy
le diyordu Sayın Karaaslan 1977 Bütçe konuşmasın
da. 

Bu birbirine yüzde yüz zıt olan iki beyana ibret 
gözüyle bakarak diyoruz ki, her türlü hissi, fevri ve 
partizanca düşüncelerden sıyrılalım, milli birliğimizi 
ve bütünlüğümüzü tehlikeye düşüren anarşiyi, asayiş
sizlik ve kanunsuzlukları ilmi zihniyetle ele alalım ve 
çözüm yollarım araştıralım. 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette iken, «Bu 
Hükümet anarşiyi önleyemez. Biz iktidara gelirsek 
anarşi de, ekonomik sıkıntılar da, annelerin göz'yaş
lan da ortadan kalkacaktır» diyordu. Bu sözleri mu
halefette söylemek elbette ki kolaydır, işte, Cumhu
riyet Halk Partisi, takriben 50 günden beri iktidarda
dır, bakalım bu süre zarfında neler olup bitmiştir: 

Bir kere bu Hükümet, kendinden evvelki hükümet
lere bazı anayasa ve basın kuruluşlarınca gösteril
meyen büyük yardımlan görmektedir. Daha önce 
anarşiye karşı alman olumlu neticeleri sansür edip, 
anarşi tellallığı yapan TRT; bugün anarşik olaylan 
sansür edip, Hükümetin başansızlıklarını örtmekte
dir. Basının büyük bir kısmı da bu yoldadır. Anar
şik olaylann kaynağı diye bilinen okulların pek çoğu 
da tatile sokulmuş bulunmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, anarşik olaylar ve kanun 
dışı eylemler azalmak şöyle dursun, birkaç misli art
mıştır; hem de nasıl. 1978 yılının ilk 45 günlük devre
sinde, 1977'ye göre ölüm olaylannın 3 misli, yarala-
malann 1,5 misli, patlamaların 3,5 misli, soygunlann 
18 misli, çeşitli anarşik olaylann 3 misli artmış oldu
ğu görülmektedir. Hani, bundan önceki Hükümet gi
dip, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti gelince anar

şi bitecekti; hani çileli annelerin gözyaşlan dinecek
ti? 

Muhterem arkadaşlar, anarşinin böyle hızlı bir tır
manma içinde olmasına rağmen, anarşinin önlenmesi 
için alınan tedbirler mevzuunda Hükümet bugüne ka
dar kamuoyunu tatmin edici hiçbir beyan yapama
mışta. 560 günlük bir iktidar anarşinin, kanunsuz ey
lemlerin nasıl önleneceğine dair inandırıcı kanuni ted
birleri ortaya koymak yerine hâlâ etkin önlemler alı
nacağı beyanını devam ettirirse, sanıyoruz ki, buna 
inanmayı milletten beklemeye haklan olamaz. 

Hele, Hükümet yetkililerinin ağzından; «Biz ted
birlerimizi açıklamıyoruz ki, anarşistler öğrenip ona 
karşı tedbir almasınlar» şeklinde basına intikal eden 
beyanlar, temenni ediyoruz, inşallah, bu beyanlar doğ
ru değildir; eğer böyle ise açık politikayı benimsemiş bir 
hükümet için ciddiyeti ve inandıncılığı olmayan garip 
bir beyandır. 

Geçmiş 50 günlük icraatına bakılınca, Hükümetin 
meseleye yaklaşımının isabetli olmadığını, hadiselere 
gerçekçi teşhisler koymadığım anlamaktayız. Alındığı 
iddia edilen tedbirlerin ise, hadiselerin değil önüne geç
mek, peşinden bile kovalamaya yetmediği ortadadır. 

Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı belki 
de Cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak bu kadar bü
yük bir valiler kararnamesi hazırlamıştır. Emniyet ve 
asayiş meselelerinin bu kadar önem kazandığı bir 
devrede böylesine isabetsiz ve böylesine yetersiz bir 
şekilde, âdeta valilerin tamamının değiştirilmiş ol
ması, kanımızca büyük bir hatadır. Bu hata
yı değil muhalefetin, iktidar partisi grupunun dahi 
fevkalade rahatsızlıkla karşıladığını sanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, anarşik hadiselerle mü
cadele ederken, Hükümetin tarafsız davranması, anar
şik eylemler hangi taraftan gelirse gelsin buna karşı 
çıkılması icap eder. tik intihamız odur ki, emniyet 
kuvvetleri arasmda da, hadiseleri yapanlar arasında 
da ayrım yapılmaktadır. 

Bir dernek içerisinde, bugüne kadarki tutumlarıy
la tarafsız değil, taraflardan birisi olduğu tebellür et
miş olan bazı emniyet mensuptan önemli mevküere 
getirilmişlerdir. Tekrar belirtiyoruz; bu tutum fevka
lade mahzurlu ve yanlıştır. Hükümet bu tutumundan 
mutlaka vazgeçmelidir. 

Muhterem Korkut Özal Beyin İçişleri Bakanlığı 
zamanında İstanbul Emniyet Teşkilatında çok ciddi 
değişiklikler yapılmıştı; yeni kadro İstanbul'da bir 
fazilet mücadelesi vermişti. Bütün İstanbullular yü
reklerinde hissetmişlerdir ki, bu polisin giremeyeceği 
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kulüp yoktur. Kanunsuz hareket ettiği takdirde pav
yonlar da, gece kulüpleri de, yüksek sosyetenin devam 
ettiği özel kulüpler de kapatılır. Kaçakçılara, fuhuş 
yuvalarına göz açtırılmaz. Göz açtırılmadığı içindir 
ki, Malboro sigarası 15 liradan 60 liraya çıkmıştır. 

Üzülerek ifade edelim ki, İstanbul'daki bu başa
rılı kadro, akıl almaz ve izahı güç bir şekilde ve me
totla değiştirilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğün
de de tam bir kıyım yapılmıştır. Emniyet Genel Mü
dürü, 4 Emniyet Genel Müdür Muavini, 6 Daire Baş
kanı ile Polis Enstitüsü Müdürü değiştirilmiştir. 

Böylesine, kanaatimizce basiretsiz ve hesapsız dav
ranışlarla anarşinin önlenmesi değil, belki hızlanma
sından büyük endişe duymaktayız. 

Nitekim, biraz evvel takdim ettiğim bilgiler bu 
görüşümüzü teyit etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, anarşi, asayişsizlik ve 
kanunsuzluk meseleleri satıhta kalınarak anlaşılabile
cek ve çözülebilecek meseleler değildir. Biz Milli Se
lametçiler, her meselede olduğu gibi bu meselede de 
idareyi maslahatçılık değil, köklü çözümler, köklü 
icraat teklif ediyoruz. Bu hastalığın teşhisi hususunda 
görüşlerimizi arz etmeden evvel bazı temel taşların 
yerli yerine konulması icap eder : 

1. Türkiye'de asayişsizliğin, huzursuzluğun gi
derilmesinden, devlet nizamının işler halde ve ayakta 
tutulmasından sorumlu olan organ sadece hükümet 
değildir; bu birinci derecede Türk Devletini ilgilen
diren bir meseledir. Ancak, Hükümetin, siyasi parti
lerin, adalet mekanizmasının, üniversiteler, basın, 
TRT ve benzeri kuruluşların ahenkli, şuurlu ve ka
rarlı faaliyetleri, davranışları ve işbirliği ile müessir 
tedbirlerin alınması ve neticenin istihsali mümkündür. 

Hastalığın doğru teşhis edilmesi icap eder. Has
talığın arazları ile, tezahürleri ile değil, bizzat hasta
lıkla mücadele edilmelidir. Yani, elimize plastik bir 
sinek öldürücü alıp, teker teker sivrisinekleri temiz
lemekten daha çok, o sivrisineklerin ürediği batak
lıkların kurutulmasına önem vermeliyiz. 

Anarşinin ve asayişsizliğin sebeplerini, satıhtaki se
beplerden çok gerilerde ve derinlerde aramak mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Cennetmekân Sultan 
Alpaslan'ın, aziz milletimize Anadolu kapılarını aç
masından bu yana, takriben 900 yıl geçti. 900 yıl bu 
mübarek topraklar üzerinde, hak için, adalet için, 
insanlık için, medeniyet için mücadele edip durduk. 
Çağ açıp, çağ kapadık. En büyük medeniyetleri kur
duk. Güçlü olmak, büyük olmak, her sahada ileri 
olmakla mümkündür. 

Büyük ceddimizin, Anadolu topraklarında kur
dukları Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, ahlak ve 
maneviyatta, düşünce, ilim ve teknikte, sanatta, mad
di kalkınmada, askeri güçte, velhasıl bunların hepsin
de en ileri seviyedeydik. Bu sebepledir ki, aziz mil- ^ 
letimiz asırlar boyu diğer milletlerle teke tek muka
yese olunmadı; hepsinin yekûnu ile, topuyla mücade
le etti ve galip geldi. 

Milletimizin bu gücünün nereden geldiğin en iyi 
tespit eden dış düşmanlarımız olmuştur. Asırlar boyu 
her sahada bizden geri olduğunu hisseden düşmanla
rımız, bu gücümüzün nereden geldiğini araştırmış ve 
doğru olarak da tespit etmiştir. 

Vaktiyle, İstanbul Rum Patriklerinden birinin, 
Rus Çarına yazdığı mektup çok calibi dikkattir. Bu 
mektupta, milletimizi büyük yapan, güçlü yapan, bile
ği bükülmez yapan şeyin manevi yapımız olduğu be
lirtilmekte ve bizi zayıflatabilmek ve bunu takiben de 
yenebilmek için alınması icap eden tedbirler sıralan
maktadır. 

Bu düşünce ve tespitlerin gereği olarak, aziz mil
letimize yapılanları biliyorsunuz. Bitmez tükenmez 
harpler ihdas edilmiş, güçsüz ve bitap düzen milletimi
ze güçlenme, kalkınma reçeteleri adı altında yanlış 
yollar gösterilmiş, zehir takdim edilmiştir. Hudutla
rımızdan orduları ile giremeyen dış düşmanlarımız, 
kültür emperyalizmi yolu ile hudutlarımızı aşmış, içi
mize girmiştir. 

Zamanla bizi biz yapan, bizi güçlü yapan milli de
ğerlerimiz, milli görüşümüz unutturulmuş, Batının ma
teryalist dünya görüşü, tefessüh etmiş Batı kültürü, 
Balı âdetleri ve ahlakı, okumuşlarımız tarafından be
nimsenmiştir. Batıyı büyük ve ileri, kendini küçük ve 
geri görme hastalığı, körü körüne bir taklitçilik alış
kanlığı bünyemize girmiştir. 

Bir taklitçilik gayreti ile benimsenin yabancı kül
tür, aslında Batı kültürü de değildir. Taklitçilerin hiç
bir devirde, bir meselenin özüne, çekirdeğine nüfuz 
edebildiği görülmemiştir. Bu hadisede de, Batı kül
türünü alıyorum derken, sadece satıhta ve kabukta 
kalınmış, müspet ilim, ilmi zihniyet, disiplin ve me
tot, teknik bir kenara itilmiştir. Okumuş insanlarımız, 
kendine aydın sıfatmı yakıştıran kimselerin, cemiye
timizden, gerçeklerimizden, ruhumuzdan kopuşların-
daki başlıca sebep, mekteplerimize tatbik edilmekte 
olan bir eğitim sistemidir. 

Türk Maarifi, tamamen materyalist bir felsefeye 
göre eğitim yapmaktadır. Bu eğitim insana, insanı eş
refi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi yapan has
letleri vermemektedir. 
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Hangi mektep kitabında, şefkat, merhamet, sevgi, I 
saygı, haya, iffet, müsamaha, diğerkâmlık gibi mef
humları görmektesiniz? Bunun neticesinde, yaptığı 
her iyilik ve fenalığın hesabının mutlak ve adil ölçü
lerde görüleceğine inanan, manevi değerlere sahip in
san tipinin yerini, menfaatim azami kılmak isteyen, 
sevgiden, saygıdan, hayadan, iffetten, müsamahadan 
ve diğerkâmlıktan yoksun insan tipi almaya başladı. 
Türk maarifi, düşünmesini bilen değil, hazır kalıplara 
kafasını açmış olan, kafasına rahatça, hiç itiraz etme
den yerleştiren insanlar yetiştirmiştir ve yetiştirmek
tedir. 

Düşünme alışkanlığını kazanmamış, bu kabiliyeti
ni yitirmiş kafalar, her şeyin, bazı biyolojik kaidele
rini tatbik ederek yerleştirmek mümkündür. Rus bi
yolojisi, Pavlofun köpekleı üzerinde yaptığı deney
lerle geliştirdiği, «Şartlı refleks» diye anılan biyoloji 
kaidesi, maalesef dünyanın her tarafından düşünmesi
ni unutan okumuş yığınlara tatbik edilmektedir. 

Bu sebepledir ki, Türk maarif fabrikasının stan
dart mamullerinin kafaları, genellikle bir gazeteye 
veya bir çevreye angajedir. O gazete veya çevre on
ların namı hesabına düşünür ve karar verir. Bu stan
dart mamullerin göze çarpan diğer vasıfları da şun
lardır : Kafaları sadece kalıplaşmış, hazır fikirlere 
yatkın olduğu için bir meselenin muhtelif çözümleri
nin olabileceğini idrak edememekte, farklı bir dü
şünce ve izah şekline tahammül ve müsamaha göste
rememektedirler. Bu sebeple, medenilik, özgür insan 
ve benzeri iddialarda bulunan bu insanlar, en gayri 
medeni usullerle kendi kanaat ve düşüncelerini kar-
şılarındakilere zorla kabul ettirmek isterler. Tahak-
kümcüdürler, «benim gibi düşünüp inanacaksın, benim 
gibi yaşayacaksın, benim uydurma dilimi konuşa
caksın» derler. Bunlarla aziz milletimiz arasında maa
lesef bir müşterek bağ da yoktur. Saç modelini Lond
ra'dan, giyimini Paris'ten, müziğini Amerika'dan, di
lini Merih'ten, kafasındaki emeksiz, zahmetsiz ve çi
lesiz edinilmiş fikirleri Washington'dan, Moskova'dan 
ve Pekin'den almış olanlardan bu bağı nasıl bekleye
biliriz. I 

Bugün anarşiden şikâyet edenler, meseleyi bu vü
satte ve şümulde ele almak mecburiyetindedirler. So
kaklarda başlayan silahlı anarşi, düşüncede, inançta, 
gönüllerde, kalplerde ve kafalarda başlayan anarşinin 
ürünüdür. Çevrenize bakınız, herkes, her şeyden şikâ
yet eder hale gelmiştir. Anne baba çocuklarından, ço- I 
cuklar ailesinden, hoca talebeden, talebe hocadan, 
amir memurdan, memur amirden, işçi patrondan, pat- I 

I ron işçiden, halk idareciden, idareci halktan şikâyet
çi. Bu şikâyet ortamında elbette ki, huzursuzluklar 
olacaktır, elbette ki ahlak ve manevi değer yargıları 
kaybolup ve yerine maddeci, menfaatçi, materyalist 
bir anlayış hâkim olursa, cemiyetteki suç işleme eği
limi de artacaktır. Rüşvet, irtikâp, ihtikâr, suiistimal, 
banka soygunu, gasp, kaçakçılık olayları çoğalacaktır. 

Sen, okulda çocuklara milli ve manevi değerlerini 
anlatmayacaksın, şefkat nedir, merhamet nedir, haya 
nedir, iffet nedir, haram nedir; helal nedir öğretme
yeceksin; sadece dikkat nedir, akıl nedir, plan nedir, 
program nedir öğreteceksin, sonunda da akıllıca ve 
dikkatlice soygun planları düzenleyen bir banka soy
guncusu elde edince, bundan da şikâyetçi olacaksın... 

Şayet bugün, bazı üniversite mensupları araştırma 
ve icat yerine, aktarma, kopya ve taklidi; ciddi bir 
eğitim, öğretim yerine, sokak tahrikçiliğini; talebeler, 
öğrenme, çalışma, alın teri, göz nuru, disiplin yerine, 
anarşiyi ve bekçiliği; idarecisi ve politikacısı, ahlak, 
fazilet, açık kalplilik yerine, yalanı ve riyayı tercih 
ediyorsa; aydın kişilerin pek çoğu inançsız, zevksiz, 
sevgisiz, merhametsiz, müsamahasız, tembel ve tak
litçi ise, bütün bunların başlıca sebebi; bizi biz ya
pan, bizi değerli ve güçlü yapan, milli ve manevi de
ğerlerimizden uzaklaşmamız, kendi öz benliğimize 
uymayan, maddeci ve taklitçi bir maarif politikasının 
uygulanmasıdır. 

Hastalık meydandadır, ilacını da, Amerika'dan, 
Fransa'dan, Rusya'dan, Çin'den aramaya lüzum 
yoktur. Milli ve manevi değerlerimize döneceğiz. Sol
cusu ile, liberaliyle, materyalist, yabancı ve batıl sistem
lere görüşlere değil, milli görüşümüze sımsıkı sarı
lacağız, (MSP sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, netice olarak biz Mil
lî Selâmet Partisi olarak diyoruz ki, bu millet bu 
memleket hepimizindir. Geliniz el ele verelim, hissî, 
fevzî ve partizan düşüncelerden sıyrılalım, iyi niyetle 
meselelerimizi halledelim. 

Bu dilek ve temennilerle hepinizi hürmetle se-
{ lâmlıyorum. Cenabı Hak'tan ülkemize, huzur, içba-

rış, saadet ve selamet niyaz ediyorum. (MSP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Ömer İlhan Paköz. 

Buyurun Sayın Paköz; süreniz 20 dakikadır 
efendim. ı 
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CHP GRUPU ADINA ÖMER İHSAN PAKÖZ 
(Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçiş
leri Bakanlığının 1978 yılı Bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına dilek ve görüşlerimizi 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Kurulu
nuza en derîn saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin her dö
neminde ve toplumsal hayatımızın her kesiminde, İç
işleri Bakanlığı bugüne değin önemini koruya gelmiş
tir. Gerçekten yurtta barış ve güvenin sağlanması, ki
şi hak ve özgürlüklerinin her türlü yasa dışı saldırı
lardan korunması, toplumsal yaşamın erinç ve esen
lik içinde sürdürülmesi, bu Bakanlığın temel işlevle-
rindendir. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı, yurt dü
zeyinde sivil savunma hizmetlerini yürütmek, yurttaş
ların nüfûs kütüklerini tutmak, nüfus hareketlerini iz
lemek ve kaçakçılık işlerini takip etmek görevini de 
üstlenmiş bulunmatadır. 

Bunlar ve ayrıca kendisine bağlı mülki idare amir
leri eliyle yerel yönetimlere katkısı dolayısıyla İçişle
ri Bakanlığı, devlet organları arasında seçkin ve etkin 
bir yer sağlamaktadır. 

Sayın üyeler, İçişleri Bakanlığı merkez örgütünün 
dışında; taşra örgütünde mülki idare amirleri, yani 
vali ve kaymakamlarla il ve ilçelerde devlet ve hükü
meti temsil etmektedirler. Genel idarenin başı, yürü
tücüsü ve sorumhısudurlar. Yerel yönetimlerin üze
rindeki vesayet haklarından doğan denetim ve gözetim 
yetkilerini kullanırlar. Yetkilerini 5442 sayılı İl İdare
si Yasasından alırlar. Ancak bu yasa, kendisinden 
sonra çıkan çeşitli yasalarla, özellikle yeni kuruluşlar, 
bölge kuruluşlarını oluşturan yasalarla tutarsız hale 
getirilmiştir. 

Vali ve kaymakamların yetkileri kimi yerde kal
dırılmış, kimi yerde daraltılmış, kimi yerde de yetki 
karışımı yaratılmıştır. Bundan dolayı vali ve kayma
kamlar kesin kes yetkilerini kullanamaz ve hatta yete
rince bilemez hale getirilmişlerdir. Bu durum, kamu 
hizmetlerinin aksamasına, hizmet bekleyenlerin çok 
haklı yakınma ve sızlanmalarına neden olmaktadır. Yi
ne bu durum büyük kaynak israfım da yaratmakta
dır. Bu durumun yeniden gözden geçirilmesinde ve 
5442 sayılı Yasanın yeniden düzenlenmesinde yarar ve 
gerek olduğu kanısındayız. Bu düzenleme ile mülki 
idare amirlerine, yönetimi demokratikleştirmenin, kal
kınmanın ve sanayileşmenin gereklerine uygun yeni 
görevler verilmelidir. Mülki idare amirlerinin yetki
leriyle, aslında Anayasadan kaynaklanan bölgesel 
kuruluşlarm yetkileri ve bunların birbirleriyle olan 

hizmet ilişkileri, dengeli bir biçimde yeniden belirlen
melidir. 

Beş yıllık kalkınma planlarıyla öteden beri vali 
ve kaymakamlara verilmekte olan koordinasyon gö
revi yasallaştırıîmahdır. Denetim ve gözetim görevle
ri de, çağdaş yönetim gereklerine uygun biçimde dü
zenlenmelidir. Mülki idare amirlerinin hizmete alın
maları, yetiştirilmeleri, meslek içi eğitimleri, yükseltil
meleri konularında büyük titizlik gösterilmeli, olaya 
objektif açıdan bakılmalı, yine çağdaş yönetim ilke
lerine uygun bir biçimde çözümlenmelidir, özellikle 
İçişleri Bakanlığında en büyük eksiklik olarak görü
len meslek içi eğitim konusuna ivedilikle eğillnmelidir. 

Bu düzenlemelerden ayrı olarak, vali ve kayma
kamların görev ve sorumluluklarıyla orantılı olarak 
maddi olanaklara kavuşturulmalarının kesin kes zo
runlu olduğu düşüncesindeyiz. İçişleri Bakanlığı, iç 
güvenliğin korunmasını emniyet ve jandarma örgütle
riyle yerine getirmektedir. Her iki örgütümüzün de 
yansız ve âdil devlet güçleri olarak ne denli büyük 
önem taşıdıkları herkesin bildiği bir gerçektir. Bu iki 
kuruluşumuz bugünkü ortamda ve kısa sürede sağla
yacağı basan ile ulusumuzun en içten minnet ve şük
ran duygularını kazanacaklardır. Şimdiden bu yüce ve 
değerli uğraşlarında Türk jandarmasına ve Türk po
lisine en içten basan dileklerimizi sunuyoruz. 

İçişleri Bakanlığının emniyet örgütünün, özlük iş
lerinin iyileştirilmesinde, başanlı elemanların değerlen
dirilmesinde, maddi koşullarının artırılmasında her 
türlü çabayı göstereceğine güveniyoruz. 

Polis eğitiminin günümüz koşullarına uydurulma
sını ve hatta polis örgütünü belirli çıkarların, belirli 
çevrelerin polisi olmaktan kurtarıp, Devletin polisi 
durumuna yükseltilmesini candan diliyoruz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kırsal bölgelerde büyük özveriler içinde güvenlik ve 
düzeni sağlamakta olan jandarma örgütümüzün kad
ro, araç ve gereç yönlerinden güçlendirilmesi, jandar
manın mülki idare amirlerine bağlılığının kesin çizgi
lerle ortaya konulabilmesi için, gerekli yasal düzenle
melere gidilmesini zorunlu görmekteyiz. 

Bu arada, Güney ve Güneydoğu yöremizin sürek
li kanayan yarası görünümündeki kaçakçılık ve ma
yınlanmış topraklar gibi olgulara, ekonomik ve top
lumsal içeriği olan önlemler getirmek gerekir. Sum* 
güvenliği gerekçesiyle mayınlanan arazinin tarımsal 
üretimde kullanılmasının ve bu yöredeki yoksul halkı
mızın geçimlerinin bu yolla sağlanmasının yararlı bir 
çözüm olacağı kanısındayız. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, toplumumuzu tedirgin 
eden en önemli konulardan biri de trafik kargaşası-
dır. Trafik kazaları yıldan yıla çığ gibi artmaktadır. 
1973 yılında 4 451 ölü sayısı 1977 yılında giderek 
6 167*ye çıkmıştır. 1973 yılında trafik kazalarından do
layı 22 882 olan yaralı sayısı 1977'de '32 706'ya çık
mıştır. Türkiye'de son 5 yıl içinde trafik kazaların
dan dolayı 137 597 yurttaşımız yaralanmış, 25 512 
yurttaşımız da yaşamlarını yitirmişlerdir. 5 yılda 20 
bin ölü vermek korkunç bir şey, bu bir faciadır. Çok 
yönHi önlemleri içeren bu sorunun İçişleri Bakanlığın
ca ivedilikle ele alınmasını, yeni bir düzenlemeye gi
dilmesini, bu konu ile ilgili yasaların günün koşulları
na göre yeriîdçn gözden geçirilmesini ve şoför ve sü
rücülerin bu konuda eğitilmesine büyük ağırlık veril
mesini yürekten diliyoıiız. 

Sayın üyeler, sözlerimin başında, İçişleri Bakanlı
ğının taşıdığı öneme değinmiş, yurtta barış ve güvenin 
sağlanmasının, toplumsal yaşamın esenlik içinde tu
tulmasının bu Bakanlığın temel görevleri olduğunu 
vurgulamıştım. Ancak hangi kuruluş olursa olsun, 
en yaşamsal işlevlerle donatılmış ve bu işlevlerin ye
rine getirilmesi için belirli olanaklar sağlanmış olsa bi
le, hükümetlerin olumlu ya da olumsuz tutumların
dan soyutlanamaz. Hükümetin genel yapısı, başarıya 
da başarısızlığı tek tek bütün bakanlıkları ve örgüt
leri etkiler. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, şunu kesinlikle 
söyleyebiliriz ki, geçmiş Demirel yönetimi sırasında, 
özellikle, «Cephe anlayışı» içerisindeki koalisyonlar 
döneminde, İçişleri Bakanlığı halkın özlemlerine kar
şılık verememiştir. Toplumun bunalıma itilmesinde 
çok kötü etkinlikleri olmuştur. 

1968 öğrenci olaylarının üezrinden 10 yıla yakın 
bir süre geçmiştir. Gelişmiş ülkeler gerekli ve yerinde 
sosyal ve ekonomik önlemleri almış, gençlerini ve top
lumunu esenliğe çıkarmışlardır. Ancak, Türkiye'de 
İse bu böyle olmamıştır. Demirel Hükümetleri öğren
ci olaylarına zamanında gerçekçi yorumlar, sosyal ve 
ekonomik içerikli önlemler getirmemişler, getireme
mişlerdir. Soruna bilerek, bilmeyerek çok yüzeysel bi
çimde bakmışlar, olayların üstüne yalnızca polisiye 
önlemlerle gidilmiştir, öğrenci olayları giderek işçi ke
simini de etkisinin içerisine almış, dış güçlerin ve bun
ların içerideki uzantılarının kışkırtma ve destekleriy
le de, bunalım tüm alanlara yayılmıştır ve Türkiye ta
rihinin en büyük bunalımına itilmiştir. Ülke sorunla
rına ve dolayısıyla bu büyük bunalıma, alışılmışın dı
şında, çağdaş dünya görüşü içerisinde bakmak ve bu
nalımın kökenini araştırmak kaçınılmaz iken ve sosyo-
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yoekonomik önlemlerle düzendeki bozuklukları gide
rici, çağdaş çözümler getirmesi gerekirken, bu yola gi
dilmemiş, tam tersine, Sayın Demirel, başlangıçta ve 
olaylar gelişirken, «Sokaklar yürümekle aşınmaz» di
yerek, oüaylan küçümser tutum takınmıştır. Belki so
kaklar aşınmamıştır, ama toplum yapısındaki aşın
malar hız kazanmıştır. Olaylar geliştikçe genişledikçe 
polisiye önlemler artırılmak, olağan yönetim dışında 
sıkıyönetimlerle, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle çö
zümler getirilmek istenmiştir. Bir yandan da yasal hak 
arayan gençlik ve işçei kesimine karşı, hükümetin des
teğinde vurucu güçler çıkarılmıştır. Emek sermaye 
çelişkisi sermaye yararına kullanılarak.. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sermaye bu 
Hükümeti kurdu, bunu unutmayalım. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Emek ser
maye çelişkisi sermaye yararına kullanılarak kutsal 
sayılması gereken emek, baskı altına alınmak isten
miş, Türkiyemizde acımasız bir biçimde var olan emek 
sömürüsünün, çalışanların halkın esenliğine uygun 
dengelerle giderilmesi gerekirken, hükümetler serma
yeyi yeğlemiş ve Demirel Hükümetleri Türk Ulusu
nun hükümeti olmaktan çok, sermayenin sermaye çı
karlarının hükümeti olmuştur. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Hükümetler 
Türk hükümetleridir, sözlerine dikkat et. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Özellikle, 
hükümet kanatlarından birini oluşturan bir partinin 
güdümündeki silahh ve bombah militanlar aracılığıy
la anarşi körüklenmiş, terör hükümetin kesin deste
ğinde doruğa çıkarılmıştır. Gençler birbirine kırdırıl
mış, işçi kesimi birbirine düşürülmüştür. Hükümet et
mek, Devleti yönetmek yükümlülüğündeki Sayın De
mirel, «Olaylar Hükümeti aştı» diyerek, olayların ön
lenmesi, bunalımın çözümlenmesi sorumluluğundan 
sürekli kaçmıştır. 

Kamu yönetiminin ilk ve temel kuralı, herkese eşit 
davranmaktır. Saym Demirel, bu kurala bağh hükü
met etmek yerine, nasıl olursa olsun, neye mal olur
sa olsun, sermayeden yana olmuş ve sermayenin bekçi
liğini yapmak için, Devletin güvenlik güçlerini tek yan
lı olarak kullanmıştır. 

MC hükümetlerinin bir bakanı, yaşanılan anarşiyi 
tanımlarken, aynen; «Bu çatışma, vatansever okullar
la olmayanların çalışmasıdır» diyerek bölücülüğün da
niskasını yapmıştır. Bu görüş, yalnızca bu sözü söyle
yen bakanın değil, MC Hükümetinin Başbakanının, 
bütün bakanlarının ve onların müttefiklerinin görüşü 
olmuştur. Bu görüşle olayların üzerine gidilmiş, olay-
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lar yaratılmıştır. Üniversitelerdeki olaylar böyledir, 
fabrikalardaki olaylar böyledir, Niksar, Şiran olayla
rı, Erzincan olayları böyledir. Bölücülüğün, cephe an
layışının hortlamalarıdır bunlar.. 

1978 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin bi
rinci günkü oturumunda bir parti grupu adına konu
şan sayın sözcü, aynen şöyle dedi: «Hükümetlerin en 
kötüsü, suçsuzu korkutan hükümettir.» Ama, sayın 
sözcünün de üye olarak bulunduğu Demire! Hükü
metleri, gelmiş geçmiş en kötü hükümetler olmuştur. 
Çünkü, korku saçan hükümetler olmuşlardır, korku 
yaratan hükümetler olmuşlardır. 

Analar, çocuklarının okuldan evlerine sağ dön-
nüp dönemeyeceği, okuldaki öğrenci, fabrikadaki işçi, 
sokaktaki yurttaş.. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hadi oradan, anar

şi durdu mu? 
ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Oraya ge

leceğim sayın milletvekilleri. 
Okuldaki öğrenci, fabrikadaki işçi, sokaktaki yurt

taş, sermayenin bekçisi, silahlı, bombalı saldırganların 
her an saldırısına uğrayacakları, kanlarının akacağı, 
canlarından olacağı korkusu içinde yaşamışlardır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Şimdi nasıl, sizde ol
muyor mu? 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Gene* o 
korku yaratan Demirel Hükümeti döneminde halk, 
herkes, sokakta yürürken, otobüs durağında bekler
ken, büroda çalışırken bir serseri kurşuna hedef ola
cağı korkusunu sürekli içinde taşır olmuştur. (AP sıra
larından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Şimdi arabadan 
korkuyoruz; neden bahsediyorsun sen, millet araba
dan korkuyor, arabadan, 

BAŞKAN — Sayın Hun, müdahale etmeyin. 
ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Faşizmi, 

yukarıdan aşağıya kurumlaştırmak için silahlı sağ si
yaset militanlarına Devletin güvenlik güçlerini destek 
ve yardımcı yapan, güvenlik güçleri içine siyaset çete-
başlarmm sızmasını sağlayarak devlet terörü kurmak 
isteyen MC Hükümetlerine korku hükümeti denmez 
de ne denir? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Oysa, bütçesini görüşmekte olduğumuz bu Hükü
met, Ecevit Hükümeti, korkuyu kaldırmak, yurttaşla
rın özgürlük ve huzur içinde korkusuz yaşama hakla
rını, can ve mal güvenliğini, yasa egemenliğini yeni
den kurmak için hükümet olmuştur. (AP sıralarından 
gülüşmeler) 

Ulusça bilinmektedir ki, kamuoyu bilmektedir ki, 
Ecevit Hükümeti umut hükümetidir, can güvenliği 
hükümetidir; bundan dolayı kamuoyu büyük bir ra
hatlık içindedir; rahat bir soluk almıştır Ecevit Hükü
metiyle. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri; AP sı
ralarından gülüşmeler) 

Biz bu Hükümete güveniyoruz. Çünkü, Demirel! 
yönetimlerinde insanlar sürekli öldürülürken, Sayın 
Ecevit'in 1974 Hükümetinde, toplumsal ve siyasal ne
denlerle tek bir ölüm olayı yoktur; bugünkü Hükü
mette de olmayacaktır. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sizde olma
dıysa, bizde hiç olmadı. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Bugünkü 
olayların tahrikçisi belli. Biz olayların kaynağına gidi
yoruz; kaynaktaki kişileri bulacağız, yargıya teslim 
edeceğiz ve çözeceğiz arkadaşlar. (AP sıralarından gü
rültüler) Bu kaynak siz de olsanız, bir başka millet 
de olacak olsa, bulunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen karşılık vermeyi
niz ve konuşmanıza devam ediniz. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Biz bu 
Hükümete güveniyoruz. Bu Hükümetin ülkede barışı 
sağlayacağına, yurttaşların can güvenliğini, kişisel hak 
ve özgürlüklerinin güvence altında tutulacağına kesin
kes güveniyoruz. Çünkü, bu Hükümetin Programında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin güvenine layık olan Progra
mında aynen şöyle deniliyor: «Düşünce ayrılıklarının 
serbestçe belirebilmesi, demokrasinin bir gereğidir.» 

Demokrasiye ve insan tabiatına aykırı unsurlarla 
herkesi aynı düşünce kalıbına, aynı sloganlara hap
setmeye kalkışmadan, düşünce ayrılıkları içinde milli 
birliği sağlamak ve sağlamlaştırmak gereğine inanıyo
ruz. Bunun için başta gelen şart, düşünce tartışması
nın, silahlı çatışmaya dönüştürülmeden yapılabilme
sidir. 

Gene bu Hükümetin Programında, «Hiç kimsenin 
özgürlüğü, başkalarının özgürlüğünü veya tümüyle 
milletin özgürlüğünü veya güvenliğini tehlikeye sok-
mamalıdır. Karar ve uygulamalarda, bir partinin ve
ya belli düşüncedeki bazı çevrelerin değil, tümüyle 
milletin yararları gözönünde tutulacaktır. Milli birlik 
ve bütünlüğün pekiştirilmesine önem verilecektir. Ya
saların herkese, her düşünceye, her eyleme eşitlik ve 
etkinlikle uygulanması sağlanacaktır.» 

Gene bu Hükümetin Programında, «İç güvenlik 
kuvvetlerinin kesin tarafsızlığı ve demokratik hukuk 
devleti kuralları içinde etkinliği sağlanacak; o amaçla, 
bu kuvvetler gerekli yetki ve güvencelerle donatıla-
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çaktır. İç güvenlik kuvvetleri, yetkinliğini, etkinliğini 
yurttaşlarda uyandıracağı saygı ve güven duygusunu 
alacak biçimde eğitilecektir.» 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Kendi söyleye
ceklerini söyle. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Bu Prog
ramda böyîe denildiği için, konulara bu denli gerçekçi 
açıdan bakıldığı için biz bu Hükümete güveniyoruz. 

Bu Hükümet, güvenoyu aldığından bu yana bilhas
sa tçişleri Bakanlığı, nereden gelirse gelsin, kararlı bir 
biçimde olaylar üzerine gitmekte, sanıklarını derhal 
yakalayıp yargıya teslim etmektedir. Geçmiş dönem
lerde bu olmamıştır. Geçmiş dönemde sağ anarşistler 
korunmuştur ve bu kısa süre içinde toplumsal nitelik
teki kitle olayları tümüyle durdurulmuştur. 

Bireysel saldırılar, vuNkaç niteliğindeki olayların. 
da kısa sürede durdurulacağına kesinkes inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, süreniz dolmak üzeredir, 
lütfen toparlayınız efendim. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — Biliyorum 
efendim. 

Vur-kaç niteliğindeki olaylara bakıp da, anarşinin 
önlenemediğini sananlar bilsinler ki, bunlar da bite
cek; nereden gelirse gelsin, olayların üzerine yansız 
ve ciddi bir yöntemle giden İçişleri Bakanhğı, bu 
olayları da kaynağında kurutacaktır. Yanlı Hükümet
lerin ektiği tohumlar, yeşerttiği dikenler, karşımıza 
çıkarttığı engeller bir anda temizlenir gibi değil, ama 
temizlenecek, kısa süre içinde temizlenecek ve artık, 
bu kutsal ülkemizde hiç kimse, yasaların üzerine çı
kıp, «Davadan dönenleri vurun» diyerek ölüm karar
ları veremeyecektir.. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Cinayet
lere devam. 

ÖMER İHSAN PAKÖZ (Devamla) — .. ve artık 
hiç kimse, böyle yasa dışı kararları uygulama cüretini 
gösteremeyecektir ve hiçbir yurt evladı, böyle, bunun 
gibi insanlık dışı yargılarla Öldürülemeyeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadarki büyük ba
şarılarından dolayı bu Hükümeti ve İçişleri Bakanlığı
nı candan kutluyoruz. Bundan böyîe de, bu Hüküme
tin üstün başarılar içinde olacağına inanıyoruz. 

Bu inanç ve duygular içinde İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinin Türk ulusuna, İçişleri Bakanlığına esenlik
ler ve mutluluklar getirmesini dileyerek, Yüce Kuru
lunuza, Grupum adına, şahsım adına tekrar saygıla
rımı sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

— 409 

21 . 2 . 1978 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paköz. 
Kişisel olarak, lehte Sayın Muammer Aksoy; bu

yurun Sayın Aksoy. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
On dakika içinde, bugün toplumumuzun 1 numa

ralı sorununun aydınlanmasına katkıda bulunabilmek, 
hemen hemen olanaksız. Buna rağmen bazı önemli 
noktalara değinmeye çalışacağım ve AP'li arkadaşla
rıma da lütfen sükûnette dinlemelerini rica edeceğim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Aksoy, neden bize söyledin? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çünkü hepi
mizi son derece ilgilendiren bir konudur, bu. Zaman 
zaman asgari müştereklerde birleşelim diyoruz. İşte, 
birleşeceğimiz asgari müşterek özellikle buradadır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — On se
neden beri biz size bunu söylüyoruz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çünkü, bir 
toplumda can güvenliği yoksa, o toplumda demokra
si süremez, hatta o toplum, temelini kaybeder, kardeş 
kavgasına gider. 

Memleketimizde gelişmelerin bir süreden beri ne 
doğrultuda olduğunu hepimiz üzülerek görüyoruz. 
«Lübnanîaşma»nın sınırına kadar yaklaşmış durumda
yız. 

Onun için, artık, parti kavgalarını bir yana bıra
kalım da, hiç olmazsa memleket bakımından yaşam
sal önem taşıyan bazı konularda birbirimizi dinleme
ye ve ortak bir çözüm bulmaya çalışalım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Mu
halefette iken böyle söylemiyordun ama. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yazdığın 
kitaplarda böyle söylemiyordun. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Her zaman 
böyle konuştum. 

Şimdi arkadaşlar, can güvenliğinin ne kadar önem
li olduğu konusunda fazla bir söz söylemek istemi
yorum; yalnız, gerçekleri olduğu gibi ortaya koyma
dan tedaviye de imkân yoktur; teşhis yapılmadan te
davi yapılamaz: 

1968'den bu yana, dünyanın her yerinde olduğu 
gibi bizde de öğrenci hareketleri başlamıştır, öteki 
memleketlerde öğrenci hareketleri durmuş, bizde dur
mamıştır. Bunun nedenlerini yüzeysel, çok basit bir 
şekilde ele almak kolaydır: Birkaç tane kötü niyetli 
isan ve kışkırtıcı vardır, şöyle hareket ediyorlar, va
tan hainidirler, komünisttirler diyerek, meseleyi basite 
irca etmek kolaydır; ama hiçbir çözüm getirmez. 



M. Meclisi B : 112 21 . 2 . 1978 O : 2 

Hiç şüphe yok, öğrenci hareketlerinde ve gençlik 
hareketlerinde süper devletlerin kışkırtmaları, elbette 
olmuştur; her iki süper devletin de.. Ve yine memle
ketimizde bazı etnik azınlıklarında milli birliğimizi 
parçalayacak bazı davranışlar içine girdikleri bir ger
çektir. Memlekette çeşitli türden komünist hareketle
rin olduğu da bir gerçektir. 

Eğer demokrasiye inanıyorsak bunlara hepimi
zin karşı çıkması gerekir. Ancak, gerek milli birliği 
parçalamak isteyen hareketlere karşı, gerek komünist 
hareketlere karşı mücadelenin türü, faşist yöntemlerden 
yararlanmak değildir. 

Arkadaşlar, meselenin üzerine ciddiyetle eğilelim. 
1968\le bu hareketler ortaya çıktığı zaman, kışkırt
maların yanında, bir de toplum hayatındaki, siyasal 
hayatta, sosyal hayatta ve ekonomik hayattaki bozuk
luklar olduğunu kabul etmemiz gerekir. «Delikanlı» 
diyoruz bunların adına; «Akıllı kanlı» demiyoruz. Bü
yük heyecan içinde, memleketin çıkmazlarının bir an 
önce çözülmesini istiyorlar. Bakıyorlar ki, memlekette 
sefalet var, geldiği köyde tam anlamıyla sefalet, yok
sulluk var; ve yalnız bu yoksulluk hâlâ devam etmi
yor, gelecek kuşaklar için de bu yoksulluğun devam 
etme olasılığı kuvvetli.. Onlar, bizim yaşımızda de-
ğillîer; sabır gösteremiyorlar; diyorlar ki: «Bu işin 
hemen düzelmesi lâzım.» 

İşte onun için, onlar nutuk çekerken karşılarına 
daha doğru, daha akılcı birtakım görüşlerle gitmez de, 
onların kafalarını ezme yoluyla gidecek olursak, içle
rinde demokratik yoldan giden, sosyal reformları ger
çekleştirmek isteyen sosyal demokratlar, demokratik 
soldaki çocukların bile birçoğu şu görüşe gelirler ve 
gelmişlerdir, bunları yakından görmüşümdür «Yok, 
bu düzen hiç bir suretle reforma ve düzelmeye olanak 
vermez, halkın yoksulluktan kurtulmasına, refahına, 
Batı dünyasında olduğu gibi insan haysiyetine yaraşır 
yaşama şartlarına kavuşmasına müsaade etmez. O hal
de, mademki, onlar kafamızı eziyor; bizim de tutaca
ğımız tek yol aşırı soldur» diye düşünmüşlerdir, bu
raya kaymışlardır. 

îşte onun için arkadaşlar, «Bir memlekette fa
şizm, komünizmin en mükemmel davetçisi» dir. Ko
münizmin en mükemmel panzehiri ise, demokratik 
soldur ve sosyal içerikli demokrasidir. Buna imkân 
verilmediği zaman, patlamaların, istediğiniz kadar ka
fasını ezin, yeni yeni hareketlerin ve sosyal adaleti 
sağlamak için kuvvete başvurmaların önüne geçemez
siniz. Önüne geçmenin tek yolu, o çocuklara, «Sana 
hem özgürlük getireceğiz, hem refah getireceğiz ve 
toplum düzenim, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 

sürekli olarak sağlayacak bir mekanizmaya sahip ola
caksın» demek ve bunu kanıtlamaktır. 

Arkadaşlar, biraz önce dahi Adalet Partili sayın 
arkadaşlarımdan birisi, «Bu düzeni değiştereceğiz» 
sözüne yîne laf attılar. 

Arkadaşlar, milyon defa mı anlatalım bunu? «Dü
zeni değiştireceğiz» den maksat şu: Fiili ve Anayasa
ya ters düşen kötü düzeni, anyasal düzen haline getir
mektir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yoksa, bu Anayasa düzeninin dışında totaliter bir dü
zen getirmek değil. 

Arkadaşlar, bu hareketler nasıl başladı? insafla ko
nuşalım, çok rica ederim. Tek tek konuştuğum za
man gayet güzel ve dostça konuşabildiğim MHP'li ar
kadaşlarımın da, beni dinlemelerini rica ediyorum. 

1968'îierde bu hareketler başladığı zaman - iyi ni
yetle yapabilirsiniz, bundan şüphem yok ama - şu 
görüşe saplandınız: Komünizmi ve solu durdurabilme
nin yolu, bunların kafasını ezmek. 

Bakın arkadaşlar, hiç kızmayın, işte 10 Ocak 1969' 
daki Hürriyet Gazetesinin koca manşeti, Sayın Ttirkeş' 
in beyanatı. «Komandoları destekliyorum. Çünkü, on
ları biz kurduk ve eğittik.» Okuduğunuz zaman görü
yorsunuz ki, kastettiği, fikre fikirle karşı çıkmak de
ğildir. Kore savaşında öğrenilen metotların dahi uy
gulanacağını, sokağa ve üniversiteye hâkim olunaca
ğını söylüyor. Kore savaşında fikir mi öğrenilmiştir? 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — öbürlerini kim 
kurdu, kim besledi? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bu metotlarla, yani kaba kuvvete karşı kaba 
kuvvetle gittiğiniz zaman, öteki kaba kuvvet taraftar
larını azıtmış olursunuz. v 

Bu ilerledi, bununla kalmadı., Sayın Türkeş, kitabı
nın arkasında bakın ne yazdı arkadaşlar: «Emanet 
olan davayı kucakladım. Hiç arkaya bakmadan, te
reddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum. Bu mü
cadeleden herhangi bir sebeple ben düşersem bayrağı 
kapın, daha ileriye götürün. Geriye dönersem vurun, 
davaya katılıp geriye dönen herkesi vurun.» 

Şimdi arkadaşlar, .gençliğe, «İcabında beni vurun, 
eğer davadan döndüğüme kani olursanız vurun» 
derseniz, ki bir Başbuğ.. Ve şu kitapta da (doktrinleri
ni belirten kitapta da başbuğ, Türk tarihinin en büyük 
lideri olarak ilan edilmiştir; hem de hangi gerekçe ile 
bilir misiniz? O lider, «Davadan dönersem beni vu
run,* davadan dönen herkesi vurun» diyen liderdir di
ye, Türk tarihinin en büyük lideri ilan edilmiştir. Ki
tabın içinde öyle sözler vardır ki arkadaşlar, öyle aşın 
görüşüer.. dehşet içinde okuyabilirsiniz. Bu aşırılıkla 
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vatandaşlar yetiştirilemez. Bakın daha kitabın arka ka
pağındaki yazıyada, dünyaya niçin gelmişiz ve ama
cımız neymiş, öğrenin: «Yaradılışımızın sebebi vatan 
için savaşmak..» Doğru! «Din için savaşmak, Türk
lük için savaşmak, şartlar ne kadar olumsuz, düşman 
ne. kadar kancık, dost ne kadar kahpe olursa olsun, 
savaşmak, savaşmak savaşmak ve bîr tek Türün sa
çının bir tek teline bütün bir cihanı kurban edecek mil
li devleti kurup..» Haydi buraya kadar yine anladık, 
ama bakın şimdi görevimiz ne imiş, niçin yaradılniiş-
sınız, öğrenin şimdi: «... kapitalist ve komünist bo
yunduruğunda ezilen bütün milletlerin istiklal hareket
lerini organize etmektir.» ya, siz bunun için burada
sınız. Gideceksiniz Amerikaya, kapitalist Amerikayı 
benzeteceksiniz, sonra gideceksiniz Çin'e, onu da ben
zeteceksiniz, Rusya'ya geçeceksiniz, hepsini tarumar 
edeceksiniz.. (CHP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, devam ediyor. «Allah bazılarını Türk 
yaratmıştır ve Türkü bunun için yaratmıştır.» Bakın 
işte, gidip Amerikaya kadar herkesin haddim bildir
mek için yaratmış bizi. 

Arkadaşlar, daha neler deniyor biliyor musunuz?. 
«Liderin söylediği her şey doğrudur. Muhakemeyle 
hareket etmeyeceksin» diyor. «Sen bir mermi hızıyla 
ve mermi doğrultusunda, liderin gösterdiği istikamet
te fırlayacak, dediği her şeyi yapacaksın.» diyor. O 
liderde, «Davadan dönen herkesi vurun» derse ar
kadaşlar, o gençler neler yapmaz, en iyi niyetle.. 

Bakın hangi toplantılarda daha neler demiştir? 
çok; bir, iki değilki. 

örneğin 16 Nisan 1976 günlü basın toplantısında 
- vaktim yok, 10 dakikada aynen okumaya - diyor 
ki... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, vaktiniz dolmak üze
redir zaten, hatırlatırım size. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Toparlaya
yım efendim. 

Kısaca, arkadaşlar, diyor ki: Bu memlekette «Ko
mando» denilen, onun tabiriyle milliyetçi olan genç
ler aradan çıkarsa diyor, Türk Devleti komünist olur. 
Onu kimse kurtaramaz, biz kurtarırız, biz kurtarıyo
ruz, diyor. 

Bu inançta olunursa, o zaman o gençler ne yap
maz? Günah yalnız onlarda mıdır? Tahammül buyu
runuz, AP'liler, liderinizdedirde.. Başlangıçta.. 

tSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi olmadı işte, 
hiç... 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — .. Bakın ta
rihini veriyorum,, 11 . 11 . 1960 günlü Senato konuş-
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masında açıkça demiştir ki: «Bu memleket milisle kur-
tanlamaz. 500 binlik ordusu var, 50 bin jandarması 
var, 30 bin polisi var; 400 milisle mi kurtarılacak?» 
Bunu böyle demiştir. Haldun Menteşeoğluda böyle 
demiştir; ama ne zaman ki, 1973 yılında seçimlerde 
azınlığa düşmüştür, o zaman bütün bu dediklerini 
unutmuştur. Ben Başbakan olayım da, ister demokra
si, ister Türkiye'nin kaderi.. Hepsini unutmuş ve fa
şizmle işbirliği yapmıştır. 

Size, liberal bir parti olması gereken AP lilere hi
tap ediyorum: Size düşen görev, gerçekten bir libe
ral partinin zihniyetiyle hareket etmektir. 

MSP liler, size düşen görev aynıdır. 
MHP liler, size dönüyorum, diyorum ki, ne den

miş, ne yazılmış vaktiyle, şimdi önemi yok. Bugün 
samimi olarak, artık kardeş kavgasının durması için 
o gençlere emir veriniz; ama sureta değil, samimi ola
rak emir veriniz. Kardeş kardeşi öldüremez, bir 
Türk'ü öldüren şahıs Türk sayılamaz deyiniz. Bu 
Zihniyeti onlara aşılayınız. Bundan ötürüdür ki - 11 
lere istediğiniz kadar kızınız - 11 ferin, bu memleke
tin hayatında ve tarihinde alton harflerle isimleri yazı
lacaktır diyorum. Çünkü Türkiye'de can güvenliği ve 
demokrasi tehlikeye düştüğü içindir ki, kendi liderleri
ni körü körüne takip etmemişler.. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, son cümlenizi söyleyin. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim, bir cümleyle bağlıyorum. 
.... ve Türkiye'de can güvenliğini sağlayacak bir 

hükümetin kurulabilmesi için her tehlikeyi göze almış
lardır. 

Hepimiz bu konuda birleşelim. Türkiye'nin yarı
nını düşünüyorsak, çocuklarımızı, torunlarımızı dü
şünüyorsak, hiç olmazsa can güvenliği ve milli birlik 
konusunda biraz objektif olalım, gerçek anlamıyla 
yurtsever olalım. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bakan buyurun. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sataşma vardır, söz istiyorum. Partimizîn ismi 
geçti, bize ait olmayan fikirler bize yakıştırıldı. 

BAŞKAN — Kitaplardan birtakım pasajlar oku
du. Tutanağı getireceğim zaten. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Genel Başka
nımıza ait olmayan şeyleri söyledi efendim. 

BAŞKAN — Tutanağı tetkik edeceğim efendim. 
Gerekli olursa söz veririm. 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, aynı celsede söz vermek durumundasınız. 

BAŞKAN — Efendim, aynı celse bitmedi daha; 
celse devam ediyor. 

Sayın Bakan devam ediniz; süreniz 30 dakikadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Bakanlığımızın 1978 Mali Yılı Bütçesinin gö
rüşülmesi nedeniyle görüşlerini belirten ve eleştiriler
de bulunan saygıdeğer konuşmacı arkadaşlarıma iç
tenlikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

çalışmalarımızda ve uygulamalarda bu eleştiri ve 
görüşlerden geniş ölçüde yararlanacağımızı özellikle 
belirtmek isterim. 

Sayın üyeler, bugün, hiç kuşkusuz, en önemli so
runumuz, ülkemizin sürüklendiği ve çok büyük bo
yutlara ulaşmış olan asayişsizlik ve özellikle anar
şik olaylardır. Toplumumuzda birlik ve düzenin bo
zulması, başta vatandaşlarım korkusuz yaşama hak 
ve özgüllükleri olmak üzere, can ve mal güvenliği, 
düşünce, inanç, öğrenim hak ve özgürlükleri, bir 
cümle ile, tüm anayasa! hak ve özgürlüklerin büyük 
ölçüde zedelenmesine neden olunan bugünkü huzur
suz ortama gelişin nedenleri ve olayların değerlen
dirilmesi yönünden sayın konuşmacılar değ'şik yar
gılara dayanarak farkh görüşler ileri sürmüşler, eleş
tirilerde bulunmuşlardır. Her görüşü saygıyla karşı
lıyorum. 

Aslında, ileri sürülen bu görüşler ve sürdürülen 
tartışmalar da yeni değildir; ama kesinlikle bilinen 
ve kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçek vardır, o 
da şudur: Hükümetimiz, asayişsizliğin ve anarşik 
olayların devamlı arttığı bir noktada ve zamanda gö
rev alınıştır. Daha önce çeşitli vesilelerle açıMamıış-
tım, bir kez daha kesinlikle ifade ediyorum: Bu güç 
ve fakat o derece onurlu görevi başaracağız ve vatan
daşlarımızın bekledikleri huzur ve güven ortamını 
mutlaka gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuş
kusu olmasın. 

Kamuoyunda ve ulusumuzun bu konudaki umu
dunun simgesi olan yeni Hükümetin de anarşinin iis-
Itesinden gelenıiyeceği görünümünü ve bu kanıyı ya
ratmak için çeşitli mihraklarca, göreve başladiğı-
muzdan bu yana maksatlı ve yapay olarak sürdürül
mek ialenem anarşik olaylar,' demokrasi düşmanlarının 
son çırpınışlarıdır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Bu davranışları ne kendilerine, ne de anarşi orta
mınım sürüdürülmesinden- şu ya da bu şekilde yarar 
umanlara hiçbir fayda getirmeyecektir. Çünkü, Dev
letlimiz, nereden gelirse gelsin, nitelikleri Anayasa
mızda belirlenen demokratik düzenimizi koruyacak 
güçtedir ve kudrettedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin emniyet ve asayiş 
yönlünden durumunu iyi değerlendıirebıilmeık, özel
likle huzur ve güveni, dirlik ve düzeni, kısaca, iç ba
rışı sağlamak yönünde alınması gerekli önlemlerin 
isabetle ve gerçekçi olarak saptanabilmesi için, nasıl 
bir miras aldığımızı da özet olarak ve anahatlarıyîa 
göıiişlerinize sunmayı zorunlu bulmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, göreve başladığımızda ül
ke ne halde idi? Tablo kısaca şudur: Şiddet olay
ları Ve yasa dışı eylemler tüm ulusumuzu tedirgin eden 
'boyutlara ulaşmış, öğrenim ve öğretim özgürlüğü 
yok edilmiş, vatandaşların yaşama hak ve özgürlüğü 
ve can güvenliği kalmamıştı. Öğrenci yurtları, ideolo
jik nedenlerle, karşıt grupların ayrı ayrı kampları ha
line gelinilmiş, birçok anarşik olayım bu yerlerden tez
gâhlanması ortamı kasıtlı olarak yaratılmıştır. Vatan
daşlar arasındaki düşünce ve inanç ayrılıkları alabildi
ğine körüklenerek, karşılıklı sevgi saygı, dayanışma ve 
hoşgörü yerine, zıtlaşmalar egemen olmuştur. Böyle
ce, demokratik ve sağlıklı bir toplumum en belirgin 
gereklerinden olan, ayrı düşünce ve inançtaki kişilerin 
birbirlerine karşı hoşgörülü ve saygılı olması ortamı 
yok edilmiş, toplumun her kesimi birbirine düşürül
meye doğru itilmiştir. SOÎÎUÇ olarak da, Türkiye'de 
Devletin varlığı, üzülerek beyan ediyorum, tartışıl
maya başlanmıştı. Ülkemizin içine 'düşürüldüğü bu 
bunalımın somut kanıtları olması bakımından son 
bir yılın şiddet olaylarıyla ilgili bazı istatistikıi bilgi
leri tekrar sunmayı bir görev sayıyorum. Hemen be
lirteyim ki, bu bilgiler muhtelif vesilelerle daha önce 
sunulmuştur. Ancak, yüksek huzurlarınızda bunları 
bir kez daha tekrar etmekte fayda görmekteyim. 

Sayın üyeler, bir yıl içerisinde, 1977 yılında 1211 
şiddet olayında 262 vatandaşımız hayatını kaylbeıtmıV 
tin 

Bunlardan 105' öğrenci, 20^sl öğretmen, 21'i işçi, 
11'i güvenlik görevlisi ve 105*i de sade vatandaşımız
dır. Aynı olaylarda yaralananların sayısı ise 2 746'dır. 

Bu bir yıllık dönem içerisinde 758 patlama olayı 
olmuş; bu olaylarda 17 vatandaşımız hayatını kaybet
miş, 159 vatandaşımız da yaralanmıştır. Meydana ge
len 15 işçi hareketinde ise, 59 vatandaşımız ölmüş, 
187 kişi de yaralanmıştır. Aynı yıl içerisinde 80 ban-
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ka soygunu olmuş; 'bu soygunlarda toplam olarak 
13 700 000 lira gaspedilmiş, yine bu tarihler arasında 
7 adet Tekel deposu soygunu yapılmış ve 2 700 000 
lira da para alınmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, bir taraftan sar
sılmış olan Devlet itibarını ve otoritesini yeniden kur
mak, öte yandan vatandaşlarımız arasında karşı'hklı 
sevgi ve saygıya dayanan güven ortamını ivedilikle sağ
layarak, tüm hak ve özgürlüklerin anayasal sınırlar 
içinde kullanılmasına işlerîîk kazandırmak, göreve gel
diğimizden bu yana başlıca uğraşımız Olmuştur. Bu 
konuda olumlu sonuçlar da alınmaktadır. 

(Huzur ve güven ortamının sağlanması için yaptı
ğımız ve yapacağımız çalışmalarda birleştirici, barış
tırıcı olmaya özen göstereceğiz. Alacağımız tüm ka
rarlarda ve bunların uygulanmasında ulusumuzun ya
rarlarını göZönünde tutacak, ulusal birlik ve 'bütün
lüğümüzün pekiştirilmesi vazgeçilmez ilkemiz olacak
tır. Bize göre, anarşi ile mücadelede başarının en baş
ta gelen koşulu, olaylar hangi yönden gelirse gelsin, 
yan tutmadan, aynı kararlılık ve etkinlikle üzerine git
mek, olayların kaynağına, kökenline inmektir. Ülke
de iç barışı, huzuru bozucu silahlı eyleme geçen grup
lardan birini Cuınfouriyet düşmanı ilan ederken, bun
ların karşıtı diğer grupu demokrasiyi koruyan ve iç 
güvendik kuvvetlerine yardımcı sayan görüşlere asla 
itibar etmeyeceğiz. (CHP sıralarından «'Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Hükümetimiz, Anayasa düzenimi, eylemli silahlı 
sağdan ve eylemli silahlı soldan gelecek saldırılara 
karşı korumaya kesinlikle kararlıdır. Siyasal düzeni 
zor yoluyla, silah yoluyla değiştirmeye yeltenenlere 
karşı, bunların sahip oldukları düşüncelere ya da ger
çekleştirmeye çalıştıklarını Söyledikleri amaçlara bak
maksızın, Devletin bütün yasal önlemlerini kullanaca
ğız ve kullanmakta da kararlıyız, ölçümüz şudur : 
Eylemli silahlı sağ ve eylemli Silahlı sol, Anayasa dü
zenini yıkmak için örgütlenen, amaçları ayrı, ancak 
yöntemleri birbirine benzer yasa dışı kuruluşlardır. 
Banka soymak, adam kaçırmak, kır ve şehir eşkiyacı-
lığı gîbi yöntemlerin, kimden gelirse gelsin, kökünü 
kazımaya kararlıyız. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

iBu işlemleri yaparken, hukuk devletinin çerçevesi 
içerisinde kalmaya özen göstereceğimizden de kimse
nin kuşkusu olmasın. Eylemli silahlı sağ, eylemli Si-
îaflıh sol; bizim için ölçü budur. Silahlı eylem yapıyor 
musunuz, yapmıyor musunuz? Bu amaçla örgütlenme 
içinde misiniz, değil misiniz? Bu ölçüleri kesmlikle 
uygulayarak Devletin saygınlığını sağlayacağız. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Amaçlarını silah yoluyla gerçekleştirmek isteyen 
sağ kadar, proleterya iktidarı kurma amacıyla Silahlı 
eylemlere başvuran söl fraksiyonların da aym ölçüde 
daha şiddetîi karşısındayız («Bravo» sesleri, alkışlar) 
ve bunlarda, Devletin tüm güçleri, bütün Meclise hi
tap ediyorum sayın üyeler, bütün Türk ulusuna hitap 
ediyorum, Türk Devletinin güçleri bunların karşısın
da olacaktır. («İBravo» sesleri, alkışlar) 

'Burada bir önemli konuya da değinmek istiyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın başlangıç bölümün
de de yazıldığı gibi, Atatürk devrimlerine bağlılığın 
tam bilincine sahip olarak ayakta durabilir. Hüküme
timiz her düşünceye saygılıdır. Ancak, Anayasanın 
19 ncu maddesi, Devlet düzenini dinsel amaçlara uy
gun olarak değiştirmek isteyenler için gerekli yaptıran
ları öngörmüştür. Düşünce özgürlüğü sınırlarını aşa
rak, bir çeşit fikir özgürlüğü yerine, küfür özgürlü
ğü yerleştkerek, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Atatürk'ü hedef alan yayınların bu hoşgörüden ya
rarlanmayacağı açıktır. (CHP şuralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Atatürk'ü korumak ve onu yüceltmek 
her Türkün ortak ve kutsal milli görevidir. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Halkımızın huzur ve güvendiğinin korunması, ka

mu güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin 
alınması ve etkin hiçimde uygulanmasında mülki ida
re amirlerimizin gerekli gördüğü her kuruluşla, özel
likle öğrenci velileri, öğretim üyeleri, üye ve görevli
leriyle, öğretmen ve okul yöneticileri, öğrencilerle sı
kı ve olumlu hir işbirliği içinde olmalarını, başarının 
ve yönetimde demokratlaşmanın gereği sayıyoruz ve 
'buna özen gösteriyoruz. 

Hemen beErteyim ki; her türlü önlemi alarak ve 
görevli diğer kuruluşların işbirliğiyle öğretim kurum
larında tüm öğrencilerin ölüm kaygısından uzak, ba
rışçı, uygar ilişkiler içinde ve birbirlerinin görüş ve 
düşüncelerine saygılı olarak öğrenim yapmalarını sağ
lamakta kesin kararlıyız. Bunu mutlaka başaracağız, 
inancımız sonsuzdur. 

!Bu arada, öğrenci yurtlarının Anayasa dışı ideo
lojik akımların kampları olmasına, hu yerlerin şiddet 
olaylarının âdeta merkezi haline getirilmesine kesinlik
le müsaade etmeyeceğiz. 

öğrenim kurumlarında olduğu gibi... 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Orta Doğu... 
tÇÜŞLERt BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Oraya geleceğim efendim, o da dahil, is
tisna yoktur, 
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'BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
ÜÇftŞUERt BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — öğrenim kurumlarında olduğu gibi, öğ
renci yurtlarında da her görüşten öğrencinin, hiçbir 
korku duymadan, her türlü baskıdan uzak, huzur ve 
güven duygusu içinde kalmalarını sağlayacak bir yö-
Retiım ve uygulamanın gerçekleşmesi için ilgili ba
kanlıklarla yakın işbirliği içinde çalışmalarımız sür
dürülecektir. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, değerli üye
nin bahsettiği hususa kısaca değinmek isterim, bugün
kü olayla değinmek İsterim. 

Bugün Orta Doğu öğrencileri 5 bin kişiyle yola 
çıkarak yürüyüş yapmak istediler. Yeni atadığımız 
Va'Ji başta olmak üzere, onların Ibu eylemleri durdu
rulmuştur. Bundan böyle de, her türlü yasa dışı ey
lemleri durdurulacaktır; huzurunuzda söz veriyorum. 
(«BraVo» sesleri, alkışlar) 

Asayişi bozucu olay niteliğinin de 'ötesinde, Devle
tin itibarına yönelik bir eylem niteliğin1! taşıyan banka 
soygunlarına karşı banka yöneticileriyle de işbirliği ya
parak, gerekli tüm önlemleri geliştirip, uygulamaya 
koyacağız. Bu konuda, bir taraftan çalışmalarımız 
sürerken, öte yandan, gerekli tüm önlemlerin etkin 
biçimde uygulanması da titizlikle izlenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, şimdiye kadar arza 
çalıştığım görevlerin yapılmasında, başta mülki idare 
amirleri ve iç güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere, 
tüm kamu görevlileri kesinlikle yansız bir tutum için
de olacaklar, Anayasa, yasalara ve demokratik hu
kuk kuralarına içtenlikle bağlı kalacaklardır. 

Bu belirttiğim ilkelere uymayan, görevleri sırasın
da yanlı hareket eden, görevliler hakkında yasaların 
gerektirdiği işlenîîerin derhal ve müsamahasız şekilde 
uygulanacağını kesinlikle belirtmek isterim. 

Huzur ve güvenliğin sağlanmasında başlıca et
kenlerden birisi de, polis, jandarma ve halk ilişkile
rinin karşılıklı güven, sevgi ve saygı esaslarına dayalı 
bulunmasıdır. Bu nedenle, iç güvenlik kuvvetlerimi
zin, korkulan değil, halka sevgi ve güven veren ka
mu görevlileri olmaları, görevlerini daima halkına 
sevgiyle hizmet götürme duygusu içinde yapmaları 
sağlanacak, bunların, meslek öncesi ve meslek içi eği
timlerinin anailkelerinden birisi de bu olacaktır. 

Geçirdiğim kısa dönem içinde, güvenlik kuvvet
lerimizlin yukarıda belirttiğim esaslara göre görev 
yapmaları sonucu, şiddet olaylarının sanıkları geniş 
ölçüde yakalanmış ve gönderildikleri adli mercilerce 
tutuklanmıştır. 1.1.1978'den 20.2.1978'e kadar meyda

na gelen ideolojik nedenlere dayalı olaylarda, Üzüle
rek İfade ediyorum, 61 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. Bu Olayların faillerinden 48*i adli merciler
ce tutuklanmıştır; 26 sanık da firardadır; bunlar da 
sıkı şekilde kovalanmaktadır; teşhisleri yapılmıştır, 
elde edilen ipuçları üzerinde yürünmektedir. 

Aynı dönem içerisinde 13 banka soygunu olmuş, 
toplam olarak 3 693 680.- lira gaspediîmiştir. Bu 
olaylarla ilgili olarak 3 sanık tutuklanmış, firarda 
bulunan 21 sanığın aranmasına devam olunmakta
dır. Bunun daha teferruatlı bilgisini sorular kısmında 
da arz edeceğim. 

Bu tarihler arasında meydana gelen patlatana olay^ 
lan sayısı ise 294'tür. Bu olaylarda bir vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 71 vatandaşımız da yaralanmıştır. 

Saygıdeğer üyeler, bu arada iç güvenlik kuvvetle
rimizle son günlerde yapılan bazı operasyonlarda elde 
edilen sonuçlardan Sizlere bazı örnekler vermeyi bu 
zaman içerisinde isterdim. Ancak, sorular da bunu 
gerektirdiği için, bu cevabı sorular kısmında arz et
meyi uygun görüyorum. 

Şimdilik şu kadarını belirteyim : Önemli bazı ope
rasyonlarımız vardır ve sonuçlanmak üzeredir. Alaca
ğımız sonuçlar kamuoyuna ayrıca sunulacaktır. Bu 
arada, göreve başladığımızdan bu yana çeşitli görüş
lerin egemen olduğu 30'a yakın okul ve öğrenci yur
dunda arama yapılmış, bu aramalarda 13 tabanca, 
mermi, çeşitli ptlayıcı maddeler, bıçak zincir, demir 
gibi yaralayıcı aletler bulunmuştur. Ayrıca, bu yurt
larda, öğrenci olmayan kişilerin kaldıkları saptanmış, 
bir partiye ait afişler ile sol fraksiyonları sembolize 
eden bazı resimler de elde edilmiştir. 

Uygulamada hiçbir ayırım yapılmamış olmasına 
rağmen, bazı yurtların aranmasının eleştiri konusu ya
pılması dikkat çekicidir. Görülüyor ki, şiddet olayla-
larını çıkaranlar veya bunları teşvik edenler, karşıla
rında en kısa zamanda Devlet güçlerini görmektedir
ler. Güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları arta
rak devam edecektir. Olay sanıklarının kısa zaman
da yakalanmaları ise, yeni suçların işlenmesini önle
yecek en önemli etkenlerden birisidir kuşkusuz. 

Yurt aramalarında bazı siyasi grupa mensup ki
şilerin ve hatta milletvekillerinin, aramaya başlar baş-
latnaz yurtlarda görülmeleri gerçekten dikkate değer 
bir husustur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, üzülerek belirte
yim ki, bazı konuşmacıların da değindikleri üzere, 
ülkemizde trafik anarşisi diye nitelendirebileceğimiz ve 
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her gün acı kayıplara neden olan ağır bir trafik so
runumuz vardır. Bu soruna en kısa zamanda köklü 
önlemler getirmek önde gelen görevlerden biri duru
muna gelmiştir. Artan nüfus, yoğunlaşan turizm ha
reketleri* hızlı kentleşme ve yoHanmızın yetersizliği
ne karşın, araç sayısında gittikçe artma eğilimi, tra
fik sorunumuzu günden güne daha da ağırlaştır
maktadır. Trafik kaza oram, can ve mal kaybı yö
nünden, dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer al
maktayız. Bu konuda sunacağım istatistiki bilgiler de 
sorunun önemini ortaya koymaktadır. 1973 yılında 
trafik kazası sayısı 36 binken, 1975te 46 700'e, 1977 
yılında da 57 750'ye yükselmiştir. Kazalarda ölen ve 
yaralananların sayısı yönünden ise daha korkunç bir 
tablo ile karşı karşıyayız. Şöyle ki, 1973 yılında 4 450 
fölü ve 22 882 yaralıya karşı, 1977 yılında ölü sayısı 
6 681'e, yaralı sayısı da 34 278'e yükselmiştir. 

Kazaların oluş nedenlerine göre, bu kazaların ge
nel olarak, şoför ve sürücülerin trafik kurallarına uy
mamalarından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarının 
önlenmesi ve azaltılması konusunda teknik ve bilim
sel olarak yapılan çalışmalar süregelmekle beraber, 
yasalar yönünden günün koşullarına uygun hükümler 
getirilmesi ve uygulamada görülen aksaklıkların gi
derilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

!Bu nedenle trafik sorunumuza en etkin biçimde çö
züm getirebilmek için, Trafik Yasasında soranların 
ulaştığı boyutlara göre gerekli değişiklikleri içeren 
tasarıyı, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla yapılacak işbir
liği içinde hazırlayacak ve Yüce Meclislerimize suna
cağız. 

Burada bir sosyal konuya değinmeden geçemeye
ceğim. Trafik kazaları sonunda hayatlarım kaybetme
miş, fakat hayatlarını kaybetmekten daha elim, top
luma intibak ettirilememiş sakat vatandaşımız vardır. 
Rehabilitasyon konusu Hükümetimizce üzerinde titiz
likle durulacak konulardan 'bir tanesidir. 

Ayrıca, Cumhuriyet {Senatosunda yaptığım konuş
mada da arz ettiğim gibi, hepimizi ve toplumumuzun 
her kesimini devamlı olarak rahatsız eden ve çeşitli 
şikâyetlere konu olan şoför ehliyetnamesi verilmesi ve 
trafik kontrollerindeki aksaklıklar üzerinde de ciddi
yetle durmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Bakanlığımı
zın, görevlerini yerine getirirken daha etkili ve ve
rimli olabilmesi için, merkez ve iller örgütümüzün 
hizmet gereklerine uygun biçimde düzenlenip güçlen
dirilmesi ve personelin hizmet ve kuruluş amacına 
uyan bir statüye kavuşturulması zorunludur. 
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özellikle emniyet örgütümüzde, mesleğe alınmış 
ve adaylık şartları, meslek ve rütbe dereceleri, ilerle
me ve yükselmeleri, mali ve sosyal haklarıyla, ödev ve 
sorumlulukları, disiplin işleri, hizmet öncesi ve hiz
met içi eğitim gibi örgütün etkili ve verimli çalışma 
yapabilmesi için gerekli yeni düzenlemeleri mutlaka 
yapacağız. Önce, polis kuvvetlerimizin sosyal açıdan 
çok yetersiz olduğu gerçeğine eğilmek istiyorum. 

'Bugün polis bölgesinde nüfus sayısı 17 m%onu 
aşmıştır. Bazı gelişmiş ülkelerde kabul edilen, 1 000 
kişi için 3 - 4 polis kıstasına göre ve halen polis ör
gütümüzün kurulmamış olduğu İOO'Ü aşkın ilçe gerek
sinmesi de giözönünde tutularak, polis mevcudumu-! 
zu önemli ölçüde artırmak zorundayız. 

iÇok ağır ve zor koşullar altında görev yapan iç 
güvenlik mensuplarımızın, kuvvetli bir moral gücüy
le, hizmetlerini en iyi bir biçimde yürütebilmesi için, 
özlük haklan ve sosyal güvenlikleri açısından yeni 
yasa taşanları hazırlanmaktadır. Bu taşanlarda, gö
revlerini üstün başarıyla yapanların daha iyi ödüllen
dirilmesine ve görev sırasında yaralananlara, sakatla
nanlara ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlanna da
ha yeterli bir düzeyde sosyal güvence olanaktan sağ
lanmasına özellikle yer vereceğiz; yasa tasarısı hazır
lanmaktadır. 

İç güvenlik kuvvetlerimizin yansız, bilinçli ve ve
rimli bir şekilde görev yapmalarında ve halkla ilişki
lerinde vatandaşa güven, sevgi ve saygı duygusu ver
mesinde son derece etküi olduğuna inandığımız bir 
konu da, personel eğitimidir. Bu eğitimin, hizmetin 
gereklerine en uygun hiçimde her kademedeki görev
linin îşe yatkınlığını, verimliliğini, moral gücünü artı
rıcı, daha ileri kadro hizmetlerine hazırlayıcı ve hiz
mete onur ve güç katacak kültürlü, yetenekli ve be
cerikli meslek mensuplan olarak yetiştirilmelerini sağ
layıcı olmasına özen göstereceğiz. 

Bu amaçla mevcut eğitim kurumlarının daha ye
terli hale getirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve eği
tici kadrolarının da daha iyi yetiştirilmesi ve genişle
tilmesi için gerekli önlemler alacağız. Aynca* emni
yet hizmetlerinin amir kadrolarında görev alacak per
sonelin, emniyet örgütümüzün amaçlanna uygun, bi
limsel ve uygUIamah bilgilerle donatılmış, üstün nite
likte elemanlar olarak yetiştirilmelerinin sağlanması 
ve ekonomik, kültürel, sosyal ve teknölofik alanlarda
ki gelişmelere paralel olarak emniyet hizmetlerinin et
kinliğini ve verimini artına yöntemlerin geliştirilme
sini sağlamak amaçlarıyla, yüksek dereceli bir polis 
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akademisi kurulması için gerekli çalışmalara başlan
mıştır. 

Meslek içi eğitim uygulanmasında özellikle üze
rinde duracağımız bir başka husus da, toplumsal olay
larda görev alacak iç güvenlik kuwetlerim5zin, bu 
olayların nitelikleri gözönünde tutularak yetiştirlme-
leri olacaktır. 

Her türlü suç ve suçluya karşı verilecek uğraşıda, 
polisin daha etkili, bilinçli ve süratli bir şekilde olay
lara el koyabilme güç ve olanakîanndaki noksanlık
ları da kısa sürede gidermeye çalışacağız. Bu amaçla, 
modern teknolojinin gerektirdiği tüm araç ve gereç
lerden geniş ölçüde yararlanmaya çalışacağız. 

Suç işlenmesini önlemek ve suç işlenmesi halinde 
sanıklarını en kısa zamanda yakalayabilmek için ha
berleşme, yaya ve motorlu devriye ekipleri hizmetleri 
artırılacak, özellikle bankalar ve benzeri hassas nok
talar için özel motorlu devriye ekipleri, telsiz haber
leşme, komuta kontrol bağı kurmaktayız. Taşrada 
meydana gelecek 'büyük çapta ve önemli olaylara mer
kezden gerekli yardımı sağlamak üzere Emniyet Mü
dürlüğünde merkezi timler teşkil edeceğiz. 

İç güvenlik kuvvetleıllmizin, yürürlükteki yasalar
da yer alan tüm yetkileri eksiksiz ve kararlı bir bi-
çlimde kullanmalarına gereken özen ve duyarlılığı gös
tereceğiz. 

Jandarma örgütümüzün daha yeterli bir düzeyde 
eğitilmesi, modern teknolojinin gereklerine uygun 
araç ve gereçlerle güçlendirilmesi, hizmet binalarının 
gereksinme ve günün koşullarına uygun hale geti
rilmesi ve konut yapımının artırılması için gerekli ça
lışmalar yapılacak ve olanaklar sağlanacaktır. 

Sayın üyeler, bulunduktan çevrede Devleti ve Hü
kümeti temsil eden mülki idare amirlerimiz, kamu düze
ninin, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasında ve 
tüm kamu hizmetlerinin yürütülmesinin koordine 
edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinde önem
li görev ve sorumluluklara sahiptirler. Devletin tüm 
ve çalışmalarım halka götüren, Devlet düzenini halk 
içinde tarafsız ve adil bir biçimde sağlamakla görev
li bulunan mülki idare amirlerimizin göreve alınma
larını, yetiştirilmelerini, yer değiştirmelerini, ilerleme 
ve yükselmelerini daha objektif kıstaslara dayandı
rılacak biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca, gö
revlerinin önem ve ağırlığına göre gereken ölçüde ye
ni özlük haklarına kavuşturmaya çalışacağız. Gerek 
bu konuyla ilgili olarak, gerekse Bakanlığımızın mer
kez ve taşra örgütünün günün gereksinmelerine ve 
çağdaş yönetimin gereklerine uygun bir biçimde dü
zenleyecek olan yasa tasarılarını tez elden hazırlaya

rak Yüce Meclisin huzuruna sunacağız. 
Sayın Başkan, değerli üyeler, kısaca, Bakanlığı

mızın diğer görevlerine de değinmek istiyorum. 
Nüfus hizmetlerini günün gereksinmelerine uya

cak bir biçimde yeniden düzenlemek amacıyla çıka
rılan 1587 sayılı Nüfus Yasası uygulamaları sürdü
rülmektedir. Bu yasada, uygulamada beliren gerek
sinmelere göre gerekli değişiklik tasarısı yakında Yü
ce Meclislere sunulacaktır. Eski nüfus kütüklerinin 
yenilenmesi işlemleri yürütülmekte olup, bu işlemin 
büyük bir bölümü 1978 yılı içinde tamamlanmış ola
caktır. 

Yukanda sözü edilen yasa ile kurulması öngörü
len Merkez Nüfus Arşivi kurulmuş ve çalışmalarına 
başlamıştır. Bu kuruluşun, nüfus hareketlerini etkin 
bir biçimde izleyebilmesi için, bilgisayara dayalı bir 
sisteme adapte edilmesi düşünülmüş ve konu hakkın
da Devlet Planlama Teşkilatının olumlu görüşleri 
alınmıştır. Bu çalışmalara da titizlikle devam edilmek
tedir. 

Sayın üyeler, Bakanlığımız görevlerinden olan top-
yekûn savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve 
yükümlülüklerini içeren planlar hazırlamak, uygula
malarını kontrol ve koordone etmek, savaş ve doğal 
yıkımların doğuracağı can ve mal kayıplarını azalta
cak önlemleri plan ve programlara bağlamak duru
munda olan Sivil Savunma İdaresi Başkanlığımıza, da
ha etkili görev yapma olanaklarını sağlayacak yasa 
değişiklikliğine gerek duymaktayız. Bu tasarıyı da en 
kısa zamanda hazırlyacak, Yüce Meclislere sunaca
ğız. 

Hazırlayacağımız bu tasarı ile, savaş halinde ya
pılması gerekenlerle yakın benzerliği gözönünde tu
tularak, doğal yıkımlarda ve büyük yangınlarda da 
Sivil Savunma İdaremiz etkin bir duruma getirilmiş 
olacaktır. 

Sayın Başkan, Millet Meclisimizin değerli üyeleri, 
sözlerimi bitirmeden önce şu hususu bir kez daha ke
sin olarak belirtmek isterim ki, nereden ve hangi yön
den gelirse gelsin, Hükümetimiz, Devletin bağımsız
lığına, milletin bölünmezliğine ve bütünlüğüne yöne
lik her eylemin karşısında olacak ve bu eylemlerin en 
kısa zamanda etkisiz hale getirilmesini mutlaka sağ
layacaktır. 

Yine büyük bir inançla arz etmek isterim ki, ulu
sumuzun büyük umutla beklediği ve özlemini duydu
ğu güven ve huzur ortamının sağlanması, tüm ana
yasal hak ve özgürlüklerin, korkusuz ve her türlü. 
baskıdan uzak olarak kullanılması, hukuka ve barışa 
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dayalı bir düzenin en kısa zamanda kurulması için, 
gerekli bütün önlemleri en etkili biçimde alacak ve 
uygulayacağız ve izleyeceğiz. Yüklendiğimiz görevin 
sorumluluğunun gereğini yerine getirirken de, en bü
yük gücü ve desteği yüce ulusumuzun ve onun tek 
temsilcisi olan Yüce Parlamentomuzdan alacağız. 
Eğer basan sağlarsak, bu basan Yüce Meclisin, Türk 
ulusunun olacaktır sayın üyeler. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Saym Başkan, sözlerime burada son veriyorum. 
Ancak, iki gün önce Başbakanlık Bütçesi konuşulur
ken İçişleri Bakanlığına yapılan somlara şimdi mi 
cevap vermemi buyurursunuz, yoksa, tüm sorular ce
vaplandıktan sonra mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tüm soruları cevap
landıralım; toptan olsa daha iyi olur efendim. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşlanmın isimle
rini okuyorum: Muhammed Kelleci, Mustafa Şen-
türk, Mustafa Kemal Aykurt. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, şimdi sorulan okuyoruz; yazdı ce

vap vermek istediğinizi işaretlersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Yalnız, efendim, müsaade buyurursanız, 
geçmiş sorulardan başlayarak, bilâhara o sorulara da 
cevap vereyim; belki daha kolay olur. 

BAŞKAN — Olur efendim; biz okuyalım, siz ona 
göre hareket edersiniz. 

Sorulan okutuyorum efendim: 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın suali: 
«Polisin Pol - Der (Solcu polis) veya Devlet polisi 

olarak ikiye ayrıldığı doğru mudur?» 
Mardin Milletvekili Abdulkadir Timuroğlu'nun 

sualleri; 
«1. Doğu ve Güneydoğu ileri sınırlannda yerleş

tirilmiş olan mayınlar hakkında ne düşünülüyor? Ne 
gibi tedbirler alınacak? Bir düzenleme getirilecek mi? 
Tehlikeleri ve zararlan yönünden biran evvel kaldı
rılması düşünülüyor mu? 

2. Şenyurt Hudut Kapısının biran evvel açılma
sı hususunda ne düşünülmektedir? 

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sürgün me
murlar gönderilmesinin sebebi nedir? Bu durumu, 
siz, İçişleri Bakanı olarak nasıl karşılıyorsunuz?» 

İstanbul Milletvekili Recep özePin sualleri: 
«1. Emniyet Genel Müdürlüğü çevrelerinde 

POL - DER'in en üst yetkililerinden birinin Personel 
Dairesi Başkanlığına, Polis Enstitüsü Mezundan Der
neği Başkanının da aynı dairede şube müdürü olarak 

tayin edildikleri, bu iki derneğin bilgi ve izni olma
dıkça tayin yapdmadığı iddialan ve söylentileri yay
gınlık kazanmıştır. 

Polis, emniyet teşkilatı gibi son derece ciddi ve 
tarafsız obuası gereken müesseselerin itibarına gölge 
düşürecek bu söylentilerin doğruluğunu öğrenmek 
için, şimdilik sadece yukarıda adı geçen iki derneğin 
başkanlarının ne zaman ve hangi görevlere tayin edil
diklerini Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyorum.» 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu' 
nun sualleri: 

«20 Ocak 1978 tarihinde İstanbul Bahçelievler Ya
pı Kredi Bankası soyulurken, bir bekçimiz şehit edil
miş ve bir anarşist de yaralı olarak ele geçirilmiştir. 

Dün ölen bu anarşistin cenazesini İYDGD Devrim
ci Ses, Gençlik Birliği ve Halkın Kurtuluşu örgütleri
nin teşkil ettiği 200 kişilik bir grup kaldınrken bir 
anarşist nutuk çekmiş ve ölen anarşist Selâhattin Do-
ğan'ı övmüş ve Selâhattin Doğan'ın cezaevinde ve 
sorgusu sırasında işkence yapılarak öldürüldüğünü 
söylemiştir. 

1. Selâhattin Doğan'a işkence yapılmış mıdır? 
2. İşkence yapılmadığını kanıtlayacak rapor var 

mıdır? 
3. İşkence yapılmamış da, banka soyarken mü

sademe neticesinde ölmüşse bu anarşist, bunu bir kah 
raman ve şehit gibi göstermeye çalışan örgüt men 
supları hakkında kovuşturma yapılmış mıdır?» 

Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın sualleri: 
«1. İstanbul'da banka soyarken polisle çatışıp yara

lanan ve dün ölen genç hangi eğilimdedir? 
2. Bugüne kadar banka, tren, otobüs soyup yol 

kesenler, hangi ideolojinin mensubudur? 
3. Bakan olduğunuz günden bugüne kadar, Türk 

kamuoyunda silah ve cephanelik deposu olarak bili
nen Ortadoğu Teknik Üniversitesi yurtlan ve Hacet
tepe yurtlarını arattınız mı? 

4. POL - DER idarecilerinden ve Halkın Kur
tuluşu isimli gazetenin yazan bir kişiyi Bakanlığınız
dan mühim bir göreve getirdiniz mi? 

5. Kanunsuz hareket yapmaktan sanık vatandaş
lara karşı, kanunsuz muamele yapılmasını uygun gö
rür müsünüz? 

6. Karakollarda ve emniyet müdürlüklerinde iş
kence yapılmaktadır; bunlan önlemek için bir tedbir 
aldınız mı? 

7. Marksist olmayan öğrencilerin kaldığı yurt- . 
larda arama yapan polislere, suçlu veya suçsuz olsun, 
otuz - kırk kişiyi toplayın götürün ve dövün diye emir 
verdiniz mi?» 
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Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu' 
nun suali: 

«2 . 2 . 1978 Perşembe günü saat 21,00 raddelerin
de Kahramanmaraş AP İl Başkanlığında meydana ge
len patlama ve sabotaj olayı büyük zararlar tevlit et
miş bulunmaktadır. 

1. Olayın suçluları yakalanabilmiş midir? 
2. Yakalanmışsa, haklarında ne gibi bir işlem ya

pılmıştır? 
Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun sualleri: 
«1. Bazı dini eserlerin okunmasını yasaklayıcı 

tamim yayınlama hazırlığı içinde olduğunuz söyleni
yor; doğru mudur? 

2. Komünist eserler, özellikle Marks'ın, Lenin' 
in, Mao'nun eserleri serbestçe okunup, dağıtılmakta
dır; bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Salihli İlçesi CHP binasına, özel 2 kişinin kav
gası sırasında bir taş isabet etmiş, akabinde Valiyi 
arayarak, saldırıya elkoymasım emrettiğiniz vakidir. 

Dün akşam AP Manisa İl Merkezine bomba atıl
mıştır. 

Aynı hassasiyeti gösterdiğinizi kanıtlar mısınız; 
olaya elkoydunuz mu? 

4. 27 Ocakta Urfa Eğitim Enstitüsü öğrenci 
Derneği Başkanı Ali Yasak, içlerinde CHP'li bir ve
kilin yeğeni olan Mustafa Melik'in de bulunduğu 5 ki
şi tarafından vurulmuştur. Sanıklar CHP il binasına 
sığınmış ve orada yakalanmıştır. Suçluların, neden 
CHP binasma sığındığını açıklar mısınız? 

5. Taşova'da; «Kurtuluş namlunun ucundadır.», 
«Faşistler sizden intikamımızı alacağız», 
«Halk mahkemeleri kurulacaktır» sloganlarının 

yazılmış olduğu, M. Kelleci tarafından açıklanmış
tır. 

Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bu açıklama anında CHP'li Mustafa Şentürk, çok 

doğru söylemişler, demiştir. Buna ne dersiniz? 
Not : Meclis zabıtlarında mevcuttur.» 
Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın sualleri: 
«Urfa, Tokat ve Erzincan mitinglerinde, CHP mil

letvekilleri ve bazı partililer silahlarını halka teşhir 
ederek, gösteri yapmışlar, Sayın Ecevit silahların göl
gesinde «Biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız» 
demiştir. 

Bu görüşü, kendini Devlet kuvvetlerinin yerine 
koyma olarak görüyor musunuz? 

Silahlı miting fotoğraflarının gazete ve dergiler
de yayınlanmasını, suça özendirme olarak görüyor 
musunuz? 

Çanakkale Milletvekili Altan Tuna'nın sualleri: 
«Depremde, selde, yangında ilk akla gelen, bayram 

ve hafta tatillerinde de 24 saat görevde kalan, yurtta 
güvenlik ve huzurda en başta sorumlu kabul edilen, 
mülki idare amirlerine; 

1. Emirlerinde çalışan (Emniyet, jandarma, or
man, tarım v.s.) meslek gruplarında olduğu gibi, fiili 
hizmet zammı verilmesi düşünülmekte midir? Bu ko
nuda çalışmalar varsa hangi aşamadadır? 

2. Gördükleri eğitim ve yaptıkları staj benzer
likleri yanında, toplumda daha ağır işlevler yüklendik
leri, yargıç ve savcılara ödenen tazminatın benzeri, 
mülki idare amirliği hizmet tazminatı verilmesi dü
şünülmekte midir? 

Saygılarımla.» 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın suali: 
«Yurtlarda yapılan aramalarda (Niğde öğrenci 

yurdunda olduğu gibi) öğrencilerin sebepsiz yere top
luca karakola götürülüp bekletilmesini, baskı yapılma
sını ve yurt eşyalarının tahrip edilmesini nasıl karşılı
yorsunuz? 

Mahkeme tespitiyle, böyle bir tahribata uğradığı 
anlaşılan Niğde yurdunda arama yapmaya gelenler 
hakkında yapılmış bir muamele var mıdır? Yoksa tah
kikat açmayı düşünüyor musunuz?» 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin sualleri : 
«Ecevit Hükümeti göreve başladığı günden beri 

geçen 47 gün içerisinde; 
1. Ölen yurttaşımızın kesin miktarı nedir? 
2. Anarşik olaylarda yaralananların kesin miktarı 

nedir? 

3. 47 gün içinde kaç bombalı saldın olmuştur? 
4. Geçen yılın 47 gününe göre, anarşik olaylarda 

yüzde ne kadar artış olmuştur? 
CHP Sözcüsü Altan Öymen batı demokrasilerini 

örnek vererek, bir kişinin ölümünü hükümetin istifası 
için yeterli bir sebep olarak ifade etmiş; Demirel'in is
tifa etmesi gerektiğini söylemiştir. 

İçişleri Bakanın ifade ettiği rakama göre, Hükü
metin istifası için yeterli 1 kişi değil, 105 vatandaş 
ölmüştür. 

Hükümetin istifayı düşünüp düşünmediğini Sayın 
Bakandan öğrenmek istiyorum.» 

BAŞKAN — Efendim, üç tane de sözlü soracak 
arkadaşımız var. 

Buyurun Sayın Kelleci. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayın Ba
kan; Ordu Valisi iken, Kızıldere hadiselerinde ihmali, 
hatta anarşistlere yakın davranışı tespit edilerek göre-
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vinden alınan, Türkiye Cumhuriyetinin 67 ilinden bir 
tanesini Devlet açısından temsil edemeyeceğine karar 
verildiğinden dolayı görevinden alınmış olan Vali 
Musa Eren'in, şimdi Urfa Valiliğine atanmış olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Acaba bu Valinin, o zamanki vali hakkındaki mü
talaa lüzumlu mudur, yoksa herhangi bir şekilde yeni
den bir teskiye mi almıştır? Bunu öğrenmek istiyorum 
bir. 

2. Yetki halen sizin Bakanlığınızda olduğu halde, 
basında, Sayın Kültür Bakanından, Sansür Yönetme
liğinin iki aya kadar kaldırılacağını öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Acaba, sansürle ilgili İçişleri Bakanlığının yetkisi 
Kültür Bakanlığına devredilmiş midir ve bu hazırlık
lar tamamlanmış mıdır? 

3. 18.2.1978 Cumartesi günü saat 19.00'da İs
tanbul'da Fatih otobüs durağı önünde 25 kişilik bir 
grup toplanmış, ateş yakmış, havaya silah atmış, yolu 
kesmişler, havaya ateş etmişler, «Mahir, İnan, Ulaş; 
kurtuluşa kadar savaş» sloganları ile de burada terör 
havası estir m işlerdir. Bunların failleri hakkında bir 
araştırma yapılmış mıdır, ne gibi bir muameleye tabi 
tutulmuşlardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

4. Polis Enstitüsünün müfredat programları de
ğiştirilip, liseden sonra 3 yıla çıkarılmıştır. Adının da 
yükseköğrenime uygun bir tarzda değiştirilmesi Ba
kanlıkça düşünülüyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Mustafa Şentürk, sorunuzu so

runuz. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularundan uygun 
gördüklerini yazılı, uygun gördüklerini sözlü olarak 
cavaplamalarını diliyorum. 

1. Birinci ve İkinci Cephe Hükümeti döneminde 
göreve kaç polis alınmıştır? 

2. Bu alman polislerden kaçının imam - hatip 
okulu çıkışlı olduğu, kaçının ilkokul çıkışlı olduğunun 
bilinmesinde yarar var. 

3. Birinci ve İkinci Cephe Hükümeti dönemlerin
de sürgüne giden polislerin görev yerlerine döndürü
lüp döndürülmemesi konusunda Sayın Bakanın ne dü
şündüğünü öğrenmek istiyorum. 

4. Birinci ve İkinci Cephe Hükümeti dönemlerin
de benimsenen can güvenliği politikasına uygun ola
rak sağ teröristlerle işbirliği yapan polislerin sayısı 
hakkında bilgileri var mıdır? 

5. Yurt dışına gitmek üzere başvuran öğrencile
rin yurt dışına çıkışlarını önlemek için bazı illerde uy
durma dosyalar düzenlediği tespit edilmiştir. 

Bu konuda sayın Bakan ne düşünüyorlar? 
6. Sayın Bakan, konuşmalarında, bazı yurtların 

aranmaları sırasında bazı partili kişilerin ve hatta bazı 
milletvekillerinin aramalarda bulunduklarını üzülerek 
söylediler. 

Bu partililer kimlerdir; bu parti hangi partidir; bu 
aramalara katılan milletvekillerinin adlan nedir? 

7. Bu aramalarda bu kişilerin bulunmalanndaki 
amaçları nedir; Sayın Bakanın bu konudaki düşünce
leri nedir? 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Şentürk? 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bir tane 

daha var efendim. 
8. MC dönemindeki bazı bakanların koruma 

polislerinin, bazı cinayetlere bomba atma olaylarına 
adlarının karıştığını basından öğrendik. Bu sayın; ba
kanlar kimlerdir? 

Bu koruma polislerinden cinayetlere ve bomba 
olaylarına adı karışanların isimlerini lütfen açıklar 
mısınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Sayın Mustafa Kemal Akyurt, buyurun. 
Bir tane kaldı Sayın Bakan. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi gibi düşünen 
gazetelerin hâlâ sanık diye bahsettikleri, bir hâkimi 
kasten öldürmekten hükümlü Yılmaz Güney'in, İs
tanbul'un bir banliyösü sayılan İzmit Cezaevine nak
ledildiğini öğrendik. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, bu soru Adalet Bakanlığınmdır. (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Hakkında dedidokular vardır. Bu şahıs, hangi ihtiya
ca, hangi gerekçeye dayanarak, İstanbul'a yakın bir 
cezaevine kaldırılıyor? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, bu doğrudan doğru
ya Adalet Bakanlığını ilgilendiren bir sorudur. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Pe
ki. 

İkinci sorumu soruyorum : Dernekler Kanunu
nun açık yasağına rağmen, sabahtan akşama kadar 
ve yalnızca günlük politika ile uğraşan ve ideolojik 
kavgalara karışan TÖB - DER ve süren olaylar kar
şısında ne düşünüyorsunuz? 

3. Anarşik olayların, Devletin, milleti ile bütün
lüğü ilkesine hür demokratik sistem ve nitelikleri 
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Anayasada belirtilen Cumhuriyet ve devlet güvenliği
ne karşı olduğuna inanıyor musunuz? Şayet inanı
yorsanız, bu nevi suçları yargılamakla, görevli ku
rulması, Anayasanın 136 ncı maddesi ile emrolunan 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu çıkarmayı 
düşünüyor musunuz? (CHP sıralarından «Hayır» ses
leri) 

Size sormuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler, sözlerime 
başlarken, zaman darlığı nedeni ile bazı istatistiki bil
gileri ve olayları sorular bölümünde arz edeceğimi 
söylemiştim. 

Şunu hemen belirteyim ki, yapılmakta olan ope
rasyonlar tam bir tarafsızlıkla, hiçbir önyargı olma
dan, elde edilen istihbarat bilgilerine göre savcıların 
denetiminde yapılmaktadır ve yine bu aramalar, Ana
yasamızın 15 nci ve 16 ncı maddelerine uygun olarak 
yapılmaktadır. 

Müsaade buyurursanız, önce onu okuyayım, on
dan sonra bilgi vereceğim. 

15 nci madde : «Kanunun açıkça gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, 
milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili 
kılman merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, 
özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konu
lamaz.» Buraya dikkatinizi çekerim. 

16 ncı madde : Konuta dokunulamaz. 
«Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne gö

re verilmiş hâkim kararı olmadıkça, milli güvenlik 
veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde, kanunla yetkili kılınan merciin em
ri bulunmadıkça, konuta girilemez, arama yapılamaz 
ve burada eşyaya dokunulamaz.» 

Yani, Anayasamız 15 ve 16 ncı maddeleri kesin
likle ifade etmektedir. 

Bu Anayasanın 15 ve 16 ncı maddeleri ve yasa
lar dışında hiçbir arama yapılmamıştır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Tahribat var 
mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Arz edeceğim efendim. 

Şimdi, ileri sürüldüğü gibi, hiçbir kötü davranış, 
ve yurtlarda da tahribat olmamıştır. Tahribatlar var
dır; öğrencilerin, o yurtta kalmalarından mütevellit, 
kızgınlıklarının sonunda yaptıkları tahribatlar vardır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sen bunu 
söyledikten sonra, gerisine gerek yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Gerçeklerin açığa çıkması karşısında fer
yatları, kendilerinin suçüstü yakalandıklarını ispat et
mektedir. 

Şimdi örneklerini vereceğim. 
Sayın üyeler, 1,1.19781den 20.2.1978 tarihleri ara

sında toplam olay adedi 464'tür. Çatışma 205, sal
dın ve darp 259 dur. Ölen vatandaşımız 61'dir. Bun
lardan 20'si sağ grup tatoir etliğimiz öğrençilerimiz
den yahut vatandaşlarımızdan; 30'u, sol grup tabir 
etliğimiz öğrenci ve vatandaşlarımızdan; yönü tes
pit edilemeyen dıe 11 dıir. 

Yaralananlar, sağ gruptan 238, sol grupsan 219, 
yönü tespit edilemeyen 281'dir. 

Tutuklananlar - dikkatinizi çekerim - sağ grup
tan 32, sol gruptan 39, yönü tespit edilemeyen 9; 
gözaltına alınan 1694'tür. 

Burada da görmekteyiz ki, yapılan işlemler yaîsa 
dahilinde, yasa içerisinde yapılmaktadır, asla taraf 
tutulmamaktadır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
aikışüar.) 

Düğer bir örnek veriyorum, örneklerden bir tane
si şudur (Niçin yurtlarda arama yapılıyor, niçin ara
lıksız arama yapılıyor, bunun gerekçelerini büdirmek 
istenim Sayın üyeler): 

6 . 12 . 1977 tarihinde İstanbul'da öldürülen bir 
ıKılbrıs'lı genç ve yanında da yaralı birisi vardır. Bu 
yaralı gelmiştir, suçluları, zanlıları 35 kişinin içerisin
de tespit eîmllştıir. Bunlar daha evvelce tespit edilmiş
tir ama, kararlı tutumumuz sayesinde bunların tu
tulmaları sağlanmıştır. Nerede tutulmuştur biliyor-
musunuz saym üyeüer? Atatürk Öğrenci Yurdunda. 
Bunların bir tanesi Ülkü Ocakları İkinci Başkanı
dır. İşte, yurtları biz bunun için arıyoruz. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Tarihimi 
okur musunuz, hangi tarihte? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Öğrenci yurtlan, konuşmiamın başın
da da söyledim, zajıaliniz de aynını söylediniz geç
mişte de, bugün de adeta, olayların mihrak noktası, 
karargâh noktası olmuştur, dediniz. Evvelce, «Soldla» 
dediniz. Görüşünüzü saygı ile karşılarım; ama ben
de diyorum ki, gerekçeleriyle, belgeleriyle diyorum ki, 
bugün yurtlar gene bir karargâh halindedir. B'z, si
zin Güvenoyunuzu almış Hükümetiniz olarak, taraf
sız olarak yurtlardaki bu eşkıyaları temizleyeceğiz, 
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yurtları tarafsız hale getireceğiz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Bunun için kararlıyız, 
azimliyiz^ 

(Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'min 
İler yöresinde yurtlarda arama yapılmaktadır. Yapı
lan aramalarda suç aleti olarak yalnız tabanca, tah
rip kalıbı bulunmamaktadır; yurtlarda, öğrencilikle 
hiçbir ilgisi olmayan, boş gezer çocuklar aranan insan
lar bulunmaktadır ve bunlar yakalanacaktır. Ayni 
zamanda daha ucudur sayın üyeler - bunun üzerinde 
de ciddiyetle durmaktayız - «konuk» ismi altında 
Türkiye'nin her tarafında geçici olarak görevlendi
rilen, bu yurtlarda planlanan birçok işlere girmiş 
olanların da yurtlarda kaldığı, zaman zaman ara
malarda tespit edilmiştir. İşte bunlara da bundan 
böyle müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeye
ceğiz. (CHP) sıralarımdan alkışlar) 

Aramalarla ilgil diğer bir ilginç olay daha var
dır... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) Orta Doğu Tek-
niş ÜniversMesini neden aramıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — ...Kahramanmaraş'ta başlamıştır. Askeri 
orijinli patlayıcı maddeler bir aramla sonucunda ya
kalanmıştır. 

Sayın üyeler, Hükümetimiz işbaşına geldiğinden 
itibaren istihbarat kopukluğu var idi; kuruluşlar ara
sında kopukluk vardı. İlk olarak yapmakta olduğu
muz iş, bu istihbarat bilgilerim toplamak, istihba
rat çarkını döndürmek, değerlendirmek ve icraata 
geçmekti. Nitekim de, ürünlerini vermeye başlamış
tır. Kahramanmaraş'a yakalanan, Ülkü Ocakları fişi 
(bulunan kişinin üzeninde yürüdüğümüz zaman, An
kara'da da, tart edilmiş, yüzbaşılıktan atılmış bir ki
şinin evinde gene askeri orijinli patlayıcı maddeler 
bulunmuştur. Istanbulda da vardır, aranmaktadır. 

IBıı patlayıcı maddeleri temin eden kişiler hem 
siîahh eyleme geçen sağda da var, solda da var, 
haltta üzülerek söylüyorum, ama üzerine kararlı ola
rak gideceğiz, Ermeni örgütlerine kadar ucu dayan
maktadır; bunlara müsaade etmeyeceğiz. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Kopar komünistle
rin kafasını. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
i(DevamIa) — Efendim, Devlet karşı gelen herkesin 
karşısındayız; temizleme anim ve kararındayız, (CHP , 
AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer üyeler, diğer bir operasyonu da ger
çekten dikkate değer olmak üzere huzurlarınıza getir
mek isterim O da şudur: 

İşkenceler nerelerde yapılmaktadır? O da bir 
operasyonla elde edümiştir. Bakınız MİSK'e bağlı 
Cevher - İş Sendikasının bir sekreteri, gene MİSK'e 
bağlı Ağaç - İş Düzce Sendikasının Sulbe Müdürünü 
kendi dairesinde, aidat ödemediği için, boş bonoya 
zorla imza ettirmek için aşağıya indirmiş, yalnız üze
rinde don bırakacak şekilde çıplak halde tutmuşlar 
ve dişleri kullana kadar dövmüşlerdir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — MiöiyetçSye bak 
milliyetçiye. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De* 
ıvamla) —* Ve bunların sonunda, yapmış olduğumuz 
operasyonda bir de görüyoruz ki, bu işkence yetmi
yormuş gibi, birde yakalandığı çantasının içerisinde, 
bir okulun tüm öğrencilerinin isnimleri ve o Öğrenci* 
lerin adresleri noktalanmış olarak ele geçiyor. Gene 
gene.. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Öğrenci mi, 
işçi mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, dinleyiniz lütfen; önemlidir, bun
ların üzerine gideceğim, gitmek zorundayız. (MHP 
ve CHP sıralarından gürültüler) 

Ve gene Sıhhiye'de yapılan bir operasyonda... 
(CHP ve MHP sıralarından gürültüler) 

ıBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Gene SıMıîye'de yapılan bir operasyonda 
patlayıcı maddeler bulunmuş, bazı evraklar bulun
muş. Bu evraklarda, daha da acı, esnafların teker te
ker isimleri sokaklarda yazılmış, sanki onlar hâkim-
muş gibi? «Şu ülkücü, şu komünist» diye ayrımlar 
yapmışlar, çarpı koymuşlardır. 

Bu selahiyeiti kimse kendisinde göremez, müsaade 
editemez, müsaade etmeyeceğiz. (CHP, AP ve MSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ve biraz evvel bir arkadaşım sordular, ona cevap 
vermek istiyorum. İstanbul'da yapılan banka soy
gunlarının, faillerinin, İstanbul'da şehit edilen polis-
Senimizin katillerinin, İzmir'den kaçan, Topiaşı'ııdan 
kaçan TİKKO mensubu kişiler olduğu tarafımızdan 
tespit edilmiş, resimlerinden tespit edilmiştir. Burada 
huzuru kalple söylüyorum; ister TİKKO'cu olsun, 
iŞter Halk Kurtuluşundan olsun, ister sağdan olsun, 
hepsine aynı muamele yapılacaktır, kökü kazmana 
kadar uğraşılacaktır. (CHP ve AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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ıBu operasyonlarda hayâtını ortaya koyarak görev 
yapan tüm güvenlik kuvvetlerine, Jandarma birlik
lerine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyo
rum sayın üyeler. Ve bunun da ötesinde, Anadolu'
muzun yapısına göre, gerek Elâzığ'da olsun, gerek 
Gaziantep'te olsun, gerelk Malatya'da okun ve gerek 
diğer yerlerde olsun, olacak toplum hareketlerine 
karşı, milletimizin öz varlığı Silahlı Kuvvetlerimizden 
yardım talep ettiğimiz zaman, emirle değil, sadece 
Ibir telefonla yaptığımız zaman, koşa koşa gelmekte-
ler, büyük olaylar önlenmektedir. Bunun için de, 
huzurunuzda, Türk ulusunun kumandanlarında, Türk 
ulusunun bütün fertlerini kutlarını, tebrik edenim, şük-< 
ranlarımı sunarım sayın milletvekilleri. 

Kusura bakmayınız, çok soru olduğu için hepsini 
teker teker alamadım, ama zannediyorum ki, sorula
rın çoğunluğuna cevap vermiş bulunuyorum. Diğer 
sorulara da yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Sözlerime son verirken, anarşik olayların bitmesin
de asgarîye indirilmesinde, tüm Türk ulusunun 
özleminin gerçekleşmesinde Hükümetimize ve 
Türk ulusuna yardımcı solan tüm kuruluşlara ve 
başta balsın olmak üzere, yardımcı olan, destek olan 
herkese huzurunuzda teşekkürü bir görev sayıyorum. 

Hükümetimizin görev anlayışı, ciddiyettir, dürüst
lüktür, kararlılıktır. 

Sözlerime son verirken, nereden, hangi yönden 
gelirse gelsin, olayların üzerine tam tarafsızlıkla ve 
etkin bir biçimde gidilecektir. Devletin varlığı, Dev
letin gücü mutlaka ve mutlaka gösterilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum sayın üyeler. (CHP 
ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Kişisel olarak, aleyhte, Sayın Müfit Bayraktar. 

(MHP sıralarından «Sataşma var» seisîeri) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Müfit Bayraktar söz hakkını bize devret
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorum, sataşma inti
kal etti; fakat bunun zamanını Başkanlık aynı celse 
içinde takdir eder. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bayraktar?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Önergem var 

orada efendim, önergem van 
BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğlu'na devredi* 

yorsunuzj 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Kösoğlu söz almamıştır ki. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, bir dakika eferudim.. 

Sayın Kösoğlu'nun konuşma sıracı burada yoktur; 
ismi olmadığı için sıranızı ona devredemezimiz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) - Sayın Başkan, 
hakkımı ben kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayraktar. (Gü
rültüler) 

İzah ettim Sayın Kabadayı. (Gürültüler) 
MÜFİT BAYRAKTAR {Bolu) — Sükûneti temi» 

ediyor musunuz Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Siz mümkün mertebe salkın konu

şun da Sayın Bayraktar.. 
!Evet, lütfen sükûnetle hatâibi dinleyelim. 
Buyurun, devam edin sayın hat'p. 
MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Benden önce konuşmuş olan konuşmacıların da 
ifade ettiklerine göre, bugün memleketimizde rejime 
yönelik suç ve suçlular vardır. İster sağda olsun, ister 
solda olsun, her iki kanadın da yapmış olduğu suç 
ve bunların suçluları, kanunların karşısında yasal ol
mayan hareketleri yaptıkları müddetçe cezalandırıl
malıdır ve cezalandırılacaktır. (CHP sıralarından al
kışlar) Bugünkü yasalar, 1961 Anayasasının boşluk
larından yararlanmış olup da «Ben solcuyum» di
yen, «komünistim» diyebilen, «anarşistim» diyen, ge
rekirse «faşistim» diyebilen kişileri yeterince ceza-
landıramadığı içindir ki, sınırlan kesinlikle tayin edi
lemediği içindir ki, hafif kalmaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, önleme tedbiri 
olarak getirilmişti, ama Cumhuriyet Halk Partisi bu
nun karşısına geçmişti. Geliniz, zaman kaybetmeyi 
niz, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin adını değişti
riniz, dilerseniz «Güvence Mahkemeleri» deyiniz, 
önleyici önleme tedbirlerini vaz ediniz. Aksi takdir
de, analara yalvarmakla, babalara yalvarmakla, nasi
hat Ue bunu önlememiz mümkün değildir. Ancak ve 
ancak illegal, legal örgütleri sindirebiliriz; bir müd
det için zaman kazandırmış olabiliriz. Bu hastalığın 
tedavisi, önleme tedbirlerinin, önleme çarelerinin da
ha kuvvetli şekilde, daha belirgin şekilde getirilmiş 
olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün memlekette anarşi 
her geçen gün tırmanmaktadır, büyük boyutlara ulaş
mıştır. Yeni yeni anarşik metotlar uygulana gelmek
tedir. Memleketimiz elem içindedir, vatandaşımız 
gözyaşı içinde bulunmaktadır. Bunu istirmar etmiş 
olan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım hâlâ da-
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ha görememenin gafleti içindedir. Akılcı yolları de
nemek zorundadır. Yaptıkları hatayı bir an önce te
lafi etmek zorundadırlar. Aksi takdirde zaman geç
miş olur, tarih ve millet önünde sorumluluğunuz ar
tar arkadaşlarım. Bunu idrakten aciz bir takım kim
seler polemik mevzuu yapmak suretiyle oy alabilmek 
için şemsiyesi altında barındırma yoluna gitmiştir. 
Komüniste prim verir şekilde icraat uygulanmıştır, 
anarşişst kucaklanmıştır, anarşistin hakkı burada sa
vunulmuştur, Meclis zabıtlarına geçirilmiştir. 

Böylesini tutumlar karşısında, elbette ki, Ermeni 
örgütler de, Rum örgütler de, patrikler de, hahamba-
şüar da rolünü oynayacaktır ve meydan müsaittir. 

Bu durumu önlemek, bu duruma gem vurmak 
bizlerin elindedir. Bu kutsi çatının altında aynı de
ğerde, aym çizgide birleşmek, memleket için, millet 
için lüzumlu olan kararları, kanunları çıkarmak, gö
revimizdir ve ödevimizdir. Hâlâ daha geçmişten bah
sediyoruz. hâlâ daha geçmişten ders almak istemiyo
ruz ve demagojiye kaçıyoruz. 

Sayın İçişleri Bakanımızdan soruyorum; «zaman» 
diyorsunuz, «en kısa zamanda olacak» diyorsunuz; 
zamanın miktarı nedir? Kaçgündür, kaç aydır, kaç 
senede önlenecektir? Memleketin tahammülü var mı
dır? Vatandaşımızın sabrı var mıdır? 

ORHAN BÎRGtT (istanbul) 40V yeni çıkıyor. 
MÜFÎT BAYRAKTAR (Devamla) — Bugünkü 

gazetelerde bile, 7 tane hadise mevcuttur; 5 ölü var
dır, 8 tane dinamit hadisesi vardır. Bugün sol, birtakım 
zihinlerdeki istikametleri değiştirebilmek için, öcü 
gibi solun karşısında olan her kişiye, «faşist» demek 
suretiyle, adım adım yürümek istemektedir; ama mu
vaffak olamayacaktır. 

Sayın İçişleri Bakanımıza söylüyorum : Kısa dal
ga 31 metre üzerinden komünist propagandası yapıl
makta, «Bizim Radyo» bizim komünist radyosu şek
linde, Türkiye'nin bölünmesi için çeşitli sloganlar söy
lenmekte, çeşitli görüşler sunulmaktadır. Bu arada, 
«Cumhuriyet Halk Partisine yön veriyoruz» demekte
dirler. 

Bu neşriyatı nasıl bozacaksınız? Bu neşriyatın na
sıl önüne geçeceğiz? Bu gibi neşriyatlar, memleketi
miz için yara vermemesi için, memleketimizdeki va
tandaşları birbirine düşürmemesi için nasıl önlene
cektir? Tedbirler nedir? Çareler nedir? Bunu söyle
sinler. Bunun önlemini alalım, bu tedbirleri getirelim. 

Bu arada bir demagojiye de meydan vermemek 
için, Sayın Bütçe Plan Komisyonu Başkanı dedi ki : 
«Halkevlerine 10 milyon lira ayrılmamıştır» 
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Halkevlerine 10 milyon lira, Cumhuriyet Halk 
Partisinin vermiş olduğu önergeyle ayrılmıştır; ama 
bizler itiraz etmişizdir, basın karşı çıkmıştır. Bakmış
lardır ki, pabuç pahalı; tekriri müzakere yapmak su
retiyle, bu defa da derneklere yardım adı altında 25 
milyon liralık fon ayrılmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanından soruyorum : Dernekle
re ayrılmış olan bu 25 milyon liralık fondan, halk
evlerinin hissesi nedir? Payı ne olacaktır? Yardım edi
lecek midir? Bu para verilecek midir? (CHP sırala
rından «Maliye Bakanına» sesleri, gürültüler) 

Daha kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz, «Maliye 
Bakanlığı» diyorsunuz. Tevziatı İçişleri Bakanlığı ya
par, İçişleri Bakanlığı bünyesindedir derneklere yar
dım etme parası. Görüyorsunuz ki, mesuliyetinizi da
hi bilemiyorsunuz ve bunu idrakten acizsiniz. 

Bu arada, Demokrat Parti devrinde de «Menderes 
gider bu işler biter» diyen o günün anarşistleri, bugün 
«Demirel gider bu işler biter» demişse de 47 günde 
115 ölü, 650 yaralı, 680 bomba olayı, hadise mevcut
tur. 

Siz geldiniz niçin önleyemediniz? Halep orada ise 
arşın buradadır. 

BAŞKAN — Saym Bayraktar, konuşmanızı to
parlayın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partili sayın konuşmacı arkadaşım hep sağ
dan bahsetti. Faşistin de, komünistin de, siyonistin de 
Allah belasını versin; hepsinin karşısındayız. (Alkış
lar) Ama Cumhuriyet Halk Partili konuşmacı arka
daşım, «Komünistin Allah belasını versin» demedi ve 
diyemedi. 

Bunun yanında, İçişleri Bakanımızdan soruyo
rum : Dernekler Yasasına göre, enternasyonele gir
mek suç mudur, değil midir? Dernekler Yasasına gö
re, böyle bir yasa mevcut mudur değilmidir? Bunun 
da tavzih edilmesini hassaten istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen sözünüzü 
toparlayın, vaktiniz doldu efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Burada 
sözlerime son verirken, bütçenin Devletimize ve mil
letimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (AP, 
CHP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, Adalet 
Partisi Sayın Sözcüsü, 1978 mali yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının İçişleri Bakanlığı bölümünde, halkevlerine 
10 milyon lira ödenek ayrıldığını beyan etti. Onun 
gerçek dışı olduğunu, anında söz alarak belirttim. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de yine bir değerli 
arkadaşitn, aynı zamanda Komisyon üyesi, birtakım 
yanlışları alt alta sıralayarak bazı beyanlarda bu
lundu. 

Gerçeğin tescil edilmesi bakımından bunlan açık
lamakta yarar görüyorum. 

Birincisi : 
Değerli arkadaşlarını, bu konuyu tartışmak istemi

yordum; madem açıldı belirteyim : Eskiden - 1977 
bütçesi dahil - ulufe dağıtılır gibi, birtakım dernek
lere paralar dağıtılmış. 1978 Bütçesinde de, Komis
yonumuz 70 milyon lira derneklere dağıtılmak üzere 
İçişleri Bakanlığı Bütçesine konan ödeneğin tamamı
nı çıkarmıştır. 70 milyon liranın dün nerelere, kim
lere verildiğini Türk kamuoyu biliyor. Bu sakıncaları, 
bu kuşkuları duyan ve bilen Komisyonumuz, bu 70 
milyon lirayı almış, Maliye Bakanlığına iade etmiştir. 

İkincisi : 
Sayın Bayraktar, «Derneklere yardım ödeneği olan 

bu 25 milyon lirayı İçişleri Bakanlığı dağıtacak. Kim
lere verecek, halkevlerine ne kadar verecek?» dedi. 

Sayın Bayraktar'm bunu parlamenterlerden daha 
önce bilmesi gerekir; Komisyon üyesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ödeneği İçişleri Bakanı 
değil, Maliye Bakanı bir yönetmeliğe dayanarak, yö
netmelik çıkardıktan sonra dağıtacaktır. (AP sırala
rından gürültüler) Bunun da böyle bilinmesinde ya
rar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli konu : Yi
ne Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, yaptığı konuş
mada aynen şu ibareyi kullandı : «MİT'in tahsisatı
nı azalttınız.» 

Değerli arkadaşlarım, evvela bir yanlışı tespit ve 
tescil etmek istiyorum; MİT'in ödeneği İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinde değildir; MİT'in ödeneği Başbakan
lık Bütçesindedir. Bu bir. 

İkincisi : Özellikle, değerli Adalet Partisi Sözcü
sünün bilgisine sunmak istiyorum; MİT Müsteşar
lığına 984 678 000 lira tasanda ödenek gelmiştir. Ko
misyonumuz, gelen tasarıdaki ödeneği aynen benim

semiştir; bu yanlışın da böylece tespit edilmesinde ya
rar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer yanlışlık da şu : 
Sayın Sözcü, «İçişleri Bakanlığının gizli hizmetler tah
sisatını kaldırdınız» dediler, konuşma metinlerinde ve, 
tutanaklarda da var. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığına gizli hiz
met ödeneği konamaz. İçişleri Bakanlığına konacak 
her gizli hizmet ödeneği, İçişleri Bakanlığında birta
kım gizli oyunların tezgâhlanmasına imkân verir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi 
açıkça, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Ge
nel Kumandanlığına ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na, gizli hizmetlerle ilgili ödenek konabileceğini amir 
hüküm olarak belirtmiştir. 

Komisyonumuz bu hususu tespit etmiş; İçişleri 
Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğü bir kenarda 
dururken, konmuş olan ödeneğin nereye, nasıl har
canacağı bilinmediği için ve böyle bir ödeneği koy
manın Anayasaya ve yasalara açık aykırılık teşkil et
tiği ortada olduğu için, geçmiş yıllarda yapılan sakat 
tatbikata son vermek için, yasanın Komisyonumuza 
yüklediği görev yerine getirilmiş ve İçişleri Bakanlığı 
emrine verilen bu ödenek tasandan çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize sundum. 
Saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grupu sataşma
dan dolayı söz istemişlerdi. Fakat, bana gönderilen 
habere göre, ikisi de vazgeçmişlerdir; kendilerine te
şekkür ederim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır efendim, 
bizde öyle bir vazgeçme yok. 

BAŞKAN — Öyle dediler. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır efendim, 

tensip hakkı benimdir; vazgeçtiğime dair hiçbir ik
rarda bulunmadım. 

BAŞKAN — Divan üyesine o şekilde beyan etmiş
siniz. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Bizim de vazgeç
tiğimize dair bir şey yok. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim tutanakları incele
dim zaten. Cumhuriyet Halk Partisinin, «Beyazıt Ku
lesine kızıl paçavrayı çekeni mebus yapan kimdir?» 

Bunu sataşma olarak ben de kabul ediyorum. 
Buyurun Sayın Ertuğrul Günay; Grup adına. 
Aynı çerçeve içinde konuşmanızı rica edeceğim 

Sayın Günay. 
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CHP GRUPU ADINA ERTUĞRUL GÜNAY 
(Ordu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin çok de
ğerli üyeleri; 

Önce şunu belirtmek istiyorum ki, bu kürsüyü sık 
sık ve uzun sürelerle kullanmak düşüncesinde olan 
bir arkadaşınız değilim. Bu Meclisin en yeni ve en 
genç üyelerinden biri olarak bu Meclisi okul gibi gör
meye çalıştım hep. Meclis deneyi olan arkadaşları
mın değerli deneylerinden, engin deneylerinden ya
rarlanmak için dinlemeyi seçtim hep. Bunu, halka da
ha yararlı hizmet verebilmek açısından ödev saydım 
kendime; ama bu ödev anlayışı içinde yalanlara kar
şı çıkmayı da, yanlışlara karşı çıkmayı da, iftiraya 
karşı çıkmayı da kendim için görev saydım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

önce şunu belirtmek istiyorum ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin hiçbir zaman, hiçbir dönemde şiddet 
olaylarıyla, şiddet eylemleriyle ilgisi olmamıştır. Bü
tün Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, en başta Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkam, her zaman 
şiddete dayanan toplum eylemlerine karşı olduklarını 
dün de söylemişlerdir, bugün de söylemişlerdir, yarın 
da söyleyecekler ve bu görüşleriyle savaşacaklardır 
toplum içinde. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bayrak işine 
gel. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Oraya da 
geleceğim Sayın Bayraktar. 

Ama, asıl şiddet olaylarına karışmış olanları, ka
tillikleri mahkeme tutanaklarıyla saptanmış olanları, 
katillikleri kesinleşmiş mahkeme ilamıyla ortaya çık
mış olanları kendi gençlik örgütlerinin başına getiren
ler, kendi gençlik örgütlerine genel başkan yapanlar, 
bu suçlamaları bize yöneltmeye kalkanlardır. 

Asıl o katillerin toplantılarında, o katillere çiçek 
verenler, buket verenler, bu suçlamaları bize yapma
ya kalkanlardır. Biz onlara değil buket vermek, Ge
nel Başkanımın deyişiyle, ellerimizi hiçbir zaman ver
medik onların kanlı ellerine. İster soldan, ister sağdan 
uzanan kanlı ellere hiçbir zaman ellerimizi vermedik; 
önce bunu belirtmek istiyorum. 

Türkiye'de şiddet eylemleri yok mu; Türkiye'de 
aşırı sol şiddet eylemleri yok mu? Elbette var, elbette 
aşırı sol şiddet eylemleri var; ama onlar hem bu dü
zene karşı, hem Cumhuriyet Halk Partisine karşı, 
hem Cumhuriyet Halk Partisinin düzeni demokratik 
yollardan değiştirmeyi amaçlayan anlayışına karşı. 
Asıl düşman, onlar bizi görüyorlar; bunu asıl herke
sin kafasına sokmak lazım Türkiye'de. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu olaylarla ilgisinin 
olmadığı, 12 Martın düzmece ortamı içinde bile ke
sinleşti, ortaya çıktı. 12 Martın o düzmece ortamı hiç
bir Cumhuriyet Halk Partiliyi suçlayamadı, Cumhu
riyet Halk Partisi hakkında hiçbir suçlamayı gerçek 
temellerine dayandıramadı. O ortamın oyun olduğu, 
o ortamdaki birtakım davaların aslının olmadığı daha 
bugünden ortaya çıktı. Yarın çok yakın bir gelecek
te o ortamın asıl yüzünü tarih yazacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bunların aslını, bunların 
gerçeğini, bize bu suçlamaları yöneltenler biliyorlar. 
Bu suçlamaları bugün bu kürsüye getirmeye kalkışan 
arkadaşım, eğer Ordu'dan benimle birlikte Adalet 
Partisinden gelen arkadaşlarıma sormak düşüncesin
de bulunsaydı, işin aslını öğrenirdi ve halkın o ifti
ralara cevap verdiğini, bize nasıl güven gösterdiğini, 
50 bin olan Ordu'daki oyun, bu iftiralara inanmayan 
halkın desteğiyle 100 bine çıktığını görürdü, anlardı. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ben milliyetçi 
adamım. Sen, kızıl bayrak çekildi mi, çekilmedi mi, 
onu söyle. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Saym arka
daşım, oraya geliyorum. 

Önce şunu belirtmek isterim genç arkadaşım. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Özür dile

rim Sayın Başkan. 
Demokrasi, benim anlayışıma göre, bir terbiye dü

zenidir. Demokrasilerin temel kurumu olan meclisler 
en başta, terbiye üzerine kurulmuş olan müesseseler
dir. Bu müesseselerdeki bu anaunsurun dışına çıkan 
insanlara cevap vermeye benim terbiyem müsaade et
mez. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bize... (Gürültüler) 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kızıl bayrak 

çekildi mi? 
BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Bayraktar. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım... (Gürültüler) 
Sana, bu arkadaşıma hakaret etmeyi bile kendim 

için küçüklük sayıyorum. 
Arkadaşlarım... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kızıl bayrağı 

söyle. 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen oturun, mü

dahale etmeyin. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Oraya ge

liyorum, oraya geliyorum, oraya geliyorum; bu Mec
lisi Başkan yönetiyor; oraya geliyorum, bu Meclisi 
Başkan yönetiyor. 
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nun resminin üzerinde 'bulunduğu kocaman bir bezi, 
kocaman bir flamayı İstanbul Üniversitesinin... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Vedat Demir
cioğlu hangi fakültedendi? 

•ERTUGRUL GÜNAY (Devamla) — Hukuk Fa
kültesi öğrencisi idi 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hukuk öğren-
cMırin Teknik Üniversitede ne işi vardı? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Orada ka-
îa'biîir; Teknik Üniversitede değil, yurdunda kalıyordu. 

Vedat Demircioğlu'nun resminin üzerinde bulu
nan kocaman bir bez, İstanbul Üniversitesinin en yük
sek yeri olan Bayazıt Kulesine asıldı. 

Benim o tarihlerde 'bu olayla ilgim, o günkü adli 
soruşturma tutanaklarıyla da bellidir; öğrenci temsil
cisi olduğum içindir, Hukuk Fakültesinin disiplin dos
yasında da bellidir. O gün o olayla bütün ilgim, o ta
rihte Hukuk Fakültesi öğrenci temsilcisi olmak, o 
günlerde yapılan birtakım toplantılarda konuşmaktan 
ibaretti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada ben, asıl onun 
için söz aldım, asıl onun için söz aldım. 

Bir kere, kızıl bayrak çekildi mi Beyazıt Kulesi
ne? önce bunu bileceğiz. Daha sonra o kızıl bayra
ğın çekilmesi - eğer böyle bir olay varsa - olayıyla 
bir Cumhuriyet Halk Partilinin, benim, ya da bir baş
kasının ilgisi var mı, yok mu? O konudaki düşün
cemi, bilgimi yargı organlarına sundum, sizin takdir
lerinize de sunmak istiyorum; dinlemek lütfunda bu
lunursanız eğer. 

Değerli arkadaşlarım, ben, 1967 yılında 21 yaşın
da bir delikanlı iken - Sayın Aksoy'un deyimiyle - İs
tanbul Hukuk Fakültesi öğrenci temsilciliği yaptım. 
O dönemlerde henüz gençler birbirlerini öldürmüyor
lardı, gençler birbirlerine bugünkü kadar düşman edil
memişlerdi. Ondan sonraki iktidarlar, ondan sonra
ki on yıl içinde ülkemizi yöneten iktidarların büyük 
çoğunluğu, o beceriyi, o başarıyı, gençleri birbirine 
kırdırma ve düşman etme başarısını ve becerisini gös
terdiler; o dönemlerde henüz bu yoktu. 

öyle bir dönemde bir fakültede öğrenci temsilci
liği yaptım. O günlerde öğrenci olayları yapılıyordu. 
O öğrenci olayları yürüyüşlerden ibaretti, birtakım 
gösterilerden ibaretti. Daha sonra, gerçek niteliğini, 
bizim, o gün söylediğimiz; ama sonra bütün siyasi 
partilere mensup arkadaşlarımızın da anladığı, 6 ncı 
Filo'ya örneğin, karşı birtakım davranışlar, tepkiler 
gösteriliyordu. O davranışlardan bir tanesinde, o ey
lemlerden bir tanesinde - sizi önce Adalet Partili ar
kadaşlarım beğenmiyorlar, özür dilerim - adı Vedat 
Demircioğlu olan bir genç... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kiev'den geldi. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Burada ta

rihi bir olayı anlatmaya çalışıyorum, lütfen dikkatli 
dinleyelim. 

... öldü. öldüğü zaman üzerinden bomba çıkmadı, 
dinamit fitili falan çıkmadı; pijamasıyla, Teknik Üni
versite Yurdumda, o akşamki kargaşa içinde ölmüş 
olduğu, o günkü sağcı, solcu bütün gazetelerde ya
zıldı. O genç... (AP sıralarından «öldü mü, öldürül
dü mü?» sesleri) öldü, ya da öldürüldü; onu mahke
meler söyler. 

O gencin, 6 ncı Filo olaylarında, 6 ncı Filoya kar
şı bir eylem sırasında ölmüş olduğu, o gün üniversi
tede bulunan 'bütün öğrenciler tarafından kabul edil
diği için, daha sonra, 15 gün veya bir veya üç ay 
sonra 6 ncı Filonun tekrar İstanbul Limanına geli
şinde yine birtakım davranışlarda, tepkilerde bulu
nuldu. Bu tepkilerden bir tanesi, Vedat Demircioğlu' 

Değerli arkadaşlarını, bununla ilgüli bir belge sun
mak istiyorum size. Harun Karadeniz adını duyanlar 
vardır. «Olaylı Yıllar ve Gençlik» adlı kitabının 182 
nci sayfasında şöyle söylüyor : «Hukuk Fakültesin
de yapılan toplantıdan sonra tarafımızdan hazırlatıl
mış olan Vçdat Demircioğlu flaması, birkaç arkadaş 
tarafından kuleye asıldı. Nitekim, İstanbul vilayeti
nin kapışma astırdığımız büyük bez afişte de, İstan
bul Üniversitesi dış kapısına astırdığımız afişte de, 
Vedat Demirdoğiu'nu unutmadık. 6 ncı Filo defol, ya
zılı idi. Tüm sağcı basının bu bayrağa «kızıl bayrak» 
diyeceğini düşünmemiştik. Esasen bu basın, biz ne 
yapsak aleyhimizde yazacağı İçin, bizce çok önemli 
değildi.» 

'Bunları ben söyleniliyorum; şimdi ölmüş, 12 Mart 
dönemindeki iktidarların... (AP sıralarından gürültü
ler) Anlatacağım, anlatacağım sabırlı olursanız. 

Kanser oümasma rağmen, 12 Mart dönemindeki 
iktidarlar tarafından tedavi için yurt dışına çıkmasına 
İzin verilmediği için öldü; bir anarşist olarak ölmedi. 

Değerli arkadaşlarım, benim bu olayla ilgim, de
min de söyledim, o tarihlerde Hukuk Fakültesinde 
öğrenci temsilcisi olmamdan ibaretti. 

O olayın da, bir kere, kızıl bayrak olmadığını an
lamış oluyoruz. Ama, kızıl bayrak bile olmayan o ola
yın içindeki payımın da, davranışımın da ne olduğu
nu burada anlatmaya çalıştım. 

Bu davranışımın, benini suçlanmam için de, Cum
huriyet Halk Partisinin suçlanması için de bir vesile 
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yapılabileceğini sanmıyorum. Bu kürsüde açıklıkla 
söylemek istiyorum; 21 yaşında, hangi düşüncelerle 
'Bağımsı/ Türkiye» diye bağırımşsam, o davranışı 

izlemişsem, o gün görevimi yapmışsam, aynı inanç
la, aynı yürek ferahlığı iîe, aynı coşkuyla, bu mille
tin kürsüsünden bağımsız Türkiye düşüncemi, özgür 
Türkiye düşüncemi, ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne 
Çinlin, hiçbir yabancı ulusun karşısında başı eğik Ol
mayan Türkiye'ye inanç düşüncemi 'bu kürsüden be
lirtmek istiyorum, haykırmak istiyorum... (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKÎ EFEOĞLU (İzmir) — Türkiye bağımlı rai? 
Sayın Başbakana «orun. 

»ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — DeğiMir ve 
olmayacaktır da; hiçbir zaman bağımlı olmayacak. 
Ama, biz o inancın takipçileriyiz, şimdi anlatacağım 
size, müsaade ederseniz. 

»BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, lüt
fen. 

•ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, o günlerde, «komünist» diye suçlandırı
lan gençlerin, ki o gençîerin arasında bugün MHP' 
li gençîer de var, yani 6 öcı Filoya o gün karşı çıkan 
gençlerin arasında bugün MHP'M gençler de var. Bu 
doğrudur, arkadaşlarım ka'bul ederler, ben öğrenci 
olaylarını yakından izleyen ve Türkiye'deki toplum
sal gelişmeyi yakından izleyen »bir arkadaşınız olarak 
söylüyorum : O gençlerin o gün «'Bağımsız Türkiye» 
diye haykırdıkları günlerde benim ilimde, örneğin; bir 
siyasi partinin (Ki, aynı zamanda Komünizmle Müca
dele Derneğinin de sulbe başkanıydı) il başkanının ma
sasında Amerikan bayrağı vardı, «Hatıra diye saklı
yorum» diyordu; öyle bir anlayış da vardı Türkiye' 
dej 

O günlerde, o yıllardan bir iki yıl önce, bir siyasi 
partinin lideri, bir siyasi partinin genel başkan adayı, 
kendi partisinin kongresini kazanmak için Türkiye'de
ki birtakım başarılarını, becerilerini sunmuyordu par
tinin delegelerine; Amerika Birleşik Devleti Başkam 
ile çekilmiş resimlerini dağıtıyordu. Öyle bir anlayış 
da vardı Türkiye'de, öyle 'bir ortam içinde... 

»MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
saate bakar mısınız? 

ıBAŞKAN — Grup adına konuşuyor, 20 dakika
dır. Başkanlığın tarafsızlığından endişeniz olmasın. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Öyle 'bîr or
tam içinde gençler, o düşüncelerin, o duyguların sa-
bibi idler. Ye bu tahammülsüzlük gösteren, demok
rasinin gereğini hâiâ Mecliste mebus obualarına rağ

men kavramamış bulunan arkadaşlarıma şunu söy
lemek istiyorum : Hiç haykırmasınlar, bağırmasınlar, 
biz bunların hesabını halkın önünde, milletin önünde, 
kürsülerde, meydanlarda, salonlarda her yerde vere ve^ 
re geldik. Her yerde halk bize.güvendiğini, onlardan 
dafha çok bize güvendiğini, bize inandığını köyde, 
kentte, her yerde kanıtladı; oylarıyla, düşünceleriyle, 
eylemliyle ispat etti. IBiz bunların hesabını vere vere 
geldik. Ama bir gün Türkiye'yi getirdiğiniz siyasal ve 
ekonomik tablonun hesabı size sorulacak olursa, ne 
hesap vereceğinizi çok merak ediyorum? l(OHP sıra
larından! alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek 
isterim ki; bu iddiayı ileriye Sürmeye kalkışan, yaz
maya kalkışan bir ülkü ocağı başkanını 'ben (bir genç 
arkadaşımla hiç'bir zaman, o genç arkadaşlarımın hep
sinin Türkiyeciük davasında birleşeceğine inanan bir 
insanım; bir genç arkadaşımla hiçbir zaman karşı 
karşıya gelmek istemem »böyle; ama) yargı önüne çı
karmak zorunda kaldım. Ordu Asliye Ceza Mahkeme
si Toplu Basın Davası, 77/5 sanıyorum. O arkadaşı
ma ispat hakkı tanıdım. Tanımamak elimdeydi. 

MÜFİT BAYRAKTAR i(Bolu) — Sayın Başkan, 
saat dolmadı mı? 

»BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Sayın »Bayraktar, grup adına konuşmalar 20 daki

kadır. Saat 17.25'te konuşmaya başlamıştır. Hâlâ 10 
dakika konuşma »hakkına haizdir. Lütfen müdahale 
etmeyin; (CHP sıralarından alkışlar) 

lERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ispat »hakkını kendisine tanımayabilirdim, 
o genç arkadaşıma ispat hakkı tanıdım. Fakat o genç 
arkadaşım, aylardan 'beri ispat etmek yerine - bu, siz
lerin de kullandığı üzücü iftirayı ispat etmeye kalkış
mak yerine, delilleri varsa, belgeleri varsa ortaya sun
maya kalkışmak yerine - kaçmayı terdi etti. Bir gün 
eğer mebusluğu kaybederseniz, »bu iddiaları ileri sü
renlerle, sizinle yargı önüne çıkarsak, karşılaşırsak 
herhalde Siz de aynı yolu seçeceksiniz. 

Ne yargı önünde, yani benim açtığım dava önün
de, ne 12 Mart döneminde, ne ta 12 Marttan 5 yıl ön
ce olmuş 'bulunan bu olayla ilgili 5 yıl önceki savcılık 
soruşturması döneminde bu anlattıklarımdan başkaca 
hiç'bir sonuç ortaya çıkmadı. Ağır bir sözcük kullan
mak istemiyorum, Yüce Meclisin değerli üyeleri beni 
bağışlasınlar; ama bu benim anlattıklarımdan, olayın 
»bu niteliğinden başka bir kanıt, başka bir belge, 'baş
ka bir delil ortaya çıkarmadıktan sonra, »bu iftiraya 
aynı biçimde devam etmek »isteyen arkadaşlarıma - hiç 
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kimseyi kastederek söylemiyorum» beni bağışlayınız -
«alçak bir yalancı» demekten başka yapacağım şey 
yoktur. Kimseyi kastederek söylemiyorum; ama bu 
sıfatı, bundan sonra bunu kullanacak olanlar, lütfen 
peşin peşin kabul etsinler. 

Değerli arkadaşlarım, söylerimin Sonunda şunu ke-
siKÎMe ifade etmek isterim ki; ben de, Cumhuriyet 
Halk Partisi de, her zaman şiddet eylemlerinin karşı
sında olmuştur, şiddet eylemlerinin her zaman karşı
sında olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu bozuklu
ğuna inandığımız düzeni, bu adaletsiz düzenli zorla, 
cebren, silahla değil; yalnız halkın gücüyle, yalnız hak
kın gücüyle demokratik yollardan değiştirecektir. 
Demokratik yollardan daha insanca, daha hakça, daha 
özgür bir toplum düzenine barış içinde varacağız* 

O duyguyla, o inançla hepinizi saygıyla selamlı
yorum, hepinize içten teşekkürlerimi sunuyorum de
ğerli arkadaşlarını. (CHP sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına sataşma

dan dolayı söz isteniyor. 
Zabıtları tetkik ettim. Sayın Aksoy bazı kitaplar

dan pasajlar okumuştur.- Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupunun gönderdiği notta, «Bu kitapta yazılanlar 
bizim doktrinimiz gibi gösterilmiştir. Doktrinimiz ol
madığını açıklamak istiyorum» demektedirler. Buyu
run, size söz hakkı veriyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

Grup adına konuşuyor, yetkili midir? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Konuşma süreniz 20 dakikadır, yal

nız aynı çerçeve içinde konuşmanızı rica edeceğim. 
MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

<Erzurum) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, saygıdeğer millet vekilleri; 

İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde şahsı adına 
söz alan Sayın Profesör Aksoy, burada konuşmaya 
başladığı zaman, sözüne birtakım mücerret doğrular 
ve genellemelerle başladı; akh başında sözler etti. Ob
jektif olarak, Türkiye'de gelişen anarşi olaylarının 
ciddi bir tahlilini yapacağı zannına kapıldık. Kendi
sini fazla da yakından tanımadığımız için biraz da 
safça, bu doğruya kaçan laflarım oturduğumuz yer
lerden alkışladık. Gel gör ki, Sayın Profesör, Parla
mentonun bu eski üyesi Sayın Aksoy, sözünü he
men kaydırarak, hemen saptırarak ve çok basit, ger
çekten kınayacağım ölçüde basit laf oyunlarıyla ye
niden MHP'yi, onun liderini ve milliyetçi Türk 
gençliğini itham, iftira yağmuru altına aldı. 

Aziz arkadaşlarım, bazı insanların inanmadıkları 
şeyleri, Türk Milletinin iradesini tecelli ettiren bu 
kadar insan karşısında nasıl bu kadar rahat söyleye
bildiklerini gerçekten anlayamıyorum. Sayın Muam
mer Afcsoy'un, Türkiye'de anarşinin kaynakları konu
sunda, Türkiye'de dönen kavganın boyutları konu
sunda, muhtevası konusunda bu kadar cahil olduğu
nu kabul etmem mümkün değildir. Eğer sözü dolan
dırıp bu noktalardan geçiriyor ise, kendisi kesinlikle, 
inanmadığı şeyleri söylüyor ve kendisine inanmadığı
nı bu kadar rahatlıkla söyleyebildiği için hayranlık 
duyuyor değilim, sadece şaşıyorum. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Kitabı oku 
kitabı. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Oraya da ge
leceğim. 

Sözü döndürüp dolaştırıp, Türkiye'de anarşi ya
ratan taraflardan birinin de milliyetçi Türk genç
liği olduğu noktasına getirdi. Aziz arkadaşlarım, 
Türk Anayasasına, onun kurduğu Türk kaza siste
mine, o kazai gücü kullanan Türk hâkimlerine ve 
bu Parlamentoya saygısı olan her insan, 12 Mart 
gibi bir deneme geçirdikten sonra, hâlâ anarşinin ta
raflarından söz ederse ve hâlâ taraflardan birinin 
milliyetçi Türk gençliği olduğu vehminde direnirse, 
onların da iyi niyetinden şüphe ederim. 

Türkiye'de anarşimin başlangıç tarihi olarak Sa
yın Aksoy da 1967'Iere gitti ve kendisi gibi düşü
nen daha birçoklarının paralelinde olarak, birtakım 
ekonomik ve sosyal yapı bozuklukların bu anarşiyi, 
dünyanın her yanında olduğu gibi Türkiye'de de 
başlattığını ileri sürdü. Yanlıştır. 1967'de anarşi Fran
sa'da da, İtalya'da da, Almanya'da da, Türkiye'de 
de başlamıştır. Ama 1967 Ahnanyası, endüstri çağı
nın ötesi problemleriyle meşgul bir ülkedir. 1967 yıl
larının Fransa'sı, sosyal yapısı ve ekonomik geliş
me istikameti itibarıyla Türk sosyal ve iktisadi bün-
yesiyle hiç ilgisi olmayan bir noktadadır. Bu kadar 
farklı bünyelerde aynı anlarda tezahür eden bir ha
disenin sebebini bu kadar farklı sebeplere bağlamak, 
herhalde, hiç değilse ilim adamı olan bir insana 
yakışmasa gerek. Eğer bu hadiselerin sebebi, ger
çekten sosyal ve iktisadi bünyedeki birtakım arızalar 
idiyse; eğer bu arızalar anarşinin sadece propagan
da malzemesi değil de, gerçekten müsebbibi, illetleri 
idiyse, çok farklı sosyal bünyelere sahip olan Fran
sa, Almanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde neden 
aynı yıllarda bu anarşi başladı? Bunun izahı yok. 
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Ben sözün alt tarafına geçiyorum. Hepimizin bil
diği gîbi, 12 Mart öncesi! yıHar ve 12 Mart'ın yaşan
dığı zamanlar, Türkiye'de silahlı anarşinin doruk 
noktasına ulaştığı devrelerdir ve bu doruk noktasına 
gelen tehlikenin yakınlığından ötürüdür. Devletimizi, 
milletimizin bütünlüğünü ve Türk'ün, Türk Milleti
nin istikbalini o ölçüde yakındam tehdit ettiği için
dir ki, 12 Mart tarihi bir zaruret olarak bir idrak, 
bîr var olma şuuru olarak tezahür etmiştir. Bu nok
tada kanunsuzluk yapılmamıştır. Anayasanın, Ku
rucu MecKsin kabul ettiği, Türk Milletinin «evet» 
dediği Türk Anayasasının hukuki bir müessesesi ola
rak örfî idare ilan edilmiştir ve hukuki müessesenin 
icraatı içerisinde anarşinin gelişmesi, bütün anato
misi çok net, çok açık olarak ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, sözüme başlarken Türk Anayasasına, Türk 
hâkimlerine ve Türk Ordusuna saygısı olan insan
ların, 12 Mart denemesini yaşadıktan sonra, anarşi
nin taraflarından söz etmemesi gerektiğini söyledi. 
Oraya geliyorum. 

örfi idare mahkemeleri, anormal mahkemeler 
değildir. Anayasanın tayin ettiği her mahkeme nor
mal mahkemedir, tabii mahkemedir. Şartlara göre 
şuradaki mahkeme normal mahkemedir; örfi idare 
ilan edildiği zaman da örf i idarenin kanunun gerek
tirdiği mahkemeler, örfi idarenin normal mahkeme
leridir, tabu mahkemelerdir. Bu mahkemelerde omuz
larında apoletleri de olsa, Türk hâkimleri hükme
der ve bu hâkimler kararlarıyla, iddialarıyla ve mah
keme dosyalarının neticesiyle Türkiye'deki anarşiyi 
çok net» açık. koymuşlardır ortaya ve bırakın karar
lan, mahkemelerde beyanda bulunurken, ne yapmak 
İstediğini, hangi davanın adamı olarak boynuna ipi 
geçirmeyi göze aldığını çok açık, çok net insanlar 
ifade etmişlerdir. Bunları görmezlikten gelemezsin ve 
mahkeme kararları Mam kararlarıdır. Mahkeme ka-
rarlarmm cezası ne olursa olsun, Türk Devletine kar
şı silahlı ayaklanmaya girişen insanların Türk Mille
tinin birliğini, Türk Devletinin bütünlüğünü parça
lamayı amaçlayan silahlı organizasyonların muha
kemesi yapılmıştır. Sonunda cezası şu veya bu tarzda 
verilmiş olabilir. 

Aziz arkadaşlarım, örfi idare ilan edildikten son
ra, 12 Mart'tan sonra, Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları içerisinde üniversitelerden sokağa, şehirlerden 
kırlara kadar anarşi durmamıştır, silahlı hareketler 
durmamıştır. Hepiniz o günleri yaşadınız. 12 Mart' 
tan önce de bazı çevreler karşıt güçlerden bahset
tiler; kaba kuvvete kaba kuvvede müdahale edildi-

j ğinden bahsettiler; en iyi niyetlileri ve biraz hesap
lı olanları, belli ideolojik angajmanları olanları ise, 
anarşiyi doğrudan doğruya Türk miIHyetçiîerinMi çı
kardığını ileri sürdüler. Evet, ümversiteferde kavga 
vardır, üniversitede gençler kavga ediyorlardı. Çün
kü, Sayın Aksoy'un tabiriyle «Onlar delikanlı» idi
ler. Potansiyellerim, rukP gerilimlerini müspet isti
kametlerde Türk eğitimi geliştirememişti; onlara, 
miHi hedefler, insani hedefler verememişti. Onları, 
Türk-İslâm insanının şahsiyetine veya bir başka 
dengeli şahsiyetine hiç değilse ulaştıramamıştır. Kav
ga edeceklerdir... Kavga edecek olan zihni çelişkili, 

I ruhu aç olan insanlara, bir düşman ideolojisinin pen-
[ çesi yapıştı ve kendi ideolojisinin emrine soktu, kav-
j gaya soktu, emrine soktu. 
I Bunun karşısında da, 50 yılhk materyalist isti-
[ kamette gelişen bir eğilime rağmen, Türk maarifi-
[ nin 50 yıllık yanlışlarına rağmen, Hudâyi-nâbit gibi 
t kendi kendini yetiştiren, Türklüğe, mukaddeslerine 
I sahip bir avuç üniversite gençliği, değil nefsi mü-
I dafaa, bir insiyakla karşı çıklar. Bu bir nefsi mü-
I dafaa, bir insiyakla karşı çıktılar. Bu bir nefsi mü-
I sahip olan, kendi milletinin bütünlüğü uğrunda fe-
I dai-can etmeyi bir iman, bir şahsiyet haline getirmiş 
t olan, kemdi devleti var olsun diye toprağa düşebîle-
I cek iradeye sahip olan insanların, devletinin, mille-
I tinin ve mukaddeslerinin tehlikeye düşmesi karşısında-
I ki bir refleks hareketidir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Hitler de öyle 
öldürüldü. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamca) — Ünftersite-
I Herde, evet, bu sebeple kaıvga vardı* 12 Mart olda. 

Kavganın hudutlarının birden bire, tek yönlü ola-
I rak şehirlere, sokaklara, geamllere, kültür sarayları-
I ısa kır gerillacılığına kadar köylere, dağlara kadar 
I yayi-lîğuu gördük. Jandarma Komutanının kurşun-
I andığını gördük. Konsolosların vurulup kaçınüı-
I ğiîiı, bankaların soyuiiuğunu gördük. Gemilerin ya-
I kılması için organizasyonlar yapıldığını gördük. 
I Kültür Sarayımın bir sabotaja kurban gittiği lıakknı-
I da iddialar gördük. (CHP sıralarından, «Hepsinde 

MHP» sesleri) 
I Hangi iddiamın içerkirade bîr ülkücü gencin, bir 
I milliyetçi gencin ismini gördünüz? Şerefli insanlar 
I bunu çok açık, çalk net oEaraik söylemek zorunda-
I dırîar.» (CHP sıralarından, «Hang&inâe yok ki?» 
I sesOei'i) 
I 12 Mart m^ıkeme'erinln; ne maüıikûm ettiği, ne 
I davasraa baktığı, ne ele haklarında iddianame tan-
I z3m ettiği taşanların içinde tek bir milliyetçi genç 

— 429 — 



M, Meclisi B : 112 21 . 2 . 1978 O : 2 

bulmazsınız. (MHP sıralarından alkışlar), CHP sı-
ra'iaraıdam, «Var, var» sesüerıi) 

Milliyetçi gençîer, Devletin meseleye e! koydu
ğu... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun lütfen. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamîa) — Normal ni

zam içinde Devletin varlığl* bir hava gibidir; o ni
zamı, o otoriteyi hissetmezsiniz teneffüs ettiğiniz ha
va g bi, onun faikına varmazsınız. Ama nizama 
karşı geldiğiniz, Devlete karşı geldiğiniz gün, sağ
lam bir Devlet otoritesi kaya gibi kafanıza çarpar. 
İşte 12 Mart da, Devlet otoritesi varlığını göstermiş
tir ve Devlet otoritesi, DevSet yıkıcılığına karşı ken
dini gösterdiği zaman, hiçbir milliyetçi gencin kav
ga içellisinde olduğuna şahit olmadık. (CHP sırala
rından, «Belge var, beliğe» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin, haitip konuşmasını 
'bitirsin, müdahale etmeyin. 

Konuşmanızı yavaş yavaş toparlayın Sayın Kös-
oğlu. 

Buyurun efendim.' 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devaanîa) — Aziz arka

daşlarımı... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş

kan, bunların koruma polisleri cinayet işliyor. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Örfi idare 

mahkemelerinde muhakeme edilen insanların Istesî 
bir tek kitaba sığmayacak kadar büyüktür. Bu bü
yüklük içellisinde, üniversite oSayTan çerçevesinde 
hadiselere karışmış' olan mirOye.tçi gençler olabilir. 
Sayı'Itan, bir eîln on parmağı kadar yoktur ve onlar 
12 Mart Hareketinden sonra hiçjbir hareketin içinde 
olmamışlardır. 

Zamanımın kısılmış olması ihtimali karşıisında 
Sözü bugüne getiınıek istiyorum. 

Seyıın İçişleri Balkanı, iyi niyetinize, en azından 
mücerret prensiplerle vaat ettiklerinize inanmak is-
ti'yoruım. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — İstersen 
inanma. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — İnanıyorum 
ve başarınızı en samimi (iuygularımla niyaz ediyo
rum. Sokaklarda patlayan boımlbaîara karşı, üniver
sitelerde, evlerinde kurşunlanan insaniara karşı, be
nim insanlarınla karşı hiçbir ideolojik ayırım yap
madan, benim kardeşlesrume. karşı patlayan sliaiMar 
karşısında bunları susturmak için, bunları önlemek 
için atılacak her adımı ben ve partim alkışlayacağız. 
Ancak, bir yanlış içinde ojma ihtimalinizi bir ihti

mal olarak da lütfen kaibul buyurursanız, bu nokta
da bir ikaz yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doSmaik üzeredir Sayın Kös-
oğlu, lütfen toparlayın. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partllsiıııln yöneticileri, siyasi mücadele 
içinde, MiIlİyeıtçi Hareket Partisini siyasi bir rakip 
oferak karalamaya çalışmışlardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ne za
mandan beri bu?Saymıız kaç tane, sayınız? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu karala
ma içes'Cu'Jnde Milliyetçi Hareket Partllsinin ve mllii-
yeitçi gençliğin anarşinin bir unsuru olduğunu söy-
îeyegelımşlei'^ir. Bunu sadece bir povJılka olarak, 
bir propaganda olarak kuHanniiş olaibiîirler, ancak 
öyle zannediyorum ki, bu sözleri söyleye söyleye 
say m Cumirurlyet Halk PartiSüer de söylediklerine 
inanır ha!e geldlller tehlike buradadır Sayan Bakan. 
Buna inanır hale gelmişseniz, tehlike buradadır. 

MUUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Adalet 
Fantisi için tehlike bu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Son günler
de arkadaşîarrmın özelikle şikâyet ettiği havada ben 
böyle bir yanlış inancın, saplantının varlığı şüphesi
ne düştüm. O da şudur: Cumhuriyet Halk Partisinin 
snyın yöneticileri ve Muhterem Hükümet, gerçekten 
söylediklerine inanmış olmalı ki, şimdi iktidar olduk
tan sonra tıpkı bir 12 Mart öncesi ve 12 Mart devresi
nin imajını yaratmaya çalışıyor. Bu imajla 12 Mart'ta 
aşırı sol takip edilmişti, anarşi takip edilmişti ve örfi 
idare kumandanları bir tümeni donatacak silâhlarla 
bnaın toplantıları yapmışardı Ve bu belgeler Baş
bakanlığın yayınfcJığı kitaplarda yayınlanmıştı. Şim
di öyle zannediyorum ki - bağsşüayın, bir zan olarak 
ifade ediyorum - yeni Hüküımeiiln saygıdeğer ve iyi 
niyetli İçişleri Bakanı da milliyetçi gençlerin anarşi
yi yarattığına, anarşinin müseibblbi olduğuna inan
mış ve her milliyetçi gencin oîiduğu yere bir baskın 
'ilîizmîsrnek'e neticeye ulaşabileceği ve 12 Mart dev
resinde aşın solun düştüğü imaj ve pozisyona mil-
îlyetçi gençlerin de düşeceği zannına kapılmıştır. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyin Sayın Kös-
ogilu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

SOM söziâmii, Sayın Muammer Altsoy'un, «Döaıe-
îîi vurun» lafını kısaca cevaplamakla bağlamış ola
yıma. Eiaan parıtilmıizin yöneticileri çok değişti, bi
zim partimizden aıyrııîaöi'îlar çok değişti, saygı duy
duğum sevgili arkadaşımı Mustafa Kemal Bey blz-
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de bakanlık yaptıktan sonra şu sıralardadır; hâlâ 
dostlumuz candaşımızdsr. O yazılar İkinci Cihan Har
fe] devresjr.de aLke:ıIn siperde ve cilde tetik beklediği 
devrelerde, genç bir üsteğmenim kalemlinden çlıan 
hamasi nesir örneğidir. Onu bugün de hâlâ siperde
ki üsteğmenler askerlerine yazanaktadırlar. 

Sözümü bağlkıCicn şu in ifade edeyim; Sayın Bü
lent Ecevjî, Sayın Baı-Jbskaınım; sizlin, «Tararı mı ol
sam, yeniden kendini mi yar&tsam» şiirinizin mu
hakkak ki sizli kaüiöîilğirjjz mananın dışında yo
rumlanması halinde duyduğunuz şiddetli rahatsızlığın, 
bir kitap yazmöya ve meselenin, iki masranm tasav
vuf! izahlarım uzun uzun yapımaya götürecek ka
dar büyük olduğunu bllyorum. Lütfen aıkadaşları-
mza söyleyin, bir üaîeğnıetoin kahramanlık duygu
larının ifadesi olan bu şiiri, 30 - 40 yıü sonra dille
rine pelesenk edip karşımıza çıkarmasınlar; bunu 
ben yakışhraınuyorum; 

Size saygıüarunı sunarım. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederimi Sayın Kösoğiu. 
«Soa söz mıIE&tvekıIliInlndıir» prensibine uyarak, 

üzerinde Saym Ahmet Buldanîı. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Şahsıma sa-

teşıümışiır Saym Başkan, söz tepiyorum. 
İSMET ATALAY (Kars) — Son söz olarak Sa

yın Bayraktar konuştular Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Son söz Sayın Ahmet BuManlı'mn 

efendim. (CHP sıralarından gürüSîüier) Koro hailin
de konuşmayın efendüm, teker teker söyleyiniz efen
dim. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, son 
söz oi&rak Sayın Bayraktar konuşmuşlardı, zabıtlar
da var. 

BAŞKAN — Efendlım» şimdi KomŞsyon konuş-
itukton soma mıSktvekirüne konuşma hakkı doğuyor. 
Bu bakımdan son söz milletvekillinindir, kaç kişi ko
nuşursa konuşsun. 

Saym BuJdaîîlı?,. Yok. 
Saym Semih Eryıüdız?.. Burada. 
Buyurun Sayın Semih Eryıîidız. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) _ Sayın Baş

kan, sayın üyeîer; bütçe dolayısıyla yapıîan eleşti
rileri beraiberce izledik ve mıiIHİyetçi denen gemçEerin 
ne yaptığım, ne yapmadığını bir iki cümleyle söyle
mek istiyorum. 

Diyorlar ki: «MlSİyetçi denen gençler hiçbir anar
şik oîaya karışmamıştır». 1975 ve 1977 seçimlerin
de bazı yurtlara poîiis girmeye kalktığı zaman; oııüa-
ra direnen, onlara sopa atan, ondan sonra da 6 ay, 

1 yıl hapis cezasına mahkûm edilen herhalde onla
rın m;ll}:y«tçi saymadıkları değildir. 

Onu bırakalım, size bir kişinin adını vereceğim. 
Bu EKİın neler yapıp, neler yapmadığını bütün Tür
kiye izledi. Bu zat, simidi bir zaman'aa- bir partinin 
kadrolaşmasını sürdüridüğü Toprak Tarım Refonmun-
da çek büyük ücretlerle İşe alınan, bir zamanlar Ül
kü Ocakları Dernekleri Genel Başkanlığım yapan, 
bununla da kalmayıp ilki cinayetten 24 yılla maMtûm 
ediJdlkten sonra, Milliyetçi Hareket Partisinin Genç
lik Kollarının Genel Başkanlığına gelinilen bir ka
tlidir. Kimden bahsettiğimi siz iyi Kirsiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Bdz bilme
yiz, OKU siz blEirainiz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Bunun gi
bi bugün yurCaıda... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yalan söy
lüyorsun, Gençlk Koiîarı Başkam olmadı. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sami Bai'ı 
siz çek iyi tanırsınız. Saanıi Baî... İsim de veriyorum 
size. Bunun ötesinde insafınıza bırakıyorum, Ada&t 
Partili müîetvekiieriaıe bırakıyorum. 

Herhangi bir yurda gidip, düne kadar Sıîte Yur
duna, Niğde Yurduna gidip, bırakınız Halk Parltiîi 
olarak, bir Adafiet Partili olarak o yurtlara girmeye 
kn'Jksaydınız başınıza geîenlei'Jn ne olacağına dair, 
Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığının Urfa'ulaki 
Deviiei lojmanında oîmuş bir olay gibi örmekler var
dır. 

1976 yıümda bir Adalet PaııtFıi avukat, Urfa'daki 
Devletin Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığına taSı-
s!s ettiği yere girmiş ve oradan cesedi çıkmıştır. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Dün de söyle
diniz bunları. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Daha çok 
söyleyeceğiz. Suçluları bu Mecliste yakalanıncaya 
kadar defatîe söyleyeceğiz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız; lütfen 
Umumi Heyete hitap ediniz sayın hatip. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; bu Meditste bu bütçe dolayısıyla şunu 
söylüyoruz: Bu ülkede kim suç işiyorsa, kim suç 
işlemeye teşvik ediyorsa, kişisel olarak ben ve ina
nıyorum ki partim» bunun sonuna kadar takipçûsi 
olacaktır. Bir partinin kuyruğuna girse de, bir baş
ka partinin himayesine girmeye çalışsa da, biz bunun 
takipçisi olacağız. 

Anarşinin yuva'iarını nereden gelirse gelsin, tek 
tek dağıtılması için elimizden geîen her çaibayı ar-
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dnmıza koymayacağız. Bu çabada sizi bütünlüğe, bu 
çabada beraberliğe davet ediyoruz. Eğer bu çabada 
foersiber olursanız, Türkiye'de bu çabada Devletin 
taraf sizliğim sağlarsak, beraberce siz de, sağdan da 
gelse saııMan da gelse anarşiye prim vermezseniz, 
bu ülkede anarşi bir süre sonra köküyle kazınacak-
tır. 

Saygılar sunarem. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenini Sayın Eryıldız. 
Sayın Muammer Akısoy, sataşmadan dolayı söz 

istiyorsunuz: «Miilyetçü Hareket Partisi Sözcüsü ba
na saıtaşnıış ve önemli bir noktada sözlerimi tahrif 
etmiştir. Ben, milliyetçi gençlerin anarşi kaynak
larından bîri olduğunu asla iddia etmedim» Türkeş' 
in nıilSiyetçi gençler dediği komandoların durumu 
ve anarşist tutumları üzenimde durdum. Ayrıca iftira 
yaptığımdan, cahıiSiğlmden, inanmadıklarını söyle
yen kişi olduğum söyHendi. İçtüzüğe göre cevap ve 
açikîama hakkımı kullanmak İstiyorum» diyorsunuz. 

Sayın Afesoy, söylediğim bu ifadeniz, bu beyanı
nız zabıtlara geçmiştir. Teşekkür ederim. Diretir
seniz, o zaman tutanakları beklemek mecburiyetin
de kalırız, bütçe geri kalacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) 
dlm, yok. 

Yok efen-

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. Şimdi bütçenin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunacağım:. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayn oylarınıza sunaca
ğım. 

B) tçlşîeri Bakanağı Bütçesi 

Bölüm Lira 

1C1 Genel Yönelim ve Destek Hlz-
. metleri 534. 525 OflOı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Mahalli İdareler Hizmetleri 1 057 769 CıCıC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediSîîîiiştir. 

Bölüm Lira 

112 Nüfus İzleme Tescil ve Va-
tendeşiık Kayıt Hizmetleri 282 C38 0C.0 
BAŞKAN — Böümü oylarımı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediUmlşÜr. 

113 İller İdaresi Hizmetleri 4 928 ©Çi» 
BAŞKAN — Böismü oylarını
za susuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Sivil Savunma ve Seferberlik 
Hizmetleri 59 068 00» 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edEmlşîir. 

900 Programlara Dağıtılamayan 
Transferler 29 782 C0€l 
BAŞKAN — Bölimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ŞlmdÜ Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine ge
çiyoruz. 

Bölümlerine geçilmeısinü oylarınıza sunuyorum: 
Kasbu] edenler... Etmeyenler... Kabul eddSmiştıir. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 1 928 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenter... Kabul 
edümüştir. 

111 Güvenliği SağSisma ve Düzenle
me Hizmetleri 1 178 707 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediiMnlştir. 

900 ff İzmeıt- Programlanma Dağıtıla
mayan Transferler 62 465 OOffl» 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum,: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediillaülştir. 
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jfe&ıianna Genel Komutanlığı Bütçesinin bölümle
rine geçi-Hmeciaıi oyarınıza sunuyoniîn: Kabul eden
ler... Etmeyenler». Kalbul ediflmişifcir. 

Bölüm 

b) Jandarma Genel Kosnuıîaııîığı Bütçesi 

Ura 

111 GüvenEJk Hizmetleri 4 C42 435 OfOft 
BAŞKAN — Bö.ümü oylarım-
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilSîîCştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlığı
mın Reorganizasyıonu ve Moder
nizasyonu (RE-MO) 241 50C, 0W> 
BAŞKAN — Böiimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir; hayır
lı, uğurlu olsun. (CHP sıralarımdan «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

C) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre, Adalet Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet? Burada. 
Komisyon? Burada. 
MUAMMER AKSOY {İstanbul) — Sayın Baş

kan, lütfen bir dakika söz verin. Yazılı olarak da arz 
ettim, sataşma gayet açıktır. 

BAŞKAN — Zapta aynen geçmiştir Sayın Ak-
soy, beyanınız aynen geçmiştir. 

Şimdi» grupları ve şahıslan adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum: Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Aykurt, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına, Sayın Orhan Sezai, Milli Selamet 
Partisi Grupu adına Sayın Lütfi Göktaş, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Yusuf 
özbaş. 

Şahısları adına : Lehinde, Muammer Aksoy, Meh
met Irmak, Nuri Çelik Yazıcıoğlu. Aleyhinde, Mü
fit Bayraktar, Adem Ali Sarıoğlu, Mehmet Özutku, 
İrfan Binay, Mustafa Eşrefoğlu, İbrahim Vecdi Ak
sakal. Üzerinde, Halil Karaath, İsmail Hakkı Köylü-
oğlu, Şener Battal. 

İlk olarak Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ke
ntal Aykurt, buyurun efendim. (AP sıralarından al
kışlar) 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Adalet Bakanlığının mümtaz temsilcileri; 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi açık
larken, şahsım ve grupum adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Demirel Hükümetinin hazırladığı bütçeyi, muha
lefetteyken beğenmeyen, bu bütçenin Anayasaya ay
kırılığım iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi; bili
nen usullerle iktidar olunca, yeni bir bütçe yapama
mış, eski bütçeyi kenarından, köşesinden kırparak 
dejenere ettikten sonra huzurlarınıza getirebilmiştir. 
Kökünde, yapısında ve bünyesinde hile, desise ve 
entrika bulunan bu Hükümet bütçesi üzerinde eleştiri 
yapmak, bilhassa Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında 
konuşmak, gerçekten zordur, gerçekten sıkıntı verici
dir. 

Anayasamızın 4 ncü maddesinde «Millet, egemen
liğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or
ganlar eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, biç bir surette belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.» ibaresi yer 
almış olmasına rağmen, bu çan altında kaydı hayat 
şartıyla saltanat sürenlerin bulunduğu bir dönemde, 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmaktan, hak
kaniyetten, adaletten, nasafetten ve hukuktan bahset
mek gerçekten zordur, sıkıntı vericidir. 

1978 dünyasının hiç bir ülkesinde eşi ve emsali - -'• 
bulunmayan bu saltanata son vermenin zamanı gel
miş, hatta geçmiştir. Roma bile, Milattan Önce Kon-
sülIUk Devrine son vermiş, kaydı hayat şartıyla salta
natı daha o devirlerde ortadan kaldırabilmiştir. Milat
tan önce Büyük Roma'mn yapabildiğini 1978 Tür
kiye'sinde Türk Milletinin hâlâ yapamamış olması, 
hürriyetçi parlamenter demokrasi adına büyük bir 
azaptır. Bu haksızlığın, bu adaletsizliğin, bu eşitsizli
ğin, bu zümre hâkimiyetinin süratle düzeltilmesi, mil
letin egemenlik hakkını, millet adına kullanan ve kul
lanmak için bu çatı altına gönderilen her üyenin en 
şerefli görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Teşkilatı, Cumhuri
yetimizin kuruluşundan bugüne kadar kendisine tev
di edilen ve her sene artan iş hacmine rağmen, üstün 
bir gayretle, dar imkânlarla görevini yapmakta, 
Anayasanın ve diğer kanunların kendilerine yüklediği 
vazifeleri de görmektedir; ama bu teşkilatın ve onun 
mensuplarının büyük problemleri, büyük sıkıntıları 
vardır; bu yüzden adalet yavaş işler durumdadır. 
Adalet süratli olduğu, suçu ve suçluyu yakından ta-
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kip ettiği nispette, adilane ve faydalı olur. Zira sanı
ğın muhayyilesinin kuvveti ve duygularının zaafı do
layısıyla akıbetinin endişesinden duyduğu müthiş ıs
tırap, ancak bu suretle azaltılmış olur. 

Cürüm ile ceza arasında ne kadar az zaman ge
çerse, cürüm ve ceza denilen bu iki unsurdan teşek? 
kül eden vahdet mefhumu, insanoğlunun zihninde 
yer eder. Böylece cürüm bir sebep, ceza da, onu he
men takip eden zaruri bir netice olur. 

Adaletin ağır işlemeslnîn neticesi, vatandaşlara 
çok pahalıya mal olmaktadır. Ağır işleyen adalette 
beraat etmesi muhtemel sanık uzun süre tutuklu kal
makta; alacak davalanna yüksek faiz eklenmekte; 
gayrimenkul ihtilaflarının uzayıp gitmesinde, dava
nın tarafları kendi haklarını kendileri almayı tercih 
eder hale gelmektedirler. Bu itibarla, adliye teşkilâ
tının en kısa zamanda süratli çalışır hale gelmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasında zaruret olduğuna ina
nıyoruz. 

Türk Devletinin hukuk devleti olduğu, hukukun 
üstünlüğü ilkesini kabul ettiği, herkesin ittifak ettiği 
bir konudur. 

Bugün Devleti ve Devlet nizamını tehdit edici 
toplumsal suçlar meydana gelmiştir. Anarşinin ulaş-
tiği mesafe, Cumhuriyet Halk Partisi hariç, hepimi
zin gözleri önündedir. Bu olayların takibi, ihtisas 
görmüş kadrolarca yapılmalıdır. Bu itibarla yıllardan 
beri sözü edilen adli zabıta teşkilatı süratle kurulma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri; adli tıp müessesesi bugünkü 
ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktır. Tatbikatta, adli 
tıp raporları mahkemeleri bağlar hale gelmiştir. Bir
çok kararlar adli tıp raporlarını bekler durumdadır. 
Önemi bu derece büyük olan bu teşkilat 1 tanedir. 
Bu teşkilatın çoğaltılmasıyla adalete büyük hizmet 
yapılacağı kanaatindeyiz. 

Tatbikattan gelen hukukçu arkadaşlarım bilirler, 
hâkimlerin harcırahları çok gülünçtür. Bir keşif veya 
tespitte hâkim yolluğu, yanılmıyorsam 15 lira, kâtip 
yolluğu 10 lira, mübaşir yolluğu da 6 liradır. Aynı 
keşif ve tespitte seçilen bilirkişiye hâkim 500 ilâ 1 000 
lira arasında ücret takdir etmektedir ki, bilirkişinin 
beyanını da o arada, o zamanda hâkim zapta derç et
mektedir, yani onun görevini yapmaktadır. 

Bugünkü hayat seviyesi nazara alınarak, hâkim 
ve adliye mensuplarının yollukları artırılmalıdır. 

Demirel hükümetleri devrinde başlatılan ve bütçe
ye konan, hâkim ve savcılarla bu sınıftan sayılanlara 
lojman yapımı süratlendirilmelidir. 

Suçüstü giderlerinin çok az olması veya zamanın
da gönderilememesi çok sakıncalı neticeler doğurmak
tadır. Bu yüzden adliye, taksi veya dolmuş şoförlerine 
bile borçlu kalmaktadır. Adliyeden, Devlet dahil, hiç 
kimse alacaklı olmamalıdır. 

Adliye kalemlerinde yeterli malzeme yoktur. As
lında değerleri çok az olan kalem, kâğıt, topluiğne, 
dosya, zarf, daktilo şeridi gibi malzemeler çoğu za
man personelin kendi aralarında topladıkları parayla 
alınabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, birçok cezaevlerinde, tutuk
lu ya da hükümlülerin kaldıkları koğuşlar sıhhi ve in
sani değildir. Hiç kimseye, kanunda belirtilen ve hak 
ettiği cezadan başka ceza verilemez; fakat bu tip ka
der kurbanlarının barındıkları hapishane koğuşlarm-
daki gayri sıhhi şartlar, onlara ayrı bir ceza tertip 
etmekten başka bir şey değildir. Cezaevleri, bir insa
nın kalabileceği, barınabileceği yerler haline getirilme
lidir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu dilek ve temenni
lerimizden başka, adalet teşkilatından gelen şikâyet
leri de dile getirmeyi vazife sayıyorum. Adalet taraf
sız ve adil olmalıdır. Atalarımız, hâkimin sandalye
sine «Peygamber postu» demişlerdir. «Hâkimin ada
letine, onun verdiği kararlara güvenmeyen millet ve o 
milletin çocuklarının akibeti hüsrandır. Adalet mül
kün temelidir. Adalet olmayan yerde huzur ve sükûn 
yoktur. Adaletin kestiği parmak acımaz» sözleri ata
larımıza aittir. Hal böyle olunca, hâkimin herkesten 
fazla tarafsız olma mecburiyeti vardır. Hâkim adil 
olmaktan başka, dürüst de olmalıdır. Hâkim günlük 
hadiselerin dışında, politik tartışmaların uzağında kal
mak zorundadır. Maalesef günümüzde bazı adliyeci
lerin karşılarına getirilen kimselerin ideolojik du
rumlarına göre uygulama yaptıkları duyulmakta ve 
konuşulmaktadır. Karşısına kim getirilirse getirilsin, 
karşısındaki hangi siyasi kanaate sahip olursa olsun, 
hâkimin ölçüsü, elindeki kara kaplı kitap ve vicdanı
nın terazisidir. 

Geçen yıllarda Ankara sokaklarına afiş asan anar
şistlerin üzerlerinde tabanca yakalayan polis, sanık
ları adliyeye sevk etmiş; hâkim suçluları meşru mü
dafaa ihtimaline binaen serbest bırakmıştır. Bu ka
rar kamuoyunda tartışılmış, kamuoyu günlerce meş
gul edilmiştir. Çünkü, meşru müdafaanın ihtimali ol
maz. Filhal mevcut bir suçta meşru müdafaa düşünü
lebilir. 

Bir başka şikâyet, bilirkişi müessesesidir. Tatbikat
ta hemen her konu, hâkimin kendi ihtisası dahilinde 
olsa bile, bilirkişiye havale edilmekte, hâkim kendi-
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sme tevdi edilen bilirkişi raporuna göre karar ver
mektedir. Hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmeyebi
lir; fakat aynı şey bilirkişi için söylenemez. Böylece 
kararı âdeta bilirkişiler verir, duruma gelmektedir. 
Bilirkişilere ödenen fazla ücretlerden dolayı da ada
let, vatandaşa pahalıya mal olmaktadır. 

Biz, bütün yargı organlarının her türlü siyasi par
tinin, cemiyetin, kuruluşların yanında, ya da karşı
sında olmamasını; adaletin saygınlığı ve yüce mille
timizin geleceği bakımından zaruri görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, adalet teşkilatı hakkındaki 
düşünce ve görüşlerimizi böylece tespit ettikten son
ra, memleketimizin bugün içinde bulunduğu genel 
manzaraya göz atmakta fayda görüyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri, geçen dö
nem bütçe müzakerelerinde; «Rakamları kanla yazıl
mış bu bütçe görüşmelerine katılmamız sadece Ana
yasaya bağlılığımızdan ileri geliyor» diyorlar ve «22 
ayda 132 ölü var» diye feryat ediyorlardı. 22 ayda 
132 ölü var diye feryat eden Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcülerinin, bugün başlan öne eğiktir. «Rakam
ları kanla yazılı bütçe» diye haykıran yöneticilerinin, 
bugünkü utanç verici anarşi tablosu karşısında her
halde yüzleri kızarmaktadır. Zira, 46 günlük iktidar
ları döneminde ölü sayısı 104'e ulaşmıştır ki, bu ra
kamlara dünkü 5 adet ölü dahil değildir. «22 ayda 
132 ölü var» diye şikâyet ve feryat eden Cumhuriyet 
Halk Partililer; 1,5 aylık iktidarınız döneminizde ölü 
sayısı 104'e ulaşmıştır. Bu utanç verici tablo karşısın
da, etkin tedbirler alacağınız yerde, biraz evvel de 
sözcülerinin ifade ettikleri gibi, birtakım hayali dü
şünceler sıralamışlardır. 

Bu tablodan millet mustariptir, üzgündür, göz yaş
lan dinmeyen analar perişandır; fakat Cumhuriyet 
Halk Partisinin keyfine diyecek yoktur. Çünkü onun 
bütün meselesi, amacı iktidar olmaktır; iktidar da ol
muştur. İktidar olabilme uğruna her yola başvura-
bilen bir partinin, olup bitenler umurunda bile değil
dir. O, sadece memur kıyımı ile meşguldür; sanki ül
keyi işgalden kurtarmışlar gibi, bu memleketin hiz
met vermiş evlatları, tarafsız, memurları, acımadan 
insafsızca ve merhametsizce kışın ortasında yerlerin
den uzaklaştırılmaktadırlar. 

Sokaklarda kan gövdeyi götürmekte, her gün bir
kaç yurttaşın mezarları kazılmakta, soygunlar, bom
balı saldırılar birbirini kovalamakta, Hükümet bu 
olaylar karşısında «Cekli, ocaklı» lâflarla milleti uyut
maya çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1978 Türkiye'sinin en önem
li meselesi, anarşi ve onun beraberinde getirdiği ni
zam kavgasıdır. Kanaatimizce, adaletin işleyiş biçimi 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu ve davranışı 
bunda önemli rol oynamıştır. Bir Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü biraz evvel bu kürsüde anarşiden bah
sederken; «Biz olayların kaynağına ineceğiz» dedi. 
Fazla inmesinler, kaynağında kendilerini bulurlar. 
(AP ve MHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

1968 yılında önceleri üniversitelerin ve yüksek
okulların duvarları içinde öğrenci hareketleri ve on
ların masum istekleri gibi görülen bu hareket, daha 
sonraları Cumhuriyet Halk Partisinin himayesinde şe
kil ve hedef değiştirmiş ve bugünkü seviyesine ulaş
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin, «Masum öğren
ci hareketleri» dediği bu olaylar, kısa zamanda üni
versite ve yüksekokulların duvarları dışına taşmış, fab
rikada işçiyi, okulda öğrenciyi yakalamış ve sokağa 
hâkim olmuştur. Bugün ise, Devleti ve rejimi ciddi 
şekilde tehdit eder hale gelmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, sırf «mevcut hükümet
ler yıpransın» düşüncesiyle Devletle Hükümeti birbi
rine karıştırmış ve ne yazık ki, Devleti yıkmayı amaç
layanlarla bir ve beraber olmuştur. 

Devlet tektir, partiler çoktur; Devlet hepimizin, 
partiler herkesin kendisine aittir. 

Cumhuriyet Halk Partisi anarşiyi önleyecek ka
nunlara, bu hususta Hükümetçe alınan tedbirlerin tü
müne İsrarla karşı çıkmış, Devlet Güvenlik Kanunu
nu iptal ettirmiş, aynı kanunun yeniden çıkarılmasına 
engel olmuştur. 1974'teki kısa iktidarları döneminde 
yakalanan, tutuklanan ve hüküm giyen bütün vatan 
ve millet düşmanlarının affını sağlayarak işlenen ci
nayetlere ortak olmuştur. Bünyesindeki Lenin'cilere, 
Mao'culara şirin görünmek için Anayasada ifadesini 
bulan milliyetçiliği, Anayasa Mahkemesi nezdinde da
va etmiştir. Yakalanan eylemciler, devrimciler, 
TİKKO, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve benzeri 
gibi legal ve illegal örgüt mensupları mahkeme hu
zurunda gerçek niyet ve maksatlarım açık seçik söy
ledikleri halde; Cumhuriyet Halk Partisi, polisi zalim, 
Hükümeti katil ilân etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi milli ve manevi değer
lerin tahribine göz yummuş, Türk büyüklerini, milli
yetçi düşünceyi sembolize eden resim ve afişleri anar
şinin sebebi sayma gafletine kapılmış, rejim ve nizam 
düşmanlannı bir gün olsun kınamamış, aksine Beya-
zit Kulesine kızıl bayrak asanlara, Moskova'ya top-
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rak götürenlere, Mao için yas tutup, ağıt yakanlara j 
kucak açmıştır. 

Komünizmi tehlike saymayan Cumhuriyet Halk 
Partisi mevhum bir faşizm tehlikesi yaratarak, dikkat
leri başka yere çekmeye çalışmıştır. 

Memleketin her zamankinden fazla birlik ve bera
berliğe ihtiyacı olduğu dönemlerde vatandaşları sı
nıflara ayırmış; «ilerici, gerici, kuyruk düşük» tabir
lerini israfla kullanmaktan kendini alamamıştır. Âzâ-
di Kürdi, «Halklara özgürlük», «Kızıl Güneş doğa
caktır», «141 ve 142'ye hayır», «Cayan, Deniz, Ulaş, 
kurtuluşa kadar savaş» sloganları ve pankartları al
tında mitingler tertip etmiştir. 

«MC gider, anarşi biter» sloganı ile ahlak dışı usul 
ve metotlarla ve ihale suretiyle Hükümet kurmuşlar; 
fakat ne yazık ki, 46 günlük iktidar dönemlerinde 
anarşi, tarihin en yüksek zirvesine ulaşmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, anarşinin sebebini ya bile
rek, ya bilmeyerek görmemezlikten gelmiştir. Ne ha
zindir ki, bütün olup bitenlere rağmen, hâlâ gaflet 
uykusundan uyanamamış, anarşinin ve anarşiyi yara
tanların, Devletin kontrolunda bulunan «Kontr - Ge
rilla» teşkilatı olduğunu iddia ederek, işin içinden 
sıyrılmayı çare saymıştır. 

Bu vurdumduymazlık karşısında, anarşinin alev
leri bugün Cumhuriyet Halk Partisinin de bacalarını 
sarmıştır. Bugün sokaklarda, «Faşist Ecevit», «Katil 
iktidar», «Korkak iktidar» naraları yükselmektedir. 
Artık, Hükümet, faşist Hükümet olmuş; Ecevit, ka- | 
til Hükümetin başı olmuştur. 

İşte, Türkiye'deki adaletsizliklere, kanunsuzlukla
ra, anarşiye ve kardeş kavgasına yol açan hazin tab
lo budur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet bu hadiseleri ber
taraf edeceği, geçmişteki yaraları saracağı, iç barışı 
sağlayacağı yerde; devlet kadrolarını darmadağın 
ederek; birçok devlet memuru ve genci sokağa ata
rak, mevcut huzursuzluklara yeni bir huzursuzluk 
halkası daha eklemektedir. Sokağa atılan bu insan
lar, başka ülkelerin insanları, başka milletin çocuk
ları mıdır ki, kış ortasında yerlerinden, işlerinden 
edilmektedirler. I 

Tayin komitesinin başında olduğu söylenen -. şim-
dü yerinde yok, olmasını isterdim * Zehir Hafiye, bir I 
zamanlar, ensenizde hissettiğiniz komünistlerin nefe- 1 

. si mi kesildi ki, parîi .komiserlerinin raporlarına da
yanarak, sağ düşünceli, tarafsız memurların tayin ka
rarnamelerine imza atmaktasınız? I 

j Ortanın Solu harekâtı ile, Cumhuriyet Halk Par
tisinden ayrılan, sola karşı mücadele verdiğini ilan 
eden, bu hususta kitap yazıp eser veren Sayın Feyzi-
oğîu; Cumhuriyet Halk Partisi solculuktan mı vaz
geçti, yoksa siz mi soku oldunuz da masum insanları 
yerlerinden eden kararnamelere imza almaktasınız? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Tarafsızlığını bu derece kaybetmeş bir hüküme
tin iç barışı sağlaması, huzuru tesis etmesi düşünüle
mez. Tersine, hükümet iç barışı daha da bozmuş, kar
deş kardeşe, evlat babaya, öğrenci öğretmene, işçi 
işverene, köylü şehirliye düşman edilmiştir. 

I 1968 tarihinden beri devam edegclen siyasa cina
yetlerin, eylemlerin, banka soygunlarının, adam öl
dürmelerin, hiçbirisinde Adalet Partisi yoktur; hatta 
Adalet Partisine besmıçuk milyon oy veren seçmenle
rin içerisinde bir tek Adalet Parti neferi yoktur. Bu, 
Türk siyasi tarihinde Adalet Partisinin beraat ila* 
mıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bir durumu şimdiden görev
lilere ihbar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gi
bi düşünen gazetelerin, adam öldürmekten hüküm 
giymiş = hümkü kesinleşmiş, Yargıtay tasdik etmiş -
Yılmaz Güney için, nedense hâlâ «sanık» tabirini 
kullandıkları bu zatı, İstanbul'un banliyösü sayılan 
izmit Cezaevine naîdettiklerini öğrendik. Hayatının 
ilkbaharında olan genç bir hâkimi kasten öldürmek
ten hüküm gtyen bu katilin bugünlerde kaçırılacağı 
hakkında haberler kulağımıza gelmektedir, konuşul
maktadır. Eğer bu katilin İzmit'e nakli maksatlı ise 
ve bir gün kaçınhrsa, şimdiden ilan ediyorum ki, bu
nun faili Hükümettir. (AP sıralarından, «Bravo» ses
leri). 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Ada
let Bakanlığı Bütçesinin, milletimize, Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or

han Sezai. 

Buyurun Saym Sezai, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA ORHAN SEZAL (Kah-

I rcreıanmaraş) — Adalet Bakanlığı Bütçesinde, Cum-
1 hurjyet Halk Partisinin görüşlerini Grupum adına su

narken, Sayın Başkanı, Yüce Meclisin saygıdeğer ve 
mümîaş üyelerini selamlamaktan şeref duyarım. (Al-

I ktjîar). 
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Benden önce konuşan çok değerli konuşmacı ar- I 
kadaşım, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisini 
enikonu hedef almak suretiyle konuştular. Bu iddia
ların birçoğu destekten, gerçeklerden yoksundur. 
Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefette bulunduğu 
sırada bu Bütçeyi beğenmediğini, ancak, şimdi aym 
Bütçeyi birtakım değişikliklerle Meclise sunduğunu 
söylediler. 

Ben bu konuda sadece bu arkadaşıma şu şekilde 
yanıt vermek istiyorum: Peki bu bütçe sizin bütçele
riniz de, neden bunlara parmak kaldırmıyorsunuz? 
Acaba rolünüz değiştiği için mi kaldırmıyorsunuz? 
Yaptığını iddia ettiğiniz heykeli kendi ellerinizle mi 
parçalamaya çalışıyorsunuz? 

Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi, Bütçeyi yeni 
bir onarım içerisinde takdim etmiş ve sunmuştur. 

Arkadaşım, konuşmasının uvertüründe, Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetinin kuruluşunda, hilenin 
ve desisenin olduğunu söylediler. Tabii bu iddialar 
bize çok garip gelmektedir. Cumhuriyet Halli Parti
si, gerçekten bağımsızların katkısı ile bir Hükümet 
kurmuştur. Biz o bağımsızları, demokrasi uğrunda 
ileri atılmış kahramanlar olarak kabul ediyoruz ar
kadaşlarını. (CHP sıralarından alkışlar). Onu bıraka
lım, maziyi nasıl unutuyorsunuz? 1974 senesinde 
Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadaşımızı alarak 
hükümet kurmadınız mı? Daha dün denecek kadar 
yakın bir zamanda, üç milletvekili-ile Parlamentoya 
gelen Güven Partisindeki bir milletvekilim almadınız 
mı? Ve siz, Demokratik Partiyi parçalamadınız mı? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Biz bakanlık ver
medik; ihale yok. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Birlik Partisi 
üzerinde oynanan oyunlar, bu millet tarafından unu
tulmuş mudur? 

22 ayda MC döneminin 132 ölü verdiğin?, Cum
huriyet Halk Partisinin kısa döneminde buna yakın 
öttim olayı meydana geldiğini söyledi arkadaşım. 

Arkadaşlar; şunu kabul- etmek lazımdır ki, sos
yal meselelerin ve problemlerin halledilmesi kısa sü
rede olmayabüir. Bugün dahi ortaya çıkan, toprağa 
dökülen ölüler, o günkü ekilen kin, nefret tohumla
rının birer ölü meyvesidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmaktan 
başka bir gayesi olmadığını söylediler. Arkadaşlarım, I 
biz 27 seneden beri bu millet için doğrudan yana, . 
haktan yana fikirleri savunduk. 27 sene muhalefet 
kürü yaptık. Ama fikirlerimiz daima hayat taşıdığı 
için bugüne kadar gelmiştir. Ama göreceğiz, muha- | 
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lef ette hiçbir zaman kalamayacaksınız, dağılacaksınız 
ve tuzla buz olacaksınız. (AP sıralarından gülüşme
ler). 

O gülüşlerinizin İnle samimi olmadığına inanıyo
rum, değerli üyeler. 

Cumhuriyet Halk Partisinin devletle hükümeti 
birbirine karıştırdığını söylediniz. Zaten bütün mese
le oradan gelmiyor mu? Kendi partilerinizin modeli
ni Anayasa üzerinde, devlet üzerinde uygulamak is
tediniz. Bütün bu çıkmaz ve darboğazlar hep bu ne
denden kaynak almaktadır. 

Devlet güvenlik mahkemelerine karşı çıktığımızı, 
söyledi arkadaşım. Cumhuriyet Halk Partisi Anaya
saya saygılıdır. O gün hatalı yokla, yanlış uygulama
larla Devlet güvenlik mahkemelerim yürütmek iste
diğiniz için, Cumhuriyet Halk Partisi ona karşı çık
mıştır. Ve görüyorsunuz ki, işte Anayasa Mahkeme
si malesef bu uygulamayı kaldırmıştır. 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partili konuşmacı 
arkadaşımız, Beyazıt'ta kızıl bayrakla ilgili aydınlatı
cı nitelikte, sizlere fikirler vermiş olmasına rağmen, 
yine bu konuyu ondan sonra buraya getirmenizi çok 
garip, gerçekten üzücü bir olay olarak ifade etmek is
tiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin «Halklara öz
gürlük» konusunda yardımcı olduğunu, bu gibi top
lantılar tertip ettiğim arkadaşım söylediler. DiMn ka
nunu yok, kemiği yok, bir insan her şeyi söyleyebi
lir. Ama Cumhuriyet Halk Partisinin toplantılarında 
Genel Başkanımız Bülent Ecevit her zaman bu gibi 
haykıran insanlara karşı çıkmıştır. 

Sonra çok gariptir; yine biraz önce konuşan ar
kadaşım* sokaklarda «Katil Ecevit» şeklinde birtakım 
haykırışların yükseldiğini söylediler. Başımızdaki li
der Bülent Ecevit, hiçbir zaman böyle bir ithama 
müstahak bir kişi değildir. O, daima insanlığı, insan 
sevgisini kendisine bayrak gibi kabul etmiştir. Bıra
kınız onu, Amerika seyahati zamanında, Amerika'da 
kendisini bir Rum öldürmek istediği zaman, onun 
mahkemesine girdiğinde ilk defa o sanığı selamlamış-
tır. Bu kadar insanlık duygularıyla meşbudur. Bülent 
Ecevit ancak Kıbrıs'ta Rumları öldürmekten dolayı 
eğer bu konuda bir zan altında bulunursa, bunu ka
bul ederiz. O da bir katillik değil bir kahramanlık ve 
Türk milleti için yapılmış bir atılımdır, gaziliktir ar
kadaşlarım. 

Ben bu cevap niteliğindeki konuşmamı yaptıktan 
sonra, daha evvel hazırlamış olduğum kendi konu
ma dönmek istiyorum» 
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Sanıyorum ki, bugüne değin bu çatı altında ve bu 
kürsüler önünde Adalet Bakanlığı için, yüce ilke 
«adalet» için birçok güzel sözler söylenmiştir, ama 
ne var ki Adalet teşkilatı istenen düzeye yıllarca ula
şamamış ve adalet yörüngesini bulamamıştır. 

Toplumları düzen ve dengede tutan adalettir. İn
sanların en büyük ıstırabı adaletsizlikten gelmektedir. 
Devleti yönetenler adaleti bir Kutup yıldızı, bir gös
terge gibi izledikleri sürece yol almışlar, toplumları 
ileri ve aydın ufuklara doğru götürmüşler. Bu ilke
yi bırakanlar ise, yollarını şaşırarak, toplumları sos
yal depremlere ve karanlıklara sürüklemişlerdir. 

Lütfen Milliyetçi Cephe dönemlerini hatırlayınız. 
O yakın. geçmişte Türkiye'de ulusumuzu tedirgin 
eden, sarsan olayların birçoğu kaynaklarını adaletsiz
likten almaktadır. Adalet, hukuk, özgürlük, eşitlik 
hep bunlar birbirini kucaklayan, birbirine çok yakın 
akraba kavramlardır. Ne acı ve ne gariptir lâ, Milli
yetçi Cephe dönemlerinde hukukun üstünlüğü kavra
mının yıkıldığını, hukuk devletinin yara aldığını, ada
let ilkelerinin dağıldığını, eşitlik ilkelerinin çiğnendi
ğini bir kısım hürriyetlerin ise gîyotinlendiğini gör
dük. Adaleti korumakla görevli nice kişilerin adaleti 
kundakladıklarını gördük. Yansız, tarafsız olması ge
reken adaletin partizan, militan ellere esir düştüğünü, 
olaylara seyirci kaldığım, kendi gibi düşünenlerin ya
rattığı olaylara göz yumar ve göz kırparken; kendi 
gibi düşünmeyen kişilerin peşine takıldığım gördük. 

Burada işte bu kürsüden, Anayasanın 77 nci mad-
des?me göre milletin bütünlüğünü korumaya yemin 
edenlerin ulusal ve Anayasal milliyetçiliği unutarak, 
parti ve cephe milliyetçiliği adı altında milleti böldük
lerini, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağ
lı kalacaklarına yemin edenlerin bu kutsal yemini 
bozduklarını ve halkın mutluluğu için yemin edenle
rin haîkı mutsuzluğa, ıstıraba, gözyaşına ve toprak
lara sürüklediklerini gördük. / 

Anayasanın 58 nci maddesinin b'rinci fıkrası 
«Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahip-
tii«. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelik
lerden başka hiç bir ayrım yapılamaz» demektedir. 
Bu açık, seçik yasa hükmüne rağmen, biz o dönem
de bir fabrikaya vasıfsız bir işçi alınırken, bir Devlet 
dairesine kapıcı alınırken bile herkesçe bilinen der
neklerden önkayıtiar, özel vizeler, göğüslerde parti 
rozetleri arandığını gördük. 

Anayasanın 50 nci maddesinin birinci fıkrası; 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak, 
Devletin başta gelen görevlerindendir» demektedir. 

Bu madde de kim bilir kaç kez ayaklar altına alın
mıştır? Birçok okullarda özellikle eğitim enstitülerin
de birçok öğrencilerin önüne ideolojik barikatlar ku* 
rulmuş, orada kafadaki! bilgiye değil; merkezi sınav
la kazanılan haklara değil, kafa yapısına bakılmış, 
kafatasına bakılmış, kazanılmış haklar, müktesep 
haklar alınmış, alınmış değil gaspedilmiştir. 

Okullar bazı siyasi fikirlerin karargâhı olarak kul
lanılmış, belli görüşün dışında olanlar okula alınma
mışta'. Ne acıdır ki, bu hak ve özgürlükler çiğnenir 
ve Anayasa gözler önünde ihlâl edilirken, isimlerinin 
başında Cumhuriyet niteliğini taşıyan bazı savcılar 
ve zabıta olaylar karşısında beklenen tavrı alama
mışlar, olayları görmemezlikten gelmişlerdir. Adalet 
aciz, adalet cılız kalmıştır. Burada bir düşünürün sö
zünü tekrar ediyorum: «Kuvvetsiz adalet kudretsiz, 
adaletsiz kuvvet ise zalimdir». 

Anayasamızın 12 nci maddesi: «Dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı yap
maksızın herkes kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» de
mektedir. MC döneminde Devlet daireleri adalara, 
parsellere bölünmüş, hükümet partilerince işgal edil
miş, millet tuttuğu partilere, siyasi ve felsefi düşün
celere ve mezheplere göre sınıflara ayrılmış, seçimler
de % 40'ın üzerinde oy alan Cumhuriyet Halk Partir-
liler ikinci, üçüncü sınıf vatandaş durumuna düşürül
müştür. MC karşıt düşünceyi hoş görmemiştir, haz-
medememiştir; demokrasiyi sindirememiştir. 

Halbuki, yaşadığımız demokrasi, çoğulcu ve par-
tfler demokrasisidir. Herkesin aynı şeyi düşündüğü 
ve değişik seslerin gelmediği yerde hürriyet ve demok
rasi olamaz. Ancak orada, o düşüncede faşizm ya
hut komünizm olabilir. 

O dönemde faili bulunmayan cinayetler grafiği 
yüksek boyutlara ulaşmış ve gözler önünde işlenen 
cinayetlerin bile failleri bulunmamıştır. Karşıt uçlar 
çatıştırılmış, iki karşıt ucun birbirini yok etmesini 
beklemek gibi bir düşünce, MC partilerine egemen 
olmuştur. Halbuki, toplumumuz çıkarcı intikam dö
nemini çoktan aşmıştır. İşlenen suçlar devlet düzeni
ne karşı işlenmiş sayılmaktadır. Anayasa, kimseye 
eziyet ve işkence yapılmayacağım içermekle birlikte, 
birçok karakollarda Orta Çağdan kalma işkence ve 
engizisyon sistemleri uygulanmış, bu suretle suçsuz 
ve masum kişiler manevi ve biyolojik baskılar altın
da verdikleri veya vermeye zorladıktan suni ikrarlar
la adli hatalara süreklenmişlerdir. Devletin, kanun
suzlar üzerine kanunları çiğneyerek yürümeye hakkı 
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yoktur. Hukuk devleti, kişinin kanunsuz hareketle
riyle değil, devlet .organlarının kanunsuz hareketle
riyle zedelenir. İşkence, hukuk devletini baltalar. 

Yine, adalete karışan siyaset, yabancı bir unsur
dur; adalette siyaset, korkunç bir kavramdır. Adale
ti ve kanunları kişisel ve partisel menfaatlarına alet 
ederek kullananlar, adalet yolunda cinayet işlemişler
dir. 

1961 Anayasası 3 ncü bölümünde, Türk kamu hu
kukunda yeni ufuklar açan devrimci bir görüşün ifa
desini taşımaktadır. Sadece klasik hürriyetlerin ve 
negatif hakların insana gerçek hürriyet sağlamak için 
yeterli olmayıp, bütün uygar toplumlarda sosyal ve 
ekonomik haklar içinde olmayan bir haklar listesi, 
eksik ve yetersiz sayılarak; bu ortak inanç her türlü 
doktrin kavgasının dışına çıkmış ve üstünde yerini 
almıştır. Anayasamızda klasik hürriyetler ve sosyal 
haklat, ölçülü bir sentez eşitidir. Hürriyetler ne den
li geniş olursa olsun, ekonomik güvenlik ve bağım
sızlık olmadan, kişiyi hür saymak olanaksızdır. Örne
ğin; aç ve işsiz olan bir kişinin hür olduğunu savun
mak olanaksızdır. 

Türkiye'de toplumdaki kargaşa gibi, kanun karga
şası vardır. Hâlâ yürürlükte Osmanlı Devrinden kal
ma kanunlar vardır. Bir kısmı antidemokratik olup 
demokrasiyi tehdit etmektedir. Sayısı sanırım 12 bi
nin üzerinde olan yürürlükteki yasalar taranmak, sap
tanmalı; gerekenler kaldırılmalı ve değiştirilmelidir. 
Kanunlar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. 
Hukuken yürürlükte olmakla birlikte, yaşama ve uy
gulama gücünü yitirmiş kanunlar vardır. Düğünlerde 
Men'i îsrafat Kanunu, İzalei Şekavet Kanunu bun
lardan birer örnektir. Yasalarımızda ölmüş veya an
tidemokratik nitelikte maddeler de az değildir. Bun
ların kaldırılması onları bir nevi ayaklar altından 
kurtaracaktır. 

Zira, uygulanmayan bu yasalar her gün çiğnen
mektedir. Birçok yasalar yanında Dernekler Yasası, 
Yürüyüp ve Gösteri Yasası demokratik hale getiril
melidir, i Demokrasimizin doğuşunda, yaşamasında ve 
giderek güçlenmesinde büyük katkıları olan Türk ba
sım, kendisi icra yeterince özgürlük sağlayamamış, 
yasalardaki antidemokratik hükümlerden bir türlü 
armamamıştır. Türk basını uzun süreden beri fikir ve 
düşüncelerinden doîayı ceza tehdidi altında tutulmak
tan ekonomik baskılara maruz bırakılmaktan rahat
sızdır. Çağımızda basın sorunları sadece basın ilgili
lerinin sorunu olmaktan çıkmış, demokratik rejimin 
ve halkın sorunu olmak gibi bir düzeye çıkmıştır. 

Halkımız 1961 Anayasasıyla yeni bir dünya görüşü 
içerisine girmiştir. Oysa, Türk basım 1950 tarihli bir 
Basın Kanununun ve yaşı yanm yüzyıl geride bırak
mış bir ceza kanununun kurallarına göre yönetilmek-
tedlri 

BAŞKAN — Sayın Sezai, konuşma süreniz dol
mak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Yasaların çoğu 
Türkçe değil, Osmanlıcadır. Yasalar da Türkçe, 
Arapça ve Farsça kelimelerin baskısı altında erimiş
tir. 

Türk toplumunun, adliyenin yavaş işlemesinden 
şikâyetçi olmadığı iddia edilemez. Geciken adalette 
adaletsizlik vardır; fakat gecikmelerin ve yakınmala
rın nedenini bu işte çalışanlarda aramak, büyük bir 
haksızlıktır. Diğer devlet dairelerine kıyasla bir çok 
adliye binalarının çalışma olanak ve koşullarının 
Türk Adliyesine nasıl yakıştığını anlamak zordur; 

Araç ve gereçler bakımından Adliye ihmal içinde
dir. Esasen bugüne kadar Cumhuriyet Adliyesi, ken
disine gösterilen ihtimamdan her yıl biraz daha yok
sun bırakılmıştır. Adalet dağıtan hâkim ve savcılar 
sıkıntı içindedirler. Gece gündüz demeden, pazar tatil 
demeden çalışan kâtip ve mübaşirleri, bu fedakâr 
memleket çocuklarım düşünmek ve onları insanca ya
şama düzeylerine ulaştırmak ve tüm Adliye camia
sını terle edilmişlikten kurtarmak, hepimize ve Ba
kanlığa düşen şerefli bir görevdir. 

Türkiye'de dava ve dosya enflasyonu vardır. Ada
let işlerinin çokluğundan yol alamamaktadır. İşlerin 
çokluğu nedeniyle bazı zaman tutuklu dosyaların ge
rektiği gibi, hatta Yargıtay katlarında dosyaların bi
hakkın tetkik edilemediği kanısı, halk arasında yay
gındır. Hâkimlere insan gücü dışında yükler verilme
meli, adaletin tez dağıtımının yolları aranmalıdır. 

Sosyal, ekonomik bunalımlar da zaman zaman 
hukuk alanına yansımaktadır. Örneğin, işsizlik, açlık, 
sefalet, cehalet insanları suça itmektedir. Bu sorunla
rın çözümü, ekonomik ilişkilerin insancıl ölçülere gö
re ayarlanması, gelir dağılımındaki dengenin kurul
ması, sosyal adaletin ve güvencenin verilmesi gibi et
kenler, adliyeye giden yolları azaltacak ve yolları tı
kayacaktır. 

Barolar, Adalet Bakanlığının vesayeti altındadır. 
Vesayet altında barolar, çağdaş baro anlayışına ve 
Anayasamızın ruhuna uygun düşmemektedir. Kuv
vetler ayrılığı, bir Anayasa prensibi olduğuna göre; 
baroları vesayet altında tutan bir sistem, dolayısıyla 
adliyeye de müdahale etmiş sayılır. Baroları vesayet 
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altında tutmak, Örtülü biçimde savunma hakkının «ı-
mrlandınlmasıdır. 

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin hayatı bi
rer dramdır. Cezaevlerinden yakınmalar gittikçe, gün 
geçtikçe artmaktadır. Bir çok cezaevlerinin manzara
ları, Ortaçağın eski zindanlarım hatırlatmaktadır. Ça
ğın hükümlerine, tanıdığı asgari insani muamelenin 
altına inilmekte ve çağdışı muameleler yapılmaktadır. 
Çoğu cezaevi, sağlıklı yaşama koşullarından yoksun
dur. İnfaz sistemi ilkel ölçülerdedir. Cezaevlerindeki 
insan gücü ve emeği değerlendirilmelidir; onlara ge
rekli eğitim ve iş verilmeli, sanat öğretilmelidir. Öz
gürlüğe kavuştuklarında topluma yararlı kişiler ola-
rak iade edilmelidir. Düşünürün dediği gibi; ceza, 
suçludaki insanı değil, insandaki suçluluk ne ise onu 
yok etmelidir. 

Cezaevi personelinin ve gardiyanların durumu ise 
hükümlülerden çok farklı değildir. 

Hazırlık soruşturmalarının gizliliği, uygulamada 
ifrata götürülmekte, zabıta soruşturması aşamasında 
sanığın avukatıyla görüştürülmesi engellenmektedir. 
Uygulamalar bu yönde gelişmekle birlikte, bu engel
lemenin yasal dayanağı yoktur. Temel kurala göre 
ithamın başladığı yerde, savunma da başlar. Bu ba
kımdan yanlış anlama ve uygulamaların düzeltilmesi 
yolunda önlemler alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sezai, süreniz dolmuştur, lüt
fen son cümlenizi söyleyiniz. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Efendim, izin ve
rirseniz, çok az bir süre içinde bitecek. 

Yargının ve teşkilatının sorunları o denli çoktur 
ki, bu kısa zaman içerisinde anlatmaya olanak yok
tur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin kurulduğu 
günden beri Cumhuriyete, demokrasinin geldiği gün
den beri demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkmıştır. 
Yargı ve sorunları üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşleri, hukukun üstünlüğü ilkesine sadakati 
herkesçe bilinen bir gerçektir. 

İkinci Dünya Harbinde Bütün dünyayı ateşe koy
muş olan ve sonra tarihin çöplüklerine atılmış olan 
faşizm, Türkiye'de yol alırken, demır&rasiJiCn kale
sini Cumhuriyet Halk Partisi korumuştur. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Görüşlerini seçim bildirgelerinde, kurultaylarda 
ve son olarak Hükümet Programında, Cumhuriyet 
Halk Partisi açıklamıştır. 

Hükümetimiz ve Adalet Bakanlığı, k?sa sürede 
önemli adımlar atmış, Adalet Bakanlığı Merkez Ku

ruluş Yasan, Adü Tip Kurumu Yasası, Uyuşmazdık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkındaki yasa 
'tasarısı g'Jbi bir çok konularda aiımîar atması, umu£ 
verici durumdadır. 

Sözlerimi bitirirken, yeni Hükümet döneminin, 
hukukun üstünlüğü ilkesini ebedileştiren çabalarla 
geçmesini, Adalet Bakanlığı Bütçesinin, en yüksek 
hâkimden, savcılardan kâtibine, gardiyanına kadar ve 
bunların üzerinde aziz ve necip Türk Milleti için ha
yırlı olmasını diler; Grupum ve naçiz şahsım adına 
hepinizi derin saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezai. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Lütfi 

Göktaş. 
Buyurunuz Sayın Göktaş, süreniz 20 dakikadır. 

(MSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
MSP GRUPU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 
Bakanlığı 1978 Mali yılı Bütçesi üzerinde Milli Sela
met Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devletimizin ebediyen ya
şaması, milletimizin huzur ve özgürlük içinde kalkın
ması, ülkemizde adaletin iyi işlemesiyle gerçekleşme
si mümkündür. Adalet; Allah'ın, emri, Peygamberin 
övdüğü ve mülke temel saydığı bir kavramdır, yük
sek bir duygudur. Bu duygu, Allah'ın insanlara en 
büyük armağanıdır. Bir milletin şeref ve itibarı, ta
rafsız ve âdil hâkimlerin icraatıyla yükselir. Zira hâ
kim, insanların hayatları ve malları gibi en mukaddes 
haklan üzerinde tasarrufta bulunur. 

Dünyamızda ve ülkemizde hukuk devleti, kanun 
hâkimiyeti için yapılan mücadele günümüze kadar 
devam edegelmiştir. Şartlar öyle gösteriyor ki, bun
dan böyle de devam edecektir. Dünya ve ülkemizde 
cereyan etmekte olan buhran ve sıkıntılar, adaletin 
iyi işlememesinden ileri gelmektedir. Adaleti bozuk 
olan toplumlar dağılır.. Her sahada anarşi devam eder 
ve böyle bir cemiyette insanların arzu ettikleri huzur 
ve saadetten bahsetmeye imkân yoktur. 

Osmanlı İmparatorluğunu güçlü kılan ve Cihan 
İmparatorluğu yapan sadece kılıç kuvveti ile değil, 
adalet duygusu ve inancı idi. Bizim inancımıza göre, 
adaletin kestiği parmak acımaz. Adil bir hüküm için 
bir saatlik çalışma 70 yıllık ibadete bedeldir. İşte 
adalete tevzi edenlerin bu anlayış içerisinde olması; 
bunun yanında fertlerin de Devlete, hukuka saygılı 
olması, toplumu huzura kavuşturan başlıca etkendir. 
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Ülkemizde bütün siyasi partiler seçim sırasında 
seçim beyannamelerinde, kurulan hükümetlerin Hü
kümet programlarında, hatta koalisyon protokolle
rinde; iyi işleyen adaleti, demokratik hukuk devleti
mi, fikir ve vicdan hürriyetim, insan haklarım geliş
tireceklerini ve bu temel haklan teminat allına ala
caklarım sık sık vadetmişlerdir. 

Ancak, btsgün ülkemizde tam manasıyla fikir ve 
vicdan hürriyetinin sağlanmış olduğu söylenemez. 
Dünyam» hiç bir ülkesinde dini inançlarından dola
yı kişi aleyhinde takibat yapılmamaktadır. Memleke
timizde yıllardan beri inançlarının gereğini yapan 
bir çok vatandaşlarıımz takibata uğramakta ve hatta 
ceza görmektedir. Dîğer yönden hukuk mevzuatımız
da, Anayasamızda, temel insan hak ve hürriyetlerin
de» fikir ve inanç hürriyetlerine karşı yapılan haksız 
uygulamalar yüzünden, ileri Batı ülkeleri, insan hak
larına saygı yönünden ülkemizi geri ülkeler meyamn-
da saymaktadır. 

Hukuk mevzuatımızda dine, maneviyata dil uza
tanlara eeza verecek bîr hüküm yoktur. Buna karşı 
bir k&nse utancının gereklerim açıklarsa, takibata 
uğrayıp ceza görmektedir. Yine hukuk mevzuatımı
zın aksak yönlerinden birisi de, kaçakçılıkla müca
delede. haksız uygulamalar yapılmaktadır. Mesela, 
bir kimse Gaziantep'te ve Kilis'te dükkânlarda ser
bestçe satılan yabancı menşeli bir mal satınalsa, sa-
tınaldığ* dükkânın biraz ilerisinde yakalanıp ceza 
görmektedir. Buna karşı, aynı malı serbestçe satan 
işyerine adeta göz yumulmaktadır. 

Adalete güveni sarsan diğer önemli bir husus da, 
ceza hukuku tatbikatında bazı cezaların tecillerinde 
farklı uygulama yapılmasıdır. Şöyleki; aynı fiüi iş
leyen ve içtimai durumları aynı olan kişilerden biri
sine verilen ceza tecil edilmeyip infaz edilirken, di
ğeri daha toleranslı bir hâkim huzuruna çıkma şan
sına nail olduğundan, verilen ceza tecil edilmektedir. 
Tecil müessesesindeki bu farklı tatbikat, eşitlik pren
sibini bozmakta ve adaletsizliklere sebep olmakta
dır. Bu hususun önlenmesi için tecil müessesesi daha 
objektif bale getirilmelidir. 

Bumm gibi, Medeni Kanunumuzda aksayan hü
kümler» günümüz şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, artık günümüzde hukuk 
devletimiz ve demokrasimiz oldukça Meri bir düze
ye ulaşmıştır. Demokrasimizin bu düzeyinde bizlere 
ve Adalet Bakanlığımıza düşen en önemli görev, hu
kuk mevzuatımızda Anayasamıza, temel insan hak ve 
hürriyetlerftıi. teminat altına alacak yeni kanuni dü
zenlemeleri setsrmelttir. 
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Bunun dışında, bilhassa son yıllarda devletimiz 
ve demokratik rejimimizi yok etmeyi hedef alan 
anarşik olaylarla daha etkili mücadele etmek için, 
mevzuatımızda bazı tedbirler getirilmelidir. 

Ancak, sözün burasında anarşinin sadece ceza 
hükümleriyle önleneceği kanaatinde olmadığımızı da 
belirtmek istiyorum. 

«Hukuka saygılı gençlik, Devlete hürmetkar in
san modeli nasıl olur?» sorusunun cevabım, bütün 
siyasi partiler vermek zorundadırlar. Bu bakımdan 
iffet, haya, hürmet ve adalete saygı gibi yüksek ma
nevi vasıfları, manevi kalkınma yoluyla gerçekleştir
meye mecburuz. 

Bugün ülkemizde en çok şikâyet edilen konular
dan birisi de, adalet mahkemelerinde davaların geç 
neticelenmesidir. Tatbikatta uzun yıllar süren dava
lara sık sık rastlanmaktadır. Geç neticelenen davalar, 
hak sahiplerinin adalete karşı güven duygusunu sars
maktadır. 

Hukuk ve ceza usul kanunlarımızda yeni düzen
lemeler yapılarak, ucuz ve süratli adalet sağlanmalı
dır. 

Bu temel meselelerin izahından soma, adliyemi
zin ve mensuplarının ihtiyaçlarını belirtmek istiyo
rum: Memleketimizin en ücra köşesine kadar adalet 
götüren hâkim ve savcıların maaş "ve ödenekleri, son 
yıllarda bazı düzenlemelerle durumları bir ölçüde 
düzeltilmiştir. Ancak, hâkim ve savcıların dışındaki 
personelin ekonomik sıkıntıları henüz giderilmemiş-
tir. Hâkim ve savcıların lojman ihtiyaçları ve adli
yelere araç tahsisi uygulamalarının başlamasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Adalet mensuplarının 
hizmet gördükleri binalar, diğer devlet dairelerinin 
binalarına nazaran elverişsiz, mahkemelerin mehabe
tine uygun olmayan binalarda çalışmaktadırlar. 

Ankara ve bir çok şehirlerimizde hâkimler, icra 
memurları ve diğer personel elverişli olmayan kira
lık binalarda, han köşelerinde adalet tevzi etmekte
dirler. 

Bunun yanında, yine diğer devlet dairelerine na
zaran mefruşat eksikliği, kırtasiye, yakacak ihtiyaç
ları adliye mensuplarım her yıl büyük sıkıntılara 
sokmaktadır. 

Hâkim ve savcıların dışında adliye personelinden 
zabıt kâtipleri, başkâtipler, icra memurları, gardi
yanlar bu mesleğin icaplarına göre eğitilmeden mesle
ğe anılmaktadırlar. Bu personelin kifayetsiz oluşu, 
adalet tevziinde tam manasıyla verimi sağlamamakta-
du\ Bu bakımdan, bu gibi personelin eğitimleri huşu-
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sunda Adalet Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapıl
malıdır. 

Mahkûmların manevi eğitimleri üzerinde mevcut 
çalışmalar, daha da verimli hale getirilmelidir. 

Din görevlilerinin sayısı artırılmalı, mahkûmla
ra tahliyeden sonra iş bulabilme imkânları geliştiril
melidir. Bu suretle cezaevine girenler profesyonel ha
le gelmeden, ailesine ve cemiyete yararlı hale getiril
melidirler. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Bakanlığı büt
çesi üzerindeki sözlerimi tamamlamış bulunuyorum. 

Bütçenin, Bakanlık mensuplarına ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Milli Selamet Par
tisi Grupu ve şahsım adına Yüce Meclis üyelerine 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Yusuf Özbaş, buyurunuz; süreniz 20 dakika
dır. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Adalet Bakanlığı bütçesi hakkındaki gru-
pumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. Yüce Meclisi Milliyetçi Hare
ket Partisi ve şahsım adına saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri; adalet müesesesi, mevzuu 
itibarıyla partiler üstü bir mevki işgal ettiği, adalet 
mefhumu değil partiler, devletler ve tüm insanlar için 
bile özünde her hangi bir değişiklik göstermediği ci
hetle, hangi kanaaüa olursa olsun, hükümetlerin is
tikamet saptırması bahis konusu olamayacağından; 
ben, politika yapmadan müessesenin layık olduğu 
imkân ve seviyeye kavuşturulması için gerekli gördü
ğüm bazı hususları ifade ile yetineceğim. 

Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisinin, her 
mevzuda ilk plana particiliği almak alışkanlık ve 
âdeti, bizleri daima ihtiyatlı ve endişeli harekete zor
lamakta ise de; Adalet Bakanlığının, Hükümete sırf 
bakanlık sevdasıyla gelmişlerden birisine verilmeyişi, 
Sayın Mehmet Çan'ın temiz geçmişi bizim için bir 
sevinç ve huzur vesilesi olmuştur. 

Çünkü, biz hangi parti ve görüşte olursa olsun, 
ehliyetiyle mevkiini şereflendirenlere daima saygı du
yan ve onun Devlet ve millet yararına olan her ba
şarısından zevk alan bir görüşün temsilcisiyiz. Adalet 
müessesesi, en küçük şüphe ve lekeye tahammül ede
mediği, hâkimlerin yalnız dürüst olmalarının kâfi 
gelmeyip, istikametlerine herkesi inandırmaları da 
icap ettiği cihetle, adalete güvenin sağlanmasında 
hâkimler kadar Adalet Bakanının da gayreti gerekir. 

Bazı mahkemelerdeki bir kısım hâkimlerin, efkâ
rı umumiyede hoş karşılanmayan davranışlarının ad
li mahkemelerce benimsenmeyişi ve tasvip görme
mesi ümitlerimizi kuvvetlendirmektedir. 

Anayasa Mahkemesinden ve Seçim Kurulu Baş
kanlıklarından siyasi partilere yapılan nakiller, Par
lamentoya intikaller, zihinlerde birtakım sorular ya
rattığı için Bakanlık, bu kutsi müessese mensupları 
hakkında en küçük bir şüphe duyulmasına bile taham
mül göstermemeli; bu gibi kuruluşlardan gerek emek
lilik, gerekse istifa ile ayrılacak olanların hiç olmaz
sa bir devrelik süre geçmedikçe kontenjan tarikiyle 
olsa dahi siyasete atılmalarım önleyecek yasa çıka
rılmalıdır. Bunların kan ve sihri yakınları için de 
aynı memnuniyet sağlanmalıdır. 

Hâkimlik de askerlik gibi, ancak inançlı kişilerin 
muvaffak olacağı bir meslek olduğundan, hakimli
ğe girebilmek için diploma kâfi görülmemeli, iktidar
lara hoş görünmek için kanunu ve vicdanı satanlar 
bu kutsi meslekte tutulmamalıdır. 

Tutuklanması icap ettiği halde salıverilen, salıve
rilmesi gerektiği halde tutuklanan kişiler, belki bir 
parti için muvakkat kazanç olarak kabul edilebilir 
ve onu yapan mükâfatlandırılır; ama bu icraatla ada
let ve dolayısıyla Devlet, bir daha kapatılmayacak 
yaralar almış olur. 

Hâkimlik mesleğine girenlerin, ilk tayinlerinin hiç 
olmazsa ağır ceza teşkilâtı bulunan merkezlere ya
pılması, tecrübesiz hâkimlerin hata yapmasını, kor
kusundan işleri uzatmasını, tecrübeli hâkimlere da
nışabilmek için mektuplar yazıp, uzun yolculuklara 
katlanmasını önler ve adalete fayda sağlar. 

İlk tayinlerinde hâkimlere kıyafet, hukukun te
mel kitapları, mer'ı kanunlar muhakkak verilmen'; 
hâkimlerin diğer memurlarla olan ayrıcalığı göz-
önünde tutulup, gittiği yerin esnafından kredi ile 
mal alıp, ev döşemesine mahal kalmaması için hiç 
olmazsa gerekli miktarda avans ödenmelidir. 

Her hâkim içki lojman sağlanmalıdır. Zira bazı 
hâkimler hakkında ilk fena söylenti, onun kirada 
oturduğu evin sahibi yüzünden sarf edilmektedir. 

Her hâkimin bütün masrafları Devlet tarafından 
karşılanmak suretiyle, meslek hayatında batı mem
leketlerinden birisine gönderilerek, en az birkaç ay 
mesleki gözlemlerde bulunulmasında da büyük fay
dalar vardır. 

Konuşma dilimize aşılanan hastalık, hukuk dili
ne de sirayet etmektedir. Bendeniz, bu konuda bi
raz önce konuşan sayın meslektaşım ve Maraş Mil
letvekili CHP'li Orhan Sezai'm görüşlerine katılmıyo-
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gün bir yerdeki hâkim hakkındaki şikâyet, orada 
vafize gören diğer hâkim tarafından incelenmekte
dir. Arkadaşı hakkında inceleme yapan hâkim, bir 
zaman sonra kendisi için yapılacak şikâyetin de, 
şimdi kendisini teftiş etmekte bulunduğu hâkim ta
rafından yapılacağını hesap etmekte, öyle olmasa 
dahi, şikâyetçiyle şahitler bu kanaati taşımaktadır. 
Bu endişeyle de hakikat tamamen ifade edilememek
tedir. Bu mahzurları bertaraf etmek için, hâkimler 
hakkındaki şikâyetlerin behemahal müfettişler tara
fından yapılması şarttır. Bugün adliye müfettişleri 
ancak hâkim sınıfı dışındaki personeli teftiş edebil
mekte ve bunların teftişe gelecekleri daha evvelden, 
günü gününe bilindiği için gerekli tedbirler alınmak
ta ve teftişin manası kaybolmaktadır. 

mm; bunu da Yüce Meclise ayrıca arz etmekte fay
da görmekteyim. 

Bugün tıp, sinema, spor, teknoloji vesair bilim 
dallarında yalnız Frenkçe sözlerin kullanıldığı, «ek
santrik» kelimesinin köylerde bite cümle içerisine 
sokulduğu ve bunu kimsenin garipmesediği düşünü
lürse, hukukun şiir gibi olan Türkçeleşnrîş kelime
lerini atıp, yerine ehliyetsiz ve kötü niyetli kişilerin 
uydurdukları kelimelerin alınmasına hakh olarak 
üzülürüz. «Hâkim, hak, adalet» gibi Türkçeleşmiş ke
limelerin değiştirilmesi ve bunun millet hafızasından 
sökülmesi mümkün mü? Bu hususta aşırı titizliğini 
gördüğümüz Saym Başbakanın, adı Farsça, soyadı 
Arapça; «parti» sözcüğü Fransızca, «halk» sözcüğü 
ise Arapça asıllı değil midir? «Fırka» yi bırakıp ye
rine «parti» yi almak, bize ne kazandırmıştır? 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Ne kay
bettirmiştir? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Saym 
Bakanımızın bütün bunlara bakarak, dilimizi arıtı
yoruz, iddiasıyla bozanlara meydan vermemesini, di
limizi kurtarmanın kanuni imkânlarını sağlamasını, 
lafın ayağa düşmesine mani olunmasını, ehillere gö
rev vermesini ve ibne saygıyı temin etmesini bekle
mek hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, bütçede tam yerine sarf 
edilen paralardan bir bölümü de adalet mensupla
rına verilenidir. Fakat onlar daha fazlasına da la
yıktır. Gece, gündüz, bayram, tatil demeden çalı
şan, hatta uykularında bile kararlarının muhasebe-
siyle meşgul olan ve cihandaki en kutsi ve mesuli
yetti görevi ifa eden bu zümreyi taltif ve teşvik için 
gerekenlerin hepsi yapılmalı, onları sırf manevi ka
zançlarla yetinmeye terk etmemeliyiz. 

Bugün keşfe giden bir hâkim 10 lira ücret al
maktadır. Hâkimin bilirkişi olarak tayin ettiği şa
hıs ise aynı keşif için 1 000 lirayı az bulmaktadır. 
Bazı keşiflerde mevcut yol, taşıtların, hatta binek
lerin yürümesine elverişsiz olduğundan, hâkim saat
lerce yaya yol yürür, bazan yürümez, tırmanır, fır
tınaya tutulur, sığınacak yer bulamaz. Buna karşdık 
kendisine papuç eskitme karşılığı bite vermeyiz; hem 
de bu para Hazine kesesinden çıkmayıp, haksız olan 
kişiye yüklendiği halde. Hak dağıtanlara karşı uygu
lanan bu haksızlığa bir çare bulmanızı istemek de, 
herhalde bizlerin hakkıdır. Bu çarelerden icra me
murları, kâtipler, mübaşirler gibi az maaşlı memur
lar da faydalanır. 

Vatandaşın hâkimler hakkındaki şikâyetinin mü
fettişlerce incelenmesinde pek çoy fayda vardır. Bu-

Adîiye teşkilatı olan her merkezde, mesai saat
leri dışmda bayram ve tatil günlerinde çalışacak nö
betçi hukuk mahkemeleri kurulmalıdır. Çünkü, bazı 
açıkgözler mala karşı tecavüzlerini böyle zamanlara 
denk getirmekte, komşusunun duvarını yıkıp binası
na temel atmakta veya tarlasını ekmektedir. Nöbetçi 
hukuk mahkemeleri bu kabil işlerde lüzumlu tetkik
leri yapıp tebliğ vermek suretiyle birçok vahim olay
ların zuhuruna sebep olabilecek kanunsuzlukları ön
lemiş, hiç olmazsa kaybolmadan delillerini topla
mış olur. 

Halen bir yerdeki savcı ve hâkim kadrosunda boş
luk meydana gelirse, bu boşluk, yakın yerlerdeki 
hâkim ve savcılardan birisine yetki verilmek sure
tiyle giderilmek istenmektedir. Çok kere yetkili hâ
kimler rapor alarak oraya gitmememin çaresini bul
makta, giderse de kendi görevleri aksamaktadır. Bu 
sakıncaları gidermek için Ankara'da, yahut müna
sip görülecek bazı merkezlerde sırf bu kabil ihtiyaç
lara cevap verecek adette hâkim ve savcı görevlen-
dinmek ve bunları bilhassa genç elemanlar arasın
dan seçmek, büyük yararlar sağlayacaktır. 

Yurdumuzda umumi bir şikâyet konusu olan da
vaların uzaması işinde, Adli Tıp Müessesesinin tek 
oluşunun da rolü vardır. Davalar aylarca, bazan da 
yıllarca sırf Adli Tıptan rapor gelmesine intizaren 
talik edilmektedir. Hatta mahkemelerin Adli Tıbba 
tezkere yazarak, talimatın akıbetini sorması bite ya
saktır. Bunun sebebi, nüfusumuz bugünkü sayımı
zın dörtte biriyken kurulan bir adM tıbbın, sayımızın 
dört misli okluğu halde tek kalışıdır. Bu yüzden yeni 
ve müstakil başka adli tıpların kurulmasında zaruret 
vardır. 
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Diğer bir ihtiyacımız da adH zabıtada*. Tatbikat
ta mahkeme kararma esas teşkil eden deliller; jan
darma ile pohsin olay sırasında aldığı ifadelerle, 
tuttukları zabıtlardır. Bu devrede atman bir ikrar, 
sanık ne kadar çırpınırsa çırpınsın, % 90 hüküm
lülük sebebidir. İşkence ve tehditle ifade alındığı, 
zorla İkrar tutanağı imzalatıldığı, her günkü gazete 
havadislerindendir. Bu lıavadislerin tümü yalandır 
demlemez. Bu tahkikatı yapan jandarmalardan bir 
kısmı ilkokulu bile bitirmemiştir. Polislerden bir 
kısmı da kınaya «esrar», yün boyasına «Patlayıcı 
maddenin iptidai maddesi» diyecek kadar tecrübe* 
sizdir. 

Bu polisler, müstehcen film ve yazılarla plakları 
toplayacak, yasak kitapları tefrik edecek ihtisastan 
mahrumdur. 

Üstelik polislerden bir kısmı da kafası şartlı, bir
takım şahıslarca kurulmuş bir derneğin üyesidir. Teh
likenin ciddiyetini anlatabilmek için ufak bir misal 
vermek istiyorum : POL-DER Dergisi'nln Aralık 1977 
günlü 19 ncu sayısında, «Sîz sözde milliyetçiler, in
sanlık düşmanı sermayenin zorba diktatörlüğünün alet
leri; şunu unutmayınız: Yaptığınızın hesabı tek tek 
sorulacaktır» diyen ve aynı derginin içerisinde «Ar
kadaş» başlıklı şiirde «Seni hep sömürüp, hem ezen; 
bilinçsizliğinle gelişen bu düzen diyen bir polis me
murunun, tek tek hesap soracağını ilan ettiği gençler
den birisi eline geçtiği zaman, alacağı ifadeden, yap
tıracağı ikrardan hayır bekleyin, Ve «füan yerde 
yaptığım aramada şu silahı buldum» şeklindeki be
yanına göre mecburen mahkûmiyet kararı verin de, 
ondan sonra «adalet yerini buldu» deyin. 

Sayın milletvekilleri, şu ciheti de burada arz ede
ceğim: 

Biraz önce konuşan Sayın İçişleri Bakanı, Maraş'-
takı bir olaydan baluste Maraş'ta ülkücü bir gençle 
ilgili yapılan bir operasyonda tahrip kalıpları ve di
namitler yakalandığını ve bunun bir kolunun da An
kara'da tespit edildiğini söylediler. Tabii, Sayın Ba
kan bunu, Maraş'a gidip tespit etmediler» Ben, bu 
hadisenin olduğu günlerde Maraş'taydım. Dinamit 
kalıplarını yakalatan ve eskiden beri pavyon işlet
mekte iştihar eden bu şalısın, ülkücülükle hiçbir ili
şiği yoktur. Yanında çalıştırdığı konsomatris Samsun' 
m bir kadıma beraber memnu sifeSh taşıyıcılığı ve pat
layıcı maddeler satıcılığı yapan bu şahıs, maalesef 
PCML-BER üyesi bir polisin yaptığı bir zahrtla, bura-
ya bir ülküeü olarak biîdirihnîştii'. 

İşte adli zabıtanın kurulması, bu gibi yanlış tutum
da olan şahısların bir İçişleri Bakanlığındaki en yük

sek kademeyi işgal eden şahsın Yüee Meclis huzu
runda hakikati - Burada yalan söylemek tabirini, Sa
yın İçişleri Bakanı için kullanamayacağım - İçişleri 
Bakanını bile yanlış beyanata mecbur kılan bir tutum 
yaratabilir. Onun için Sayın İçişleri Bakanının, bu 
POL-PER mevzuuna bilhassa eğilmesinde çok yarar 
vardii'i 

Zihinlerde bu korkunç tablonun belirmemesini isti
yorsak, muhakkak tarafsız bir adli zabıtanın kurul
masına gün geçirmeden başlamamız icap eder. Bu za
bıtanın başındaki gezici bir trafik hâkimi de yılda en 
az 6 bin masum kardeşimizin ölümüne, 20 binin üze
rindeki vatandaşımızın sakat kalmasına, milyarlarca 
Erahk maddi hasara sebep olan trafik kazalarını, ma
hallinde keşif yapıp sıcağı sıcağına tanıkları dinlemek 
suretiyle, sıhhatli bir şekilde karara bağlayıp, hem 
mahkemelerin yükünü hafifletip, hem de müessir ce
zalarla bu kabil suçların işlenmesini büyük çapta ön
leyerek; anarşinin 10 senede yaptığı tahribatı bir ay
da yapan bu felaket ejderinden milletimizi kurtarır. 

Anarşinin kökünün bir türlü kazınmamasında, sav
cılık müessesemizin pasif durumunun büyük rol oy
nadığı inkâr edilemez. Pek çok savcı otopsi yaptık
tan sonra, işim bitti deyip evrakı zabıtaya teslim 
etmekte Ve yukarıdaki saydığımız mahzurların doğu
muna bizzat sebep olmaktadır, 

Tenha bölgelerimizde değil, bugün Ankara için
de birkaç saatini görevi için feda edebilecek bir sav
cının tespit edebileceği o kadar suç ve suçlu vardır ki, 
saymakla bitmez. Savcıların tutuklanma talebiyle mah
kemeye verdikleri kişilerden salıverilenler hakkında 
itiraz yetkilerini kullanarak, tevkif ettirebiidikleriyle 
anarşinin söridürüimesinde büyük faydalar sağlanaca
ğı halde; Savcılar itiraz haklarını dahi kullanmaktan 
üşenmektedir. Adalet Bakanı olarak adı geçen savcı
lardan sorunuz: «Suçsuzdu, niye tutuklanmaları için 
hâkime yoîladımz? Suçlu idi, salıverilmeye karşı niye 
itiraz etmediniz?» 

Bu müessesenin çalışması, son günlerde gösteri 
ve toplantı yürüyüşü hakkındaki nezarette bulundur
ma yetkisini kullanma şekUnden de anlaşılmakla be
raber, yurdumuzdaki tatbikat hususunda bir örnek 
vermek istiyorum: Kahramanmaraş'ın Andırın fice» 
sinden Ulvi Yener fcimft MHP'Jî bir vatandaşımız 
başına kalpak giydiği için, Şapka tktisa'sı Hakkında
ki Kanuna muhalefetten mahkemeye sevk edilmiş, 
karnece d e suçlu bulunarak iki ay hapse mahkum edil-
naüştir. B&tttiü yüksek Yargıtay da onadığınıJan, suç
lu cezasını çe3undştir. Suç işteyenferuı hüküm giy-
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ımesi ve ona çekmesi kadar tabii bir şey yoktur. Ta
bla olmayan husus, değil yurdun dörii tarafında, Andı
rın da dalıiî olmak üzere her yerde, hatta mahkeme 
koridorlarında binlerce ka'oakJı ve karnaval kıya
fetli dolaştığı halde, hiçbirisine «gözünün üsHLıde 
kaşın var» denmemesi, hatta vatandaşa böyle bir 
kanunun mevcudiyetinin unuitaruluşu, sonra da şah
si bir kırgınlığın kanun ve yetki alet edilerek tatmin 
edSJşid'ir. Gömül ister ki savcijanmız; hırsısı «Bu 
düzende hırsızlık bir nıeöbaııiyetiir» diye şaibesi bı
rakan, bir partinin afişini asarken siialh taşıyan kim
seyi de «can güvenliğini koruyor» diye salıveren hâ
kimlerimizin keyfi kararlarını frenlesin. 

Adiliye personeli devlet memurları içimle en çok 
yıpranan, buna karşı halikı ödeşmeyen, kadro bek
lemekten usanan, bir kısmı vazife, başında hayalına 
veda eden, 50 yaşında ihtiyarlamağa mecbur kalan 
kimseleridir. Bunlannida memuriyette geçen bir yıllık 
sürelerimin - bazı memurlar gibi - 15 ay kabul edile
rek, 20t yılda emekli olmalarının sağlanması, hem bir 
(hakkiüi teslimi, hem de memur tedarikinde zorlulk 
çeken bu teşkilatın ferahlahlmasma sebep o]a:al-ar. 
Bunlara fazla mesai ücreti de verilmelidir. 

Gardiyan dediğimiz adliyenin çiklkeş kadrosu da 
aynı meşakkati çekmekte, birçoğu haftada an saik 
bir geceyi evinde gaçindbilmdktedir. Her gün hayaü 
töhî3keîerle burun buruna yaşadıkları, bazen de vazife 
yolunda şehit edildikîeııi halde, bir türlü terfileri yapıl
mamakta, her türlü vaat sözde kalmaktadır. Görev 
başında ölen gardiyanların yetimlerine de şahit maaşı 
bağlanması elzemdir. 

Cezaevierimiz sağlığa elverişli değildir. Banların 
planları yapılırken evvela ucuzlukları, ondan sonra 
da emniyet konusu düşünülmüş, ömürlerinin bir par
çasını burada geçirecek kader kurbanlarının sağlık
ları, hesap edilmemiştir. Cezaevlerinden birinde yatan 
kişiye, ömür boyu çekeceği bir hastalığı hediye etme 
adetlimiz, bir türlü terk edilmemiştir. îîiç olmazca, 
bundan Sonra yapılacak cezaevlerinin planı çizilir
ken doktorun, cezavi müdürl£riızlln tavsiyeleri göz 
önüne alınmalıdır. 

Ayrıca cezaevlerinde uyuşturucu maddelerin kul
lanılması ve bol miktarda ilaç almması hastalığı da, 
ıbu kişileri oyalayacak işler bulup uygulamak sure
tiyle önlenilmeîidir. 

Cezaevlerinde şahıslar ve gruplarca tesis edûlen 
ve oradaki hayatı işkenceye çevirip bazen intihar
lara bile Sebep olan baskılara, küçük çocuklara, ka
dınlara vaki tasal* ulara mani olup, hükümlülerin ikin
ci bir ıhh'kûmiyete duçar edilmemesi elzemdir. 

Adliyenin kırîîasiyesi ve d'emiıtbaşhm da noksan* 
dır. Yılın ortası oîmadaa memurlar diğer daireler
den veya iş sahiplerinden kırtasiye tedarikine mec-ı 
(bur olmakta, icra memurlarıyla başkâlipîer eşin dos
tun hesap makinelerini kulanınîsktadıriar. İcra işleri* 
mn yürüyebilmesi, kazanı'aiî hakların bir an evvel sa* 
hjbCne verildblii-îesi için, her daireye hâkim sınıfımdan 
ibir memurun tayiniyle mümkündür. BkCaıkım küçük 
merkezlerdeki adliye binalarında kanuni zorunluluk 
bulunduğu halde avukatlara oda tahsis edilmemekte, 
oradalki avukatlar, sırf savcıları kızdırmamak endişe
siyle haklarını istihsalde dlrensnemek!tedir. Bu yüzden 
avukatlar, adliyenin karanlık ve sıkışık koridoriariii^ 
ıda veya maıHkeme kalemlerinde sıkıntîlı olarak vakit 
geçirmeye medburdur. Bu konuda sayın Bakanın 
resen araştırma yaparak ihtiyaçları karşılaması, hem 
kanunun hükmünün yerme getirilmiş olmasını, hem 
de haklarını sağlayan avukatlar*» minnetlerini ka
zandım'. Bu konuda gerekli bilgi Barolar Birliğinden 
kolayca alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Özbaş, son sözlerin'si söy
leyin lütfen, süreniz bitmiştir. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Biraz 
sonra da bendeniz konuşacağım beyefendi, orada az 
konuşurum. 

BAŞKAN — Olsun efendim, şimdi 29 dakikadan 
fazla söz hakkınız yoktur. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Davamla) — Şartla 
salıvermelerde hükümlüler lehine yapılacak indirme
nin yarıya çıkarılacağı yoluıdaki vaatler de, yurdu
muz için pek faydalı olmaz kanısîndînyız. Çünkü 
blhaâsa kan gütme saikıiy'e işlenen öldürme suçla
rında, faillerin çoğunlukla onlbeş yaşından küçük ol
malarına itina gösterilmeiktedir. Dikkat edilirse, b'r 
katile çektirilecek ceza, bu yolla en faşla beş yıl ola
bilecektir. İnşân kanının bu miktarda ucuzlatıldığı 
yerlerde ihkakı hak suçlarının artacağı gerçeği göz
den uzak tutulmamalı ve o sebeple; şartla salıverme 
de hükümlünün yararlanacağı miktarın değişik suçla
ra ve cezası kesilirken yararlandığı kanuni indirme
lere göre tespit edilmelidir. 

Son günlerde duyduğumuz havadislerden birisi de; 
hâkim katili, artist Yılmaz Güney'in, Kayseri Ceza
evinden İzmit Cezaevine nakli olayıdır. «Bağımsız» 
isimli gazetenin 7 Şubat 1978 tarihli ve 5 numaralı 
sayısında, Sayın Bakanımız Mehmet Çan'ın, Yılmaz 
Güney'in sağlık ve sosyal sorunlarıyla yakından ilgi
lendiği yazılmaktadır. Türkiye'de sağlık ve sosyal so
runları olan hükümlü adedi onbinlerin üzerindedir. 

— 445 — 
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Taltif edilen mahkûm da bir hâkim katilidir. İdeolo- I 
jisi de bellidir. Aym yolun bir kısım yolcuları İzmit' I 
in çok yakınında, Toptaşı Cezaevinden, bir zaman I 
Kartal'da yapıldığı gibi, kaçırılmıştır. Efkârıumumiye I 
bu nakli de kaçırma fiiline başlangıç şeklinde kıy- I 
metlendirmektedir. Denizlerde, esefle söylemek icap I 
eder ki, zabıta ve adliye hâkimiyet kuramamıştır. Ora- I 
ya uçabilen kuş bir daha kafese girmemektedir. Mil- I 
letin tahmini ve endişesi gibi; Yılmaz Güney, İzmit I 
Cezaevinden kaçırılırsa, bu yalnız Devlet ve Hükü- I 
met için bir zafiyet delili olmaz, Sayın Bakanımızı da I 
müşkül bir mevkiye düşürür. Eski bir Adalet Baka- I 
mmn Anayasanın bozma kararını bahane yapıp anar- I 
şistleri salıvermesi gibi, bu da milletin unutamayaca- I 
ğı ve affedemeyeceği bir felâket olur. I 

Yukarıda kanun çıkarılmasına ihtiyaç gösterdiği- I 
miz konularda grupumuzca düzenlenen tasarılar çok I 
yakında Yüce Meclise sunulacaktır. I 

Bütçesi ve kadrosu ne olursa olsun, her şeyimizi I 
Adalet Bakanlığının kadrosuna emanet etmiş bulun- I 
maktayız; bu yüzden «Adalet mülkün temelidir.» de- I 
mekteyiz. Bu temelin mimarlarıyla, yardımcılarım ne I 
denli gözetir ve düşünürsek, kendimizi ve geleceğimi- I 
zi o nispette garanti altına almış oluruz. I 

Bu kanaatle Adalet Bakanlığı Bütçesinin milleti- I 
mize hayırlı olması dileğiyle hepinizi hürmetlerimle I 
selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
Şahısları adına lehinde, Sayın Muammer Aksoy, I 

süreniz 10 dakikadır. I 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Adalet Ba- I 
kanlığı Bütçesi üzerinde konuşurken, söyleyecek çok I 
sözümüz var. Ancak, on dakika içerisinde ancak ba- [ 
zı satırbaşlarına değinebileceğiz. Fakat bunları bile sı- I 
ralamak çok zaman alacağından, en önemli iki ku- I 
rum üzerinde durmak ve bu noktadaki dileklerimizi I 
dile getirmek istiyoruz. Bu iki önemli kuruma geç- I 
meden Sayın Adalet Bakanından, özellikle bir nok- ] 
tayı rica etmek istiyorum. Bugün yasalarımız ince- I 
lendiği zaman Anayasaya aykırı pek çok hükmün I 
hâlâ bu yasalarda yer aldığı görülmektedir. Barolar I 
Birliği ve ayrıca İstanbul Barosu çeşitli toplantılar I 
yapmış, raporlar hazırlamış ve bu raporlarda mevzu- I 
tımızdaki( çeşitli kanunlardaki) Anayasaya aykırı hü- I 
kümleri teker teker göstermiştir. Bunlar, gerçekten I 
bir yığın halindedir, çığ gibi artmıştır. Her alandaki I 
kanunlarda Anayasaya aykırı hükümler vardır. Bun- I 
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lar yalnız, tesadüfen Anayasamızda yer almış teknik 
hükümlere aykırı olan çözümler değildir; demokratik 
ilkelerle de bağdaşmayan çözümlerdir. Gerçekten, 
bazı öyle Anayasa hükümleri vardır ki, bunlar mu
hakkak başka memleketlerin anayasalarında bulun
mazlar. Bizim Anayasamızda bulunmaları da bir te
sadüf eseridir; öyle bir tercih yapılmıştır. Ama bazı 
öyle Anayasa hükümleri vardır ki, özellikle özgür
lükler alanında, hukuk devleti ilkeleri alanında, mah
kemelerin bağımsızlığı alanında, tabii hâkim alanında 
öyle hükümler vardır ki, bunlar bütün demokratik 
memleketlerin anayasalarında, ya da yasalarında yer 
almaktadır. İşte bizim yasalarımızdaki Anayasaya ay
kırı olan birçok hüküm, yalnız bizim 1961 Anaya
samızın şu veya bu teknik çözümüne deyil, demokra
tik ilkelere, özgürlüklere, hukuk devleti ilkelerine de 
aykırıdır. Bunların ayıklanması gerekir. 

Sayın Adalet Bakanından ricam şudur: Bir zaman
lar Türkiye'de hukuk bilimine daha çok saygı göste
riliyordu. Hatta üniversitelerden hocalar Meclisteki 
komisyonlara çağırılarak, yalnız Anayasaya aykırılık 
noktasından değil, bir mahfuz hisse söz konusu oldu
ğu zaman bile «Acaba, böyle bir çözümü kabul et
mek mi hukuk sistemimize ve adalete daha uygun, 
yoksa kabul etmemek mi?» diye mütalaaları ahnabili-
vordu. Ne yazık ki, uzun zamandan beri hukuk bil
ginlerinin görüşlerinden yararlanma yolundan sapıl
mıştır. Oysa, özellikle Anayasaya aykırı kanunlan sap
tama bakımından, üniversitedeki değerli bilim adam
larımız, Adalet Bakanlığına büyük hizmetler yapabi
lecek duramdadırlar. Bu nedenle biran önce Adalet 
Bakanlığında, İstanbul, Ankara Hukuk fakültelerin
den, Siyasal Bilgiler fakültelerinden ve diğer üniver
sitelerden, örneğin; Orta Doğu Teknik Üniversitesin
deki, Hacettepe Üniversitesindeki idari bilimler, sos
yal bilimler fakültelerinde mevcut bilim adamlarından ve 
hatta akademilerimizdeki bilim adamlanndan kurulu 
«Anayasaya Aykırı Kanunlan Ayıklama Komisyonu» 
kurulmalı ve bu komisyon biran önce Anayasamıza 
aykın kanunları ayıklamalıdır. 

Bunun dışında, kanunlarımızdan pek çok eskimiş 
hükümler vardır. En önemli bir kanunumuz olan Me
deni Kanun 1907'lerde İsviçre'de kabul edilmiş ve ora
dan da Türkiye'ye aktarılmış bir kanundur. Yani, ara
dan 70 yıl geçmiştir. 70 yılda dünyanın görüşleri çok 
değişmiştir. Yapıldığı zaman dünyada en ile
ri ve en sosyal medeni kanunlardan biri 
olarak nitelendirilen İsviçre Medeni Kanu
nu, bugün artık dünyada sosyal olma bakı
mından en geride kalmış bir kanun haline gelmiştir; 
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eski hafiyle, İşte İsviçreliler, çeşitli Medeni Kanun I 
deS'Vkljkleriyle 1^07'de kabul edilmiş olan Kanunu, 
Çağımızın akımına uydurmuşlar, sosyal Ye çağdaş bir 
]Vtw-ıü *.auun olma niteliğini korumuşlardır. I 

Bizde bu alanda ciddi bir adım atılmamıştır. Kaç 
defa komisyonlar toplanmış; ama o Türkçelikten I 
uzak hiçbir kimsenin anlayamayacağı «lügata» keli- I 
meşine kadar, «rahin, merhum, mürtehin» kelimeleri- I 
ne kadar, «şüfa, iştira, bey'i bil vefa» kelimelerine 
kadar halkın anlamayacağı kelimelerle dolu olan I 
Medeni Kanun, halkımızın anlayacağı öz Türkçe ile I 
yeniden kaleme alınmamıştır. Hem de Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu Hocamız gibi, tam anlamıyla otorite bir 
şahıs, Medeni Kanunumuzu, herkesin anlayacağı en I 
güzel bir Türkçeyle yeniden kaleme aldığı halde bile... 
Bu noktalarda da adımlar atılmak gerekir. 

Şimdi, en önemli iki nokta üzerinde duracağım : I 
Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, (bütün hatipler 

de söylüyor ki,) devletin temeli adalettir. Oradaki I 
mülkten maksat, devlet! Adaletten ne kastediliyor? / 
İki ayrı kavram var. Birisi; içerik bakımından çözüm- I 
lerin adalete uygun olması (o manada adalet,) ka- I 
nunların adaleti, kararların adaleti... I 

İkincisi; adalet cihazı, yani mahkemeler anlamın- I 
da. Ama, herhangi bir heyete, «sen mahkemesin» de
diğiniz zaman, o heyet mahkeme olmaz. Mahkeme I 
olabilmenin nitelikleri vardır. I 

Abdülhamit Anayasasının (yani Abdülhamit tara- I 
fından kabul edilmiş olan Anayasamn) 89 ncu mad- I 
desinde bile, olağanüstü birtakım heyetlerin mahkeme [ 
sayılamayacağı açıkça dile getirilmiştir. I 

Oysa, bizim mevzuatımızda - biraz sonra arz ede- I 
ceğhn - maalesef 1973 Anayasa değişikliğinde, Ana
yasaya da girmiş hükümlerden ötürü, mahkemelik ni- I 
tetiğini taşımayacak, ya da ciddi ölçüde bu niteliği I 
gölgelenmiş heyetler «adalet» dağıtmakla görevlen- ! 
dirilmiştir. Buna adalet diyemeyiz arkadaşlar. I 

Evet, hiçbir güvence bulunmaksızın da, öylesine 
cesur, öylesine namuslu ve fedakâr kişiler çıkmıştır 
ki (hiçbir güvenceye sahip olmadıkları halde) ölümü I 
göze alarak adil kararlar vermişlerdir. Tarihimizde I 
bunun çok güzel misalleri vardır. Sadece bir kaç ta- I 
nesini söyleyeyim : Abdüllatif Suphi Paşa, Namık I 
Kemal'in mahkûmiyetine karşı çıkmış, ölümü göze i 
alabilmiştir. Mithat Paşa'nın davasında da, infaz saf- I 
hasmda yine başka bir hâkim aym davranışta bu- I 
lunmuştur. Ama, Mithat Paşa'nın yargılandığı mah- I 
kemede mahkeme başkanı bir Süruri Efendi de, tari- I 
he «rüsvayı alem» olarak tescil edilmiştir. Yakın ta- I 

rihimizde, Osman Bölttkbaşfnın mahkûmiyetini ka
bul etmeyerek, o zaman işten atılmayı göze alan 
Âdil Sanat çıkmıştır. Sıkıyönetim mahkemelerinde bir 
Ferşat Oltulu çıkmıştır; bütün gelecek hışımları göze 
alabilmiştir. Ama bunlar, genellikle istisna olmak du
rumundadır. Çünkü, suçsuz olan kişinin suçsuz, suç
lu olan kişinin suçlu olarak saptanabilmesi sadece fe
dakârlığa ve kahramanlığa bağlanamaz. Zamanımızda 
demokratik düzen, kahramanlık esasına değil, güven
celer esasına dayanır. Onun için, eğer bir mahkeme
nin hâkimleri güvenceye sahip değilse, o mahkemenin 
adaletinden şüphe etmek zorunluğu vardır. 

Bundan ötürüdür ki, 1961 Anayasasında, hâkim
lerin atanması ve görevlerinden uzaklaştırılması Yük
sek Hâkimler Kuruluna verilmiştir. Acaba hangi da
vaların hâkimleri için bu kurul yaratılmıştır? Boşan
ma davasına bakan için mi, nafaka davasına bakan 
için mi, yoksa adi hırsızlık davasına bakan hâkimler 
için mi bu karar alınmış, bu Kurul kurulmuştur? Ha
yır! Siyasal davalara bakan hâkimlerin, siyasal ikti
darın etkisi altında kalmamaları için Yüksek Hâkim
ler Kurulu yaratılmıştır. Mahkemelerin bağımsızlığı, 
bizim Anayasa sistemimizde bu görüşe dayanmakta
dır. 

Bir taraftan bu kurumu getiriyorsunuz, yani, bo
şanma davasına bakan hâkimler bile - ki, siyasal ik
tidarın etkisi altında kalacak değil - tam tarafsız ka
rar versin diye Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından 
atanıyor; ama öte yandan, en önemli siyasal davalara 
bakacak olan hâkimler bütün teminattan mahkûm 
duruma getiriliyor. Bunların başında, «Sıkıyönetim 
Mahkemesi» demlen heyetler gelir. 

Aslında bu mahkemeler, işte, Abdülhamit tarafın
dan kabul edilen Anayasanın 89 ncu maddesinde da
hi yasaklanan olağanüstü heyetlerdir. Kimdir bunla
rın hâkimleri? Sıkıyönetim ilan edildiği zaman, bu hâ
kimler de seçilecektir. Suçlular meydanda, suç mey
danda, ondan sonra, yani suçun işlenmesinden sonra, 
gideceği mahkeme kurulmakta hâkimleri seçilmekte
dir. Bu, tabii hâkim ilkesine aykırıdır. Biraz önce, sı
kıyönetim mahkemesi «Tabii hâkim ilkesiyle bağda
şır» diye buyurdu burada konuşan bir arkadaş. Tabii 
hâkim ilkesi, suçun işlendiği zaman sanığın hangi mah
kemeye gideceği belli olması demektir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz dolmuştur efen
dim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Bağlayacağım efendim. 

O halde, suçun işlenmesinden sonra tespit edilen 
mahkemeler, böyle hâkimlerden kurulu olan sıkıyöne-
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tim mahkemeleri, hele her an hâkimleri değiştirilebilen J 
sıkıyönetim mahkemeleri, ne tabii hâkim ilkesiyle, ne 
de hâkimlerin bağımsızlığı ile bağdaşamaz. 

Eğer Sayın Başkan, bir dakika daha konuşmama 
müsaade ederseniz, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
de aynı nitelikte olduğunu arz etmek isterim: Bunlar 
da siyasi nitelikte olan davalara bakacaklardır. Bunla
rın hangi hâkimlerden kurulacağını Adalet Bakanı tes
pit edecektir ve hâkimlerin bir kısmı ise askeri hâkim
lerdir. Onlar tamamen serbest olarak saptanacaktır. 
Üç sene sonra değiştirilebileceklerdir. Ve kanunda da- I 
ha birçok hükümler vardır ki, mahkemelerin bağımsız- I 
îığı ile bağdaşmaz. Ama, diyecektir ki arkadaşlarımız, 
- vakit bulabilirsem başka bir münasebetle arz etme
ye çalîşırım - «Ama Anayasada yazdıdır bunlar»! I 
Evet, Anayasada yazılı oSduğu malûm, ama Anayasa
nın hukuk devleti ilkesi, mahkemelerin bağımsızlığını I 
ve tabii hâkimi gerektirdiğinden, bu kurum, 1973'te I 
gden bu kurum Anayasanm anailkelerine aykjrı oldu- I 
ğundan, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme
ye mahkûmdur. Bu nedendedir ki, Türkiye'deki hu- I 
kukçuların en büyük kuruluşu olan Türkiye Barolar I 
BirFği başta olmak üzere, memleketimizin tanınmış I 
bütün otoriteleri, fevkalâde haller için öngörülmüş I 
olan bu mahkemelerin «Anayasamıza aykırı olmasın- I 
dair, Anayasamızın felsefesine, ruhuna aykırı olmasın- I 
dan ötürü kumîmamasını» Anayasaya olan saygcnın I 
kaçınılmaz bir sonucu olarak ilan etmektedirler. I 

Sözlerime şu sözle son veriyorum: Bir memleket- I 
te devSetin temeli gerçekten adalettir diyorsak, daği- I 
tıîsn adaMin sadece göstermelik bir adalet olmaması- I 
nı, adalelin bağımsız hâkimler tarafından ve suçun 
işlendiği zaman yetkisi belli olan mahkemeler tarafın- I 
dan dağıtılmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde, vatan
daşın adalete olan saygısı büyük bir darbeye uğrar. I 
Bu, dolayısıyla devlete olan saygı ve sevgisini de bü- I 
yük ölçüde ortadan kaldırır. 

Hepinize teşekkür ederim. Sayın Başkanım, özel
likle gösterdiğiniz müsamahadan dolayı size de ayrı- I 
ca teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların- I 

dan alkışlar) I 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; I 

Bütçe görüşmeleri nedeniyle Bakanlığım hakkında 
ileri sürülmüş bulunan eleştiri ve dilekleri dikkatle I 
dinledim. Sayın arkadaşlarıma, Bütçemize yapıcı kat- I 
kıda bulundukları içlin çdk çok teşekkür ederim. | 
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Sayın üyeler, gerek Bütçe Komisyonunda, gerekse 
Yüce Senatoda ifade ettiğim gibi, Hükümet olarak 
gayemiz, birleştirici, toplayıcı, barışçı olmak; yasalarC 
herkese, her düşünceye ve her eyleme eşitlik ve et
kinlikle uygulamaktır. Devletin ülkesi ve ulusuyîa bü
tünlüğünü tehdit eden her türlü olayları, kimden ve 
hangi yönden gelirse gelsin, yasaların verdiği tüm yet
kileri kullanarak önlemek kararında ve azmindeyiz. 

Cumhuriyetimizi tahribe, hür demokratik düzeni 
yıkmaya yönelmiş bulunan olayların önlenmesinde 
sadece yasal tedbirlerin kâfi olduğu kanaatinde deği
liz. Bu konuda bütün partilere ve yöneticilerine de gö
rev ve sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Anarşik 
olaylara karşı alınacak önlemlerde, birlik, beraberlik 
ile partilerarası diyalogun kurulmasının olayların azal
masında büyük etken olduğuna ve konunun partiler 
arasında polemik konusu yapılmaması gerektiğine ka
ni bulunuyoruz. 

Bunun yanında, yargı organlarının etkinliğin] artı
racak önlemler alınacak, tüm mahkemelerle Yargıtay' 
in iş yükünü azaltıcı yasal düzenlemelere gidilecektir. 

Hâkim, savcı ve diğer adalet görevlilerinin güven
lik ve huzur içinde çalışmalarıyla, personelin eğitim
den geçmesi sağlanacaktır* Ayrıca, ceza ve tutukevle
rinin uygar bir biçimde yönetilmesi, buradaki yaşam 
koşullarının insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde 
tutulmasına öncelik verilecektir. 

Bu genel tanımlamayı yaptıktan sonra, görüşleri
miz açısından, yapılan ve yapılması düşünülen iş
ler hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Üst mahkemelerin kurulması, Ceza ve Hukuk Mu
hakemeleri Usulü kanunlarının ve Türk Ceza Ka
nunun yeniden ele alınması gibi uzun vadeli çalışma
ların yanında; Yargıtay'ın ve genel mahkemelerin yü
künü hafifletmek, kanunların uygulanmasında birliği 
sağlamak, genel mahkemelerdeki işlerin daha önce so-
nuç'anniasmı ve böylece adaletin sürat ve isabetle 
meydana çıkması için; Yargıtay, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Türkiye- Baro'ar Birliği, üniversite temsilci
leriyle, Bakanlığmıız uzmanlarından kurulmuş komis
yonda hazırlanan ve bugünlerde Başbakanlığa sevke-
dileçek olan tasandan kısaca bahsetmek istiyorum. 

Ceza alanında hazırlanan bu tasarıyla, sulh ceza 
mahkemeleriyle icra tetkik merciine verilen bazı hü
kümlerin kesin olması esası getirilmiş ve bu hüküm
ler hakkında ancak o mahkemenin bulunduğu kasa 
çevresindeki ağır ceza mahkemesinde inceleme iste
ğinde bulunabilme imkânı tanınmıştır. 

Ağır ceza ''mahkemelerinin görevine giren bazı da
vaların asliye ceza malıkemesi görevine dahil edilme-
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si, yalnız para cezasını gerektiren suçlara ait davaların 
suîh ceza mahkemelerince karara bağlanması kabul 
edilmiş, bu suretle ağır ceza ve asliye ceza mahkeıne-
lerinin yükleri azaltılmıştır. 

Kabahat fiillerinin tamamında ön ödeme sistemi 
getirilerek, duruşmadan evvel mahkeme masraflarıy
la birlikte fiilin öngördüğü para cezası veya hapis ce
zasına tekabül' eden para cezasının ödenmesi halinde, 
mahkemenin, davanın ortadan kaldırılmasına karar 
vermesi etkisi tanınmıştır. 

Paranın iştira gücü gözönünde bulundurularak, pa
ra cezalarının asgari ve azami hadleri yükseliijlmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten ön
ce yürürlüğe giren kanunlardaki para cezaları 50 mis
line, Büyük Milîet Meclisi tarafından kabul olu
nup 31 . 12 . 1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş olan 
kanunlardaki para cezaları 30 misline 1 . 1 . 1940 ta
rihinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlardaki yazılı para cezalan 20 mis
line, 1 . 1 . 1946 ila 31 . 12 . 1959 tarihleri arasında 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki yazılı para ce
zaları 10 misline, 1 . 1 . 1960 tarihinden 31 . 12 . 1970 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda
ki yazılı para cezaları 5 misline, 1 . 1 . 1971 tarihinden 
31 . 12 . 1977 tarihleri arasında ^ürülüğe giren kanun
lardaki para cezalarıysa 3 misline çıkarılmıştır. , 

110 güne kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya hüküm 
giyenlerin cezalarının para cezası veya tedbire çev-
riîmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Bin hraya kadar hafif para cezasıyla yukarı had
di 2 bin lirayı geçmeyen para cezalarından dolayı veri
len beraat kararlarının temyiz olunamayacağı esası 
konmuştur. 

Uyuşturucu maddeleri yalnız kullanmak amacıyla 
yanında bulunduran yabancı uyrukluların, mahkûm 
oldukları para cezasını ve yargılama giderlerini öde
dikleri takdirde ve bu cezanın ülkemizde çektirüme-
siride yükümlünün kişiliği ve toplum şartlan bakımın
dan bir yarar görülmemesi halinde, mahkemece hür
riyeti bağlayıcı cezayla, gözetim cezasının çek'tirilme-
mesine karar verilebilecektir. 

Hukuk muhakemeleri için kesin karar verme had
di 3 bin liraya çıkarılmıştır. 

Yönetimde etkinliği sağlamak ve görevi kötüye 
kullanma fiillerini önlemek için Türk Ceza Kanunu
nun 230, 24üi ve 526 ncı maddeleri yeniden düzenlen-
miştfc'i 

Başka bir tasarı da, cezaların infazına dair olan 
647 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle ilgilidir. Bu
güne kadar yapılan uygulamalarda, hükümlü ve tu

tukluların ıslahı ve onların topluma yararlı bir insan 
olarak iadeleri için, yukarıda sayılan faktörlerden en 
yararlısının «çalışma» olduğu müşahede edilmiştir. 
Bu suretle kapalı infaz kurumları yanında, yan açık 
ve açık infaz kurumlarının da kurulması ve bunların 
sayılarının artınlması yoluna gidilmiş ve infaz ku
rumlarındaki insangücü de değerlendirilmiş olacaktır. 
Bu esastan hareketle hazırlanan tasarı ile açık ve 
yan açık cezaevlerinin miktarlan çoğaltılması yolu
na gidilmiş, daha önemli olarak da, bu cezaevlerine 
ayrılan hükümlülere şartlı salıverilme haklarından ay
rı olarak, bu müesseselerde geçirdikleri her ay için, 
6 gün istifade imkânı sağlanmıştır. 

Bunlardan başka; Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluş Yasası, Adîi Tıp Müessesesinin yeniden düzen
lenmesini amaçlayan Adli Tıp Yasası, Çocuk Mah
kemeleri Kuruluş Yasası, Uyuşmazlık Mahkemesi Ku
ruluş Yasası, hâkim ve Cumhuriyet savcıianyla, bu 
sınıftan sayılanların ek göstergelerini yeniden düzenle
yen yasa tasarıları Başbakanlığa sevk edilmiş bulun
maktadır. Ayrıca, Adîi Sicil Yasası ,Hukük Usulü 
Muhakemeleri Yasası, Türk Medenî Kanununun ye
niden düzenlenmesini amaçlayan yasa, üst mahkeme
ler kurulmasına dair yasa tasarıları üzerindeki çalış
malar da devam etmektedir. 

Bu yasal düzenlemelerden ayrı olarak; hâkim, 
Cumhuriyet savcısı ve diğer adalet personeline loj
man yapımı, Cumhuriyet savcılanna vasıta verilmesi, 
mahkeme kuruluşlarıyla hâkim ve savcı kadrolarının 
genişletilmesi, ad'îiye personelinin çalışma şartlarının 
düzenlenmesi ve bu düzenlemeye uygun olarak yan 
ödemelerin artırılması için bütün önlemler alınacak
tır. 

Hâkim ve savcEİık mesleğine intisap edenlerin bu 
özeBiğe sahip olacak şekilde yetişmelerini sağlamak 
amacıyla, uzun zamandan beri sözü edilen «Adalet 
Akademisi» ve adalet personelinin yetişmesini sağla
yacak olan «Adliye Meslek Okulunun açılması ko
nusunda Ankara Üniversitesi Hukuk Faküitesiyle pren
sip anlaşmasına varlılmış olup, bu akademi ve okulun 
yıl içerisinde faaliyete geçeceğini umuyoruz. 

Kurulduğundan bu yana yaîmz tsianbul'da faali
yette bulunan ve ceza davalarındaki artış doîayısıy-

, la müracaatların hepsini karşılamayan, geniş yakınma
lara sebep olan Adli Tıp Müessesesinin, üniversite ve 
tıp fakülteleri bulunan; Ankara, Adana, îzmir, Diyar
bakır, Bursa ve Erzurum illerinde şubelerinin açılma
sına Bakanlığımızca prensip karan verilmiştir. Adli 
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tıp şubeleri bu yıl içerisinde Ankara, Adana, İzmir, 
Diyarbakır, Bursa Ve Erzurum illerinde kurulmuş ola
caktır. 

Ayrı ayn semtlerde ve dağınık bir yerleşme sis
teminde bulunan Ankara adalet dairelerini bir binada 
toplayacak olan «Ankara Adalet Sarayı» nın bu yıl 
inşasına başlanacaktır. 

Uzun yıllar eleştirilere konu olan adli zabıta ku
rulmasına dair istekler dikkate alınarak İçişleri Bakan
lığıyla temas kurulmuş, adli işlerde görevli olmak 
üzere adliye makamlarının sevk ve idaresinde genel 
zabıtadan tefrik edilecek bir zabıtanın teşkili için mu
tabakata varılmıştım 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica ede
bilir miyim? 

Sürenin uzatılması hakkında bir önerge vardır. 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı Bütçele
rinin bitimine kadar, ara vermeden görüşmelere de
vam edilmesini öneririz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi Grup 
Grup Başkanvekili 
Hayrettin Uysal 

Milli Selâmet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 

Başkanvekili 
İhsan Ersoy 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkanvekili 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 

benim söz hakkım da baki olmak üzere; çünkü bu 
celseden sonra kullanamam. 

BAŞKAN — Gereği yapılır Sayın Aksoy. 
Devam edin Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Sayın üyeler, sizlere cezaevlerimiz, adalet bina
ları ve kuruluşları hakkında da kısaca bilgi sunmak 
istiyorum. 

Halen memleketimizde 635 ceza ve tutukevi bu
lunmaktadır. Bunlardan 197 adedi kiralanmış bina 
olup, diğerleri Devlete aittir. 32 cezaevinin inşaatı de
vam etmektedir. Yıl içerisinde büyük tipte 7 cezaevi
nin yapılması planlanmıştır. Cezaevlerinin yapımında, 
memleketimizin iklim koşullan nazarı dikkate alın
maktadır. Bu cezaevlerimizde toplam 49 500 hüküm
lü ve tutuklu bulunmaktadır. Cezaevinde eğitim ve 

çalıştırma birlikte sürdürülmektedir; her yıl 6 bin ci
varında hükümlü ve tutuklu eğitime tabi tutulmakta, 
7 500 civarında hükümlü de iş yurtlarında çalışmak
tadır. 

Ancak, yapılmakta olan bu işleri kâfi görmüyo
ruz. Ceza ve infaz kurumlarında bulunanların bilgile
rini artırmak, yurt ve ulus sevgilerini geliştirmek ve 
bir kısmının da okuma ve yazma öğrenmelerini temin 
etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla, fiziksel 
sağlıklarının devamı için Gençlik Ve Spor Bakanlığıy
la, ahlâki ve fikri gelişmelerini sağlamak ve aile bağ
larını kuvvetlendirmek yönünden alınacak önlemler
le ilgili olarak Devlet Bakanlığıyla temas kurulmuş 
(bulunmaktadır. Ceza infaz kuramlarında bulunanla
rın boş zamanlarını değerlendirmek, salıverilmelerinde 
iş ve güç sahibi olmalarını temin etmek, onları çalış
tırmak yönlerinde de ele alınacak önlemler için, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık, Orman, Gümrük ve Tekel» 
Bayındırlık ve İşletmeler Bakanlığıyla işbirliğine ge
çilecektir. 

Ayrıca, cezaevlerindeki infaz personelinin mesleki 
eğitimden geçirilmesi ve mevcut kursların her yıl mun
tazam bir şekilde devam etmesi öngörülmüş olup, 
cezaevinde çalışan personele daha iyi maddi olanak
lar sağlanarak, buralarda doktor, öğretmen, psikolog, 
sosyolog gibi elemanların çalışmaları sağlanacak; gar
diyan kadrolarının çoğaltılması suretiyle de, bunların 
8 saatten fazla çalışmaları önlenecektir. 

Cezaevlerindeki yöntemimiz ıslahatçı ve insancıl 
oîacak, yasaların öngördüğü önlemler, bütün hükümlü 
ve tutuklular için eşitlikle uygulanacaktır. 

1976 yılından beri başlatılmış olan lojman yapı
mına bu yıl da devam edilecek, yıl içerisinde 73 adet 
lojman hizmete açılacak, arsası sağlanmış bulunan 99 
mahalde de ihaleler yapılacaktır. 

Halen 634 mahalde adli teşkilatımız mevcuttur. 
Bunlardan 416 adedi hükümet konaklarında, 126 ade
di kiralık binalarda, 30 adedi devlete ait diğer bina
larda ve 42 adedi de müstakil adalet binası olarak 
yapılmış yerlerde bulunmaktadır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluyla işbirliği yapılarak, 
mahkemelere her yıl gelen işler ve bunun artış seyri de 
mce'lenmekte, yeni mahkemeler bu değerlendirme so
nucuna göre kurulmaktadır. 

'Sayın üyeler, çalışmalarımızı bu suretle sizlere arz 
etmiş bulunuyorum. Yukarıda da bildirdiğim gibi, ga
yemiz, güvenlik ortamı yaratmak, topluma huzur sağ- 4% 
lamak, adaletin eşit, etkin ve tarafsız olarak uygulan
masını temin etmektir. 
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Bütçemizin adalet camiamıza ve Ulusumuza ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini oku

yorum: Ahmet Karahan, Nuri Çelik Yazıcıoğİu. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız yok. Soru 

sorma İşlemi bitmiştir efendim. 
Sorulara yazılı o'arak da cevap verebilirsiniz Sa

yın Bakan. 
Sorulan okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sayın Adalet Bakanına so

rulmasını saygılarımla arz ederim: 
1; Sivas eski Milletvekili Vahit Bozatlı halen Kı

rıkkale 1 nci Noteri midir? 
'li Vahit Bozatlı ne zamandan beri fiilen görevi

nin başında değildir? 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Şenses burada mı?... 
Yok, 

Burada olmadığı için sorusu işleme konmayacak
tır 

Sayın Hüseyin Erdal burada, soru önergelerini 
okutuyorum: , 

Millet Meclîsi Muhterem Başkanlığına 
Aşağıda sıra numarası altındaki suallerimin Sayın 

Adalet Bakam tarafından cevaplandırılmasına delale
tinizi arz ve talep ederim. 

Yozga* 
Hüseyin Erdal 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Melih Ezgü'nün gö
revi esnasında; 

\i Harcırah Kanununun 59 ncu maddesi gereğin
ce tahakkuk etmiş veya edecek 'bir alacağı mevcut ol
madığı halde, avans evrakı düzenleterek 11 565 lira 
avans alması suretiyle memuriyet görevini kötüye kul
lanıp kullanmadığının tespit edilip edilmediği; 

2i Bu hususta tanzim edilen bir dosya varsa, akı
betinin ne olduğu, niçin ve neden işlem görmediğinin 
'bildirilmesini; 

3. 28 Haziran 1976 - 2 Temmuz 1976 tarihleri 
arasında yapılan Avrupa Konseyi Hukuki Yardım 
Komitesine katılması sebebiyle masrafların Konseyce 
karşılanmasına rağmen, Devletten ayrıca yolluk ve 
yevmiye almak suretiyle menfaat sağlamış olup ol
madığı hususunda nasıl bir işlem yapıldığı; 

4. — Zikri geçen iddialarla ilgili olarak yetkili or
ganca ve lüzumu muhakeme karan almak üzere Da-
nıştaya başvurulmasına karar verilip verilmediği, ka
rar verilmişse; 

a) Dosya Danıştaya gönderilmiş midir? Gönde-
rilmişse hangi tarihte gönderildiği, ğönderilmemişSe 
niçin gönderilmediği; 

b) Melih Ezgü ile ilgili bir dosya Danıştaya gön-
derihnişse, Danıştayca ne gibi işleme tabi tutulduğu, 
Danıştay esas numarasının ne olduğu; 

c) Devletin hak ve hukukuyla yakından ilgili 
oîan ve bir memur suçu olması itibanyla, acele ola
rak görülmesi gereken bu konuda Danıştayca henüz 
bir işlem yapılmamışsa nedeninin açıklanmasını say
gılarımla arz ve talep ederim. 

OBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Yazılı arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak burada; soru 

önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Adalet Bakanından aşağıdaki sorunun ce-

vaplandınhnasına delalet Duyurulmasını arz ederim. 

Çorum 
Mehmet Irmak 

1. Savcıların üzerinde Bakanlığınızın müessliriyeti-
nin olmadığına veya tahditli bulunduğuna kani misi
niz? 

I* İnsan haleti ruhiyesi icabı, savcılann da ide
olojik akımlara, bölgesel ayıncılık akımlarına katı
labileceğini düşünüp, tedbirler düşünür müsünüz? 

3* Yüksek Savcılar Kurulu aracılığıyla, hatalı 
davranışları olan savcılan uyarmak Bakanlığınızca 
mümkün görülmekte midir? 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam
la) — Bunlar Anayasa kuruluşlandır, sayın arkadaşı
mız bilirler. Bağımsız Savcılar Kurulunun, tayinleri 
objektif kıstaslara göre yaptığı inancındayız. Benim 
şimdiye kadar da böyle bir şüphem olmadı. Göre
ve de yeni gelmiş bulunuyorum. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Pratikte var efen
dim. Karşılaştığım vakalar var, onun için böyle bir so
ru tevcih ettim. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam
la) — Biliyorsunuz, Savcılar Kurulu, Yargıtay temi-
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nat hâkimlerinden oluşuyor. Senim şüphem yoktur, 
Bağımsızdırlaı... 

NURÎ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — Var
sa, şikâyet konusu etsinler Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (devam
la) — Evet, varsa şikâyet edin. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim, 
Sayın Ahmet Karahan, buyurun efendim. 
AHMET , KARAHAN (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, Sayın Adalet Bakanına, aracılığınızla şu hususu 
sormak işitiyorum: Bilindiği gibi, hükümlülerin Ada
let Bakanlığını ilgilendiren 2 türlü yönü vardır: Biri
si infaz sırasında; birisi de, infazdan sonra. 

Özellikle, tatbikatta, sabîkalı damgasını aldıktan 
sonra, kişinin, toplam içinde çalışma özgürlüğü ve 
eşîilüğini bulamadığı bir vakıadır. Batıda ve ileri ülke
lerde olduğu gibi, bir patronaj sistemi Adalet Bakan
lığınca düşünülmekte midir? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Bakanlık olarak bunun üzerinde duruyoruz; bu 
aksaklıklar giderilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Çelik Yazıcıoğlu. 
NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — Sa

yın Başkanım, söz sıram gelmeyeceği için soruya çe
virdim, bir ölçüde de temenni niteliği taşıyacak; o ba
kımından da özür diliyorum. 

«Ulusal yasaları değiştirecek» diye her bakan bu
rada, bütçesi görüşüldüğünde söyledi. 9 ncıı yıldır 
bu Parlamentoda oturduğum için söylüyorum, hiç de
ğişmedi. 135 yıldır süren mahkeme vardır, Kastamo
nu İhtisas Mahkemesinden beri devam ediyor; ada
let gerçekleşse, haklı haksız bulunacak inidir? Bu 
'bakımdan, bu usul yasaları ne zaman çıkacaktır? 

2i İllerdeki adliye binaları için yeterli ödenek 
ayrılmış mıdır? Bizim bu konuda yapacağınız bir 
hizmet varsa, oylama sırasında yapalım. 

3 . Özellikle yakıt için, adalet mensuplarına, bi
nalarına, zamanında ödenek, para gitmiyor. 15 Ara
lık günü Çankırı Adliyesinde yargıçlar ve personel 
paîto ile oturuyordu; Sayın Müsteşara telefon açtım, 
para gelmedi. Bu üşüyen insanın adalet konusunda 
bilinçli karar verebileceğine inanıyor muyuz?... 

Hükümlü ve tutuklular genellikle ihmal edilmekte
dir. Sayın Bakanımızın eğitime yakm olduğunu, in
sanlık duygulan iie dolu olduğunu bilen bir kişiyim 
(eski bir arkadaşı olarak), Bu insanların hapishanede 
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'bulunduğu süre içinde, hapishanelerin okul haline ge
tirilmesi ve sanatla birlikte topluma kazandırılması 
konusunda önlemler alınacak mıdır? 

Bir de, cezaevlerine bir genelge gönderilmiş: Es
kiden tutuklular ve hükümlüler kendileri çay yapamı
yordu. Orada bir sorundu; «Şu kadar paket çaydan 
şu kadar çay çıkacak deniyordu, zorunlu idi. «108 ta
ne çay çıkacak» deniyor ve çay oluyor şerbet... Ora
daki adanı, o çayı mecburen almak istiyor; bir ihti
yaçtır. Adamların yapabileceği bir şey yok: Bir siga
rası, bir de çayı var. Bu bakımdan, mümkünse bu ko
nuda da önlem almanızı ve bu adamlara yardım edil
mesi hususunda ilgilerinizi bekliyorlar* 

'Bir de, gardiyanların çalışma saatleri yasalara uy
gun değil. 657 sayılı Kanunda kamu görevlilerinin ça
lışma saatleri 8 saat olarak saptandığı halde, İş Ya
sasında gardiyanlar için böyle bir sınırlama yoktur 
ve fazla çalışana ücreti alamamaktadırlar. Bunun için 
ne gibi çareler düşünülüyor? 

Cevaplar yazılı olabilir; Sayın Bakanı yormak is
tememi 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Kıymetli arkadaşlar, Meclisler hakikaten adli
ye ile ilgili... 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — Ya
zılı da olabilir. 

BAŞKAN — Yazılı ola'bilir Sayın Bakan. 
. ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Yazılı olarak arz edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Başka sual var mı? 
BAŞKAN — Tamamdır Sayın Bakan, çok teşek

kür ederiz. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam

la) — Hepinize çok çok teşekkür ederim. Saygılar. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Müfit Bayraktar?... 
Yo2s. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Efendim, bana devretti. 

BAŞKAN — Efendim, sırasını sizle verdiğine dair 
yazı var mıdır? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Var efendim, bea kemdi elimde gönderdim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın KöyEüoğhı. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

MüMercan Başkan, muhterem arkadaşlar; hepimize 
ssjgılanımı arz ederim; 
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AdaSet müesseseleri hakkında bütün parti söz
cüleri ve şahsı adına konuşan arkadaşlar aşağı yuka
rı isteklerini, başka başka deyimle, başka bir üslup 
sceriMnde arz etmektedir. Ben de bu arkadaşların 
söyled^kferiıııi değişik bir üslûp içerisinde arz ede
ceğim. Zaıîen, her sene buraya geliyoruz; istekleri
mizi, arzuîsnmızı yesikiSeıre, sorumlulara duyuru
yoruz, ertesi sene yazılarımızı şöyle bir gözden ge
çiriyoruz; ig*ekîeriiîiize, arzulanmnza dair pek faz
la değişiklik oİTîadjğı için, ufak tefek değişiklik
lerle, geçen seneki sözlerimizi, konuşmamızı aşağı 
yukarı tekrar ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın miilSeivekilieri; adalet ve hâ
kim hakkında, dünya kurulandan beri çok şey söy-
lendıi ve söylenip gidecektir. Beşer zekâsının bu bit
meyen gayreti, ideal adalete yaklaşmak içindir. Doğ
ru, çabuk ve masrafsız adalet için başunısur, hük
mü veren hâkimidir. Milletin şeref ve itibarı taraf
sız hâkimlerin gayretiyle yükselir. Hâkim, insan
ların hayatları, malüarı, hürriyetleri ve en mukaddes 
hdk'îan üze/inde tasarrufta bulunur. Dünyanın hu
kuk devleili ve kanun halt'ımiye'Ö için yaptığı mü
cadele şümdiiye kadar devam etmiştir ve bundan böy
le de devam edecektir. Dünyadaki ve ülkemizdeki 
buhranların, arızaların temelinde - bana göre - bu 
davaîHîi nedenleri yatmaktadır. Adalet, uğrunda mü
cadele edilen en mukaddes bir davadır. Çünkü, 
DevJetin temeli adalettir diyoruz. 

İktisadi ve sosyal kalkınmamız, cemiyetin hu
zuru, refahı, saaüeti, maddi ve manevi kalkınmamız, 
hukuk devletinin kurulmasıyla mümkündür. De
mokrasiyi üikede bütün şartlarıyla kurmak ve ya
şatmak, gayretimuz ve gayemizdir. Şimdi bu yolun 
neresindeyiz ve nereye gidiyoruz? Diktanın her tür
lüsü vatanın ve milletin feiaketidıir. Türk Devleti, 
üSiesi ve milletiyle bölünmez bir bulundur ve bir 
Cunuhuriy ettir. Varlığım hürriyetçi demokrasiye 
borçlu olan büiün teşkilât ve müesseselerin vazife-
sıi (Anayasanın emri) herkesin yerini ve yetkisini bi
lerek görevimi yapmasıdır. Hedef, Anayasanın teme
li olan mili hâkimiyettir. 

Hürriyetçi demokrasi miüete emanet edilmiştir; 
korumak ve yaşatmak vazifemizdir. İktidarıyla, mu-
halefetiyBe ve tüm adalet organlarıyla müşlerek so
rumluyuz. Varlıklarını hürriyetçi demokrasiye borç
lu olan bazı sendika, dernek ve meslek kuruluşları, 
gayelerinin dsşında günlük politika ile uşraşmakdadniar. 
Cumhuriyet savalarının ve diğer yetkili, sorumlu ki- I 
şilerı'M, organların, bu teşkilâtlanıl tutum ve davra- j 
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juşları, beyanları, biMirileri beli okluğu halkle, bun
lara karşı seyirci kalışları ve davranışları müetçe 
yadırganmaktadır. Kanunun tatbiki dava açmakla 
bitmez, son mercie kadar ilgili ve yeıiikıilii savalar 
tarafından tatbiki gerekir. 

Savcı, ihb&rdan infaza kadar görevlidir. Sosyal 
huzuru bozan kişiler ve teşekküllerin peşimde, şaş
madan, irkilmeden ve korkmadan yürümek zorun
dadır. Çünkü, devlet düzeninin korunması, fert ve 
cemiyet huzurunun sağlanması ve kanunların has
sasiyetle uygulanması, birinci derecede savcılara 
düşen bir vazifedir. 

Atatürk'ün genç ve idealist Adalet Bakanı Mah
mut Esat Bozkurt, zamanında savcılık makamının 
'iısmifijjı başına «Cumhuriyet» kelimesini ilâve etmiş
tir. Böylece savcı, Cumhuriyete zarar verenlerin da
vacısı makamına yükseltilmiştir. Savcı ne kadar has
sas olursa oSsun, mahkemenin ve hâkimin ilgi ve has
sasiyetiyle birleşmezse, cemiyet ve hem de vazife-
siiLS bağlı olan savcıya yalnız hüsran düşer; hak
lar ortada, ada!et nıuaFiakla, yurt karışıklık içinde 
kalır. 

Geciken adalet, adaletsizliktir diyoruz. Hâkimler
den doğru ve çabuk adalet bekliyoruz. Milletin iste
ği ve arzusu budur. Henüz bunu sağlamış durumda 
değiliz. Saym Bakan ve ilgiiülier, bundan evvelde ay
nı şeyleri yapacaklarını, getireceklerini, sağlayacak
larını söyledikleri halde, siyasi istikrarı henüz ku
ramadığımız için, daha bunlara vakit bulmadan 
hükümetler gitmektedir. Diyeceksiniz ki, «Biz kalı
cıyız, bunları yapacağız.» Ben, bu şartlar muvacehe
sinde sizin de fazla kalacağınızı zannetmiyorum... 

İSMAİL AKİN (Afyonkarahisar) — Yok yahu, 
nereden bildin? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Şimdiye kadar o^ıp bitenlerden bilklim. 

Yeikiiii ve sorumlu kişilerin, bunun nedenleri üze
rinde ehemmiyetie durmaları lazımdır. Yurtta ada
let, sosyal gelişme, yücelme, yükselme ve huzur, mil
let ve Devlet anlamının tek şartıdır. Bunu tek başına 
ne hâkimin, ne savcının, ne Meeîİsin, ne de hütkü- \ 
metin sağlamasına imkân yoktur. Buraya ulaşmanın 
baş şartı, lısr yurttaşın hakka saygı, adaîete saygı, 
mahkeme ve adalete saygı duygusu ile, «Hukuk dev
leti» ilkesini vazgeçilmez şartlar olarak kabul et
mesiyle sağlanabilir. 

Vatandaşların haklı şikâyet ve sızlanmaları de
vam etmektedir. Müessir denetimle birçok şikâyet
lerin ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Doğru ve 
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çabuik adalet için Adalet Bakanlığının ve yetkili or-
gamlramın gayret ve çabaları lâzımdır, bu husus mil
letin arzusudur ve milletin emridir. 

Bunun için, değişlik bir tutuma, davranışa ve ru
ha İhtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu sorunun Iıalîi 
kolay değildir; ama esas başarı, koliay olmayan iş
leri halletmektir. Adalet Bakanlığı, savcı ve hâ
kimlerinin ihtiyaçiarını (Bu teşkilâtın başında bu» 
lunaııîar) en az bizim kadar biliider. Bunların halli, 
bütçe imkânlarına göre yetkili ve sorumlu kişilerin 
vazifesidir. 

Ankara Adalet binasının durumu nedir? Biraz 
önce sayın Bakan «Bu sene temelin atılacağım» söy
ledi, İnşallah atılır. Çünkü, çoktan beri söylenir, bir 
türü temel atılmaz. 

Adli zabıtanın kurulmasını, bilen kişiler öneri
yorlar, bütün hukukçular bunda ittifak halinde» 
dir. Diyorlar ki, suçluların buîunıması ve delillerin 
toplanması ve adaletin tecelilsi için bu lazımdır. 
Ben de bu kanaatteyim, ama ne zaman ve nasıl ku
rulacak, bunu ben de bilmiyorum. Ceza adaletinde 
vazgeçilmez bir müessese olarak kalbul edilen adli 
tıp müessesesinin ıslahı ve yetişkin adi tabiplerin 
bu müesseseden ayri-mamaisı için Bakanlık ne dü
şünüyor bilmiyorum. 

Anayasanın 136 ncı maddesi gereğince, bir kı
sım suçlara ait davalara bakmakla görevli Dev
let güvenlik mahkemelerinin kurulması mecburiye'i 
vardır. Anayasanın bu hükmünü yerine getirmek 
için Bakanlık bir çalışma içinde müdür, bunu da bil
iniyorum. 

Kanun hâkimiyetini sağlamak, mevcut mevzua
tın noksansız tatbiki demektir. Zaten bizim ve dün
yanın mücadelesi, hukukun üstünlüğü ve kanun 
hâkimiyetini sağlamaktır. Mevzuatın tatbikatta sey
rini takip etmek, tatbik etmek tüm adalet müesse
selerinin ve Adalet Bakanlığının vazifesidir. 

Hakimiyet ve ondan doğan devlet kuvvetlerinin 
mi'llete alt olduğu, esasım ve kuvvetler ayrılığı ile 
yetki çatışmalarının önleneceğine inanıyorum; 

Hakkı bulmak, adaleti gerçekleştirmek ve hu
kuk çerçevesi içinde millet yararına hizmet, bütün 
adalet mensuplarının değişmez ilkesi ve ülküsü ol
malıdır. Adalet duygusu ve mili hâkimiyet prensibi, 
bütün yargı organlarının ilkesi ve ideaüi olmalıdır. 
Hak ve hürriyetlerimizin asıl teminatı bu duygu 
ve anlayıştır. Bunu sağladığımız ölçüde başarılıyız 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar,. asıl bugün sizin Hükü
metin, bizim Hükümetin başını yiyen ve sizin Hükü
metin de yine başmeselesi olan bir hususa değinmek 
istiyorum. Bu da; anarşi, can ve mal emniyetidir. 
Sayın Selâmet Partili arkadaşlarımız diyorlar ki, bu
nun sebeibü ve çaresi ahlâk ve maneviyat meselesi-
dir. Doğrudur, bir şey demiyorum. 

Fatih 22 yaşında Istanibul^a girdiğinde mollalar, 
hocalar önüne geçmişler, «Duamız bereketiyle aldın 
bu ülkeyi» dedikleri zaman Fatih, kılıcını gösterip 
«Bunun da hakkım unutmayın» demiş. Evet; o da 
doğru, ötekiHerlin söylediği de doğru. 

Bizimkiler diyorlar ki; «Beynelmilel komünizmin 
işidir», siz de; «Hayır öyle değil, bozuk düzenlin ne
ticesi jlr» diyorsunuz hülâsa olarak. Ne olursa oTsun, 
kim ne derse desin; ne zamanımız, ne vaktimiz, bunu 
burada münakaşaya imkân vermiyor. Ben şu kadarım 
söylüyorum; millet olarak bugün canı yürekten, he
pimiz istiyoruz ki, şu anarşinin kökü kazınsın, can ve 
mal emniyeti sağlansın. Hakikaten, akşamları rad
yoyu, televizyonu açmaya koıkuyorum. Evlât acısı, 
çok büyük acı... Buna Hazreti Peygamlber bile da-
yanaımıaımış. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Kazıyaca
ğız, beraber kazıyalım. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İnşallah, sizler muvaffak olursunuz biz de seviniriz, 
momnun oluruz. Bu ölenler bizim kardeşlerimiz, 
hepsi... (AP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Ama bunu nasıl sağlayacağız, bu nasıl olacak? 
Asıl meselle burada. Bunu sağlamamız lâzım; teşhis
te birleşmemiz, doğru teşhis yapmamız lâzım. 

Benim bu hususta, şurada otururken, İçişleri Ba
kamın dinledikten sonra tespit ettiğim hususlar şun
lardır: Ben bunun doğru olduğuna ve bunun başka 
türlü bir çaresinin bulunduğuna da inanmuyoruım,.. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğîu, süneniz doluyor, 
lütfen bağlayınız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (DevamSa) — 
Tasmam Sayın Başkanım, toparlıyorum^ bitiriyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hasanoğ-
îanlılar da öyle düşünüyorlar Sayın Köylüoğîu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (DevamUa) — 
Tabii, tabii onîar da öyle düşünüyorlar. 

Bugün üHkemln başsorunu anarşidir, can ve mal 
emniyetidir, ölenler, öldürülenler bizini vatandaşla
rımızdır. Acımız büyüktür ve devam etaııekiedir. 
Milîetin sabrı ve tahammülü kalmamıştır ve tüken-
ımlşür. MiîŞet huzur ve güven istiyor. 
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Yetkili ve gorumCu HittLkiibn&tİR. bahane ve maze
retler ileri sürtmeden soruna çare bulması, aksi tak
dirde durumu miUcte ve Yüce MecEse duyurması la
zımdır. 

Milletin ve Devletin gücü lıer şeye kadirdir. Evet, 
Devfetin gücü karşısında bu sorunun haili bir hiçtir. 
Bizim Devletlimiz, son Müslüman Tüık Devletimiz, 
mukaddes Devletimiz, bu meselenin karşısında o ka
dar güçlü ve kuvvetli ki, ben bunun karşısında bu 
anaışinin bu kaJar devam ettiğine 'bite şaşıyorum. 

Ama benimi bulduğum çare şudur (Bunu yapaibil-
nseüciür marifet; «Devletin gücü karşısında bu soru
nun halli bir hiçtir» diyorum), asıl meselenin halli 
şudur: Bu gücü, yani Devletin gücünü - bütün organ
larını, adliyesi ile, zabıitası ile, vatandaşı ile, her şeyi 
ile - doğru teşhisle, tarafsız olarak, kararlı olarak ha
rekete geçirınuMIr. Bu kolay değildir, bunu biliyo
ruz. Başarı, zoru, çetini halietmcktedıir. Benim kanaa
tim budur. Bunu yapalbllirsen'iz, muvaffak olursunuz. 

Ben, biziJm Hükümet kurulduğu zaman grupta bir 
konuşma yaptım, deditm ki: «MemJekelıin baş sorunu 
anarşidir. Ondan sonra enflasyon ve Kılbrus'tır. Siya
sî istikrarla enflasyonu ve Kıbrıs mesellesin! halle
deriz. Zaten siyasi iîslökrar oimazsa, siz de alta ay 
sonra, bir sene sonra giderseniz, o yine haEediiîemez; 
ama anarşi için zamana tahammülümüz yok. Eğer 
bunu hallederseniz devam edersimiz, halletmezseniz 
beş - altı ay sonra gidersiniz.» Benim dediğim çıktı. 

Size de söylüyorum: Eğer bunu hallederseniz ka
lırsınız, eğer halledemezseniz, bizden evvel gidersi
niz. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin hâkimlere, savcılara ve mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını AHahtam diler, hepinize saygı
larımı arz ederim. (AP, CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KöyJüoğlu. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım. 

2 1 . 2 , 1 9 7 8 0 : 2 

C) Adalet Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 349 924 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 2 062 223 000 

BAŞKAN — 111 üzerinde bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısının Adalet Ba

kanlığı Bütçesi sonuna ekli kadro cetvellerinde dü
zenleme hatası olarak bazı rakamların değişikliği an
laşılmıştır. 

(l/A) ve (2) sayılı cetvellerin, önergemiz ekinde 
sunulan cetvelde belirtildiği şekilde ve sayıda (2) sa
yılı cetvelden eksiltilerek (l/A) sayılı cetvele eklenmek 
suretiyle değiştirilmesini uygun görmekteyiz. 

Merkez kadrolarına eklenmesini teklif ettiğimiz 
13 adet birinci dereceden kadro (2) sayılı cetveldeki 
birinci derecedeki kadro adedinden düşüldüğü cihet
le, değişiklik teklifimiz, gider artırıcı ve belli gelirleri 
azaltıcı nitelikte bulunmamaktadır. 

Ayrıca, bu kadroları iktisap etmeyenlerin alama
yacağı da yasa hükmü olduğuna göre, değişikliğin 
kadro sırasını bozması ve kişisel zarar doğurması söz 
konusu olmadığı gibi, 1978 mali yılmda yeniden 289 
kadro ilave edilmiş bulunması nedeniyle taşra teşki
latında da kadro yetersizliği olmayacaktır. 

Değişiklik Yüce Kurulumuzca yapıldığı takdirde, 
bütçe tasarısı yasa haline geldikten kısa süre sonra 
Bakanlığın aynı gerekçeyi ileri sürerek değişiklik ön
gören başka bir tasarı ile Yüce Meclislere gelmesine 
lüzum kalmayacak, gereksiz zaman kaybı önlenecek
tir. 

/ 
Teklif edilen değişikliğin kabulü halinde; Başba

kanlığa sevkedildiğini memnunlukla öğrendiğimiz 
merkez kuruluş kanun tasarısında yer alan .hizmetle
rin, sözü edilen tasarı yasalaşıncaya kadar geçen za
mandan önce başlayacağım, bu cümleden olarak, 
Anayasamıza aykırı hükümler taşıyan yasaların tes
piti, dil ve terim birliğinin sağlanması, sayılan 10 binin 
üzerine çıkan yasaların bir sistem içinde düzenlenip 
ayıklanması, infaz sisteminin çağın koşullarına uy
gun hale getirilmesi yolundaki çalışmaların hızlandı-
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rılması, adalet binaları ve cezaevlerinin ihtiyacı kar
şılayacak duruma getirilmesine ilişkin önlemlerin alın
masını sağlayacağını, 1327 tarihinden beri yani 67 yıl
dır, (Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname! Da
hilisi) ile kurulu merkez teşkilatının günün koşulları
na ve gereksinmesine uygun bir duruma getirileceği
ni; kısaca, Adalet Bakanlığı bütçelerinin her yıl ge
rek komisyonda ve gerekse Genel Kurullarda görü
şülmesi sırasında parti grupları sözcüleri ve sayın par
lamenterlere dile getirilen tenkit ve temenniler doğ
rultusunda bir çalışma içine gireceğim saptamış bu
lunuyoruz. 

Esasen bütçenin görüşülmesi sırasında verilen bir 
önerge ile yapılmak istenilen değişiklik Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı (1978 Mali Yılı Kadroları) 

(Hâkimlik ve Savcılık Mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde buluüianlar için) 

1. Merkez 

A Adalet Bakanlığı 

Unvanı Sınıfı Derece Adet 

Müsteşar 
Müsteşar Muavini 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Genel Müdürlük 
Genci Müdürlük Başmüşavirlıği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Müşavirliği 
Genel Müdürlük Başyarduncıbğı 
Genel Müdürlük Yardımcılığı 
Adaîet Müşalvir Müfettişliği 
Adalet Başmüfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adaîet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik ve 
»' 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Savcılık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
4 
1 
6 

17 
53 

2 
6 
6 

11 
12 
24 
5 
2 
2 
2 
3 

Toplam 
157 

— 456 — 

Anayasanın 94 ncü maddesi son fıkrasına aykırı 
olmayan ve yukarıda açıklanan gerekçeyi muhtevi 
teklifimizin kabulünü arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

Uşak 
İsmail Aydın 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

Ankara 
Altan Öymen 

Ankara 
Bekir Adıbclli 

Gaziantep 
Celal Doğan 

Hatay 
Sabri öztürk 

BAŞKAN 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Ekli cetveli okutuyorum 
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2. Mahkemeler 

Sınıfı 

Hakimlik ve Savcılık 

Derece Adet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2538 
250 
320 
30® 
440 
490 
400 
500 

Toplam 5238 

229 

Genel Toplam 5467 

h Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuruta 
Kanununun 94 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası ile 95 
raci maddesi hükmü saklıdır. 

2i Kadrolar ilgililere 2556 sayılı Hâkimler Kanu* 
onunun 58 ve müteakip maddeleri hükümlerine gire 
terfilerinde iktisap etmek kaydıyla dağıltıhr. 

3* Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden sayılan gö
revlerde bulunanlarla terfi edeceklere ilgili kurulla
rın kararı ile ihtiyaç halinde genel kadrolardan tahsis 
yapılabilir^ 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AZİ

MET KÜYLÜOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kadroların ne 
olduğunun tenvirini isiiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bu ek cetvellerde, 
bir cetvelden 13 kadro eksiltiliyor, diğer cetvele ek
leniyor. Aktarma yani, başka bir şey yoktur efendim. 

Komisyon sıralarında yeter çoğunluğu görmeme-
me rağmen, Genel Kurulda yeter çoğunluğu kabul 
ediyorum. 

Hükümet?... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz* 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler . 

Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Bölümü ek cetvelleriyk ve değişik şekliyle oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 

Bölüm Lira 

112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı 
ve Eğitimleri, tutukluların mu
hafazası 679 313 000; 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 72 700 000 
BAŞKAN — Böîiimü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul edilmişSir. Hayır
lı ve uğurlu oîsun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ç) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

(BAŞKAN — Şimdi, Yargıtay Başkanhğı Bütçe
sine geçiyoruz. 

Hiökümet ve Komisyon?.. Yerinde. 
Söz isteyenleri okuyorum: 
IMillîyeifcçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Ytfsuf özbaş, Milli Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Semer Battal, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ramazan Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi 
/Grupu adına Sayın Doğan Güneşli. 

Şahısları adına; Sayın İsmail Hakkı Köyiüoğiu, 
Sayın Mehmet Irmak, Sayın Müfit Bayralîfltar, Sayın 
Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Mehmet Özutku, Sayın 
Halil Karaaih, Sayın Abdurıahman Oğu&ürk, Sayın 
Şeffler Battal söz almışlardır. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Söz istemim 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, beyanınız kürsüden 
aynen ifade edildi ve. zabıtlara geçmiştir. İşlem de 
tamamlanmıştır. Zaten konu İçişleri Bakanlığı bütçe
sine ait bir konuyduj 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Celse kapan
madı efendim. 

BAŞKAN — Efendim o zaman ifade ettim ben. 
Beyanınızı zapta geçiyorum aynen ve işlem bitmiştir, 
tamamlanmıştır. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, sa
vunma hakkı, en mukaddes haktır, bunda şekilci 
davranmak. « 4 

IBAŞKAN — Tekriri müzakere açmama imikân 
yoktur. Sayın Aksoy. 

— 457 — 
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MUAMMER AKSOY (istanbul) — Salonda bun 
Ilınamadım ki efendim. Ben sadece...! 

IBAŞIKAN — Efendim, o zaman direnirdiniz ve 
Genel Kurulum oyuna müracaat ederdim. O bakım
dan işlem tamamlanmıştır. 

Müsaadenizle bütçeye devam edelim. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Savunma 

hakkı gibi en mukaddes bir hakkı kullandırmamak, 
bunda şekilci davranmak... 

IBASKAN — Talıbikatıımda daima savunma hak
kına riayet etmişimdir ve daima konuşmacıları müm
kün mertebe, hatta süreyi doldurmasına rağmen» 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ben, ilgili 
kitapları kütüphaneden almaya giidiyorum ve geMyo-
rum, benim olmadığım bir zamanda.^ 

iBAŞKAN — Sayın Aksoy, tabii sizi beklemek] 
mecburiyeti yoktur. Onun için, miicade ederseniz 
devam edelim müzakerelere. 

Milliye içi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Yusuf Özbaş, buyurun efendlim. (MHP sıra
larından alkıŞlar) 

MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ-
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın üyeler, hepinizi hür
metle selamlarım. 

Bugünkü Yargıtayımız dünkü Mahkeme-i Tem
yizin devamıdır. Eski adından anlaşılacağı gibi, bu 
yüksek mahkeme haklının haksızdan, iyinin kötü
den; kısacası kanuna uygun olanın, kanuna aykırı 
bulunandan temyizi, yani ayırt edilmesi, dolayısıy
la adaletin noksansız tecellisini temin maksadıyla 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Bir çok mümtaz vasıf, bilgi ve tecrübe ile mü
cehhez olsa bile, tek hâkimin tesis ettiği kararda her 
zaman tam isabet bulunamaz. «Beşer şaşar» atasözü-
müzde de dile getirildiği gibi, insan hâkim de olsa 
hatadan münezzeh olamaz. Adalet de hatanın bulun
duğu yerde kaybolacağından, bu hata ihtimalinin or
tadan kaldırılması ve adaletin varlığının muhafazası 
için, hâkim kararlarının daha yüksek derecedeki bir 
kaç hâkim tarafından kontrol edilmesi ve bir yan
lışlık varsa tashihi düşünülmüş ve Osmanlılar döne
minde bidayet mahkemeleri denilen ilk mahkemenin 
kararını tetkik edip icabında ortadan kaldırma yet
kisiyle mücehhez olan istinaf mahkemesi isimli ikin
ci derecede mahkemeler, bu mahkemelerin bazı ehem
miyetli kararlarının da doğru mu, yanlış mı olduğu
nu tetkik yetkisiyle mücehhez üst kademe mahkeme
leri olmak üzere Temyiz Mahkemesi kurulmuştur. 
Sonradan tatbikatta bazı zorluklara sebep olduğu 
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ileri sürülerek, istinaf mahkemeleri kaldırılmıştır; 
bidayet mahkemeleri kararlarının doğrudan doğruya 
Temyiz Mahkemesince incelenip tasdik veya nakze-
dilmesine başlanılmıştır. Tetkik konularına göre, hu
kuk, ceza ve icra iflas dairelerinden teşekkül eden bu 
mahkeme, zamanla işlerinin çoğalmasına muvazi 
olarak, daire adedini ve personel sayısını artırmış, 
bu arada ismi de Yargıtay olarak değiştirilmiştir. 

Yargıtayda dosyanın tetkiki cezanın miktarına, 
para ile ölçülen davalarda ise, muayyen bir miktarın 
üstünde olan işlerde ve bir kısım konularda, istekte 
bulunulması kaydıyla, mürafaalı, yani tarafların din
lenilmesi suretiyle yapılmaktadır. Diğer işlerde ise 
hükümler, dosya üzerinde yapılacak tetkikat sonun
da verilmektedir. Bu kararlara karşı, hükümde taraf 
olanların düzeltme talebinde bulunmaya haklan bu
lunduğu gibi, hükmü bozan hâkimin de ısrar hakkı 
mevcuttur. Davacı veya davalı, hâkimin ısrar kararı
nı kabul etmezlerse, yeniden temyiz talebinde buluna
rak, hükmü bir kere de Yargıtay Genel Kurulunda 
tetkik ettirme hakkına sahiptir. Genel Kurulca verile
cek kararlar kesin mahiyet taşıdığından, bu karara, 
taraflarla birlikte hâkimler de uymak mecburiyetin
dedir. 

izah edildiği veçhiyle, sonuçta kesin kararlar ve
ren, bir şahsın iflas etmesini veya zengin olmasını, 
ömür boyunca hapis yatıp, idam edilmesini vesaireyi 
mucip olarak hükümlere yürürlük sağlayan bu mah
kemeye getirilecek olan hâkimlerin bidayet mahke
mesi hâkimlerinden daha tecrübeli olmaları ve emsal
leri arasından kararları ve davranışlarıyla temayüz et
miş bulunmaları icap etmektedir. 

Bütün üyelerin yakın bir süre önce kendi karar
lan da Yargıtayda tetkik edilen ilk derece mahkeme
lerinin hâkimliklerinden gelişleri nedeniyle, tetkik so
nucunun daha isabetli olmasını temin için, inceleme
lerin daire halinde ve tatbikatta en az S kişilik he
yet halinde yapılarak yanılma payı asgariye düşürül
mek istenilmiştir. 

Uzun yıllardan beri Yargıtaya gelen işler her gün 
daha da artan bir tempo ile çoğalmakta, buna karşı 
daire adedi artırılarak yığılmaya mani olunmak iste
nilmekte ise de, bir türlü basan sağlanamamakta
dır. Eskiden lüzumsuz görülerek vazgeçilen istinaf 
mahkemelerinin yeniden kurulması suretiyle muay
yen bir miktardan aşağı kıymetteki mal davalarıyla 
hafif cezalan kapsayan davalann istinaf mahkeme
since kesin hükme bağlanması yoluyla Yargıtaya ge
lecek işleri yan yanya azaltmak düşünülmektedir. 
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Kadro ve tahsisat bulunduğu takdirde, bu usulün tek
rar denenmesinde biz de Tayda görmekteyiz. Fakat, 
bugünkü mahkemelerde bile 300 kişilik hâkim nok
sanlığının bulunduğunu düşünerek, bu imkânın ya
kın günlerde sağlanmasının zor olduğu pek çabuk 
anlaşılır. 

Yalnız, istinaf mahkemeleri de kurulsa, Yargıta-
ym daireleri de artırılsa, kanımızca bugünkü hal 
devam ettikçe, yığılma önlenemeyecektir. Yargıtayın 
bütün üyeleri, mesai saati kaydını bir tarafa atarak, 
bu işi Türk hâkiminde her zaman görülen bir gay
retle ele aldıkları gün dava kökünden halledilebilir. 
Bazı üye ve başkanların atandıkları dairelerde dosya 
yığınlarının hemen erimesi, bazılarındaküerin ise ak
sine çoğalması, bu kanaatimizi takviye eden görün
tülerdir. 

Yargıtayın, saygınlığım koruyabilmesi için halen 
içinde bulunduğu tarafsızlığını sürdürmesi, dolayısıy
la olsa dahi siyasetle bilfiil ilişki kurmaması icap et
mektedir. Gerçi, Anayasamız 68 nci maddesinde, su
baylar gibi hâkimlerin de mesleklerinden çekilme
dikçe, aday olamayacaklarını ve seçilemeyeceklerim 
öngörmüşse de, bu hususu daha şümullü tutarak, 
meslekten çekilen hâkimlerin, hiç olmazsa bir dönem 
geçmedikçe aday olamamaları ve seçilememeleri te
min edilmeli, bilhassa kardeş, kayınbirader, enişte 
gibi yakınları aday olan kimselerin, katiyetle Yük
sek Seçim Kurulunda vazife almalarına engel olun
malı, her hangi bir partiden aday olan veya seçi
len şahısların, istifa yoluyla olsa dahi tekrar bu mü
essesede görev almasının sakıncalı olduğu hatırdan 
uzak tutulmamalıdır. 

Bu yıl, son dönem hâkim stajlarını bitirerek ilk 
hâkimlik görevine gidecek adaylara Sayın Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanının söyledikleri de, Yargıta
yın kaynağının nasıl bir mecraya sevk edilmek isten
diğini anlatması bakımından çok düşündürücüdür. 
Muhterem Hâkimler Kurulu Başkanı bu konuşma
sında, genç hâkimleri, bizim muhafazakârlık dediği
miz tutuculuğa karşı gelmeye çağırmaktadır. Hâ
kimlerimizin görevi, kanunlara göre davaları bir ne
ticeye bağlamaktır. Davayı çözmek için kanunda 
madde bulamazsa içtihatlardan yararlanır, içtihat da 
bulamazsa, kendisi kanun koyucunun yerinde olsa bu 
konuda nasıl bir kanun çıkaracaksa, ona göre ihtilafı 
çözer. 

Yani, ilkte de sonda da hâkim kanuna ve kanun 
koyucunun düşünce ve arzusuna göre hüküm verir. 
Kanunun muhafazakâr oluşu ise, Anayasanın bir 
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icabıdır. Çünkü, tedvininden maksat Anayasa niza
mını korumaktır. 

Hal böyle iken, bir hâkimin, kanunun veya bir 
maddesinin geri bir zihniyet mahsulü olduğundan 
bahisle, misal olarak «idam cezası çağ dışıdır» diye
rek, kanunen idamı zaruri bir şahsa böyle bir cezayı 
veremezse; «toprak işgal edenlerindir» diye mülkiyet 
hakkım ihlal eden kişiyi suçsuz bulursa ve Güvenlik 
Mahkemesinde tzmir hâkimlerinin yaptığı gibi, ra
por alıp davaya girmekten kaçınırsa, onun yaptığı hâ
kimlik olamaz, başka şey olur. Böyle öğütlerle ilk 
görevlerine uğurlananların, yarınki hayatımızın ve 
Yargıtayımızın üye adayları olduklarım düşünürsek, 
bir partiye yaranabilmek ve gelecekte siyasi bir mev
kii elde edebilmek için, adli makamın alet olarak 
kullanılmasındaki sakıncayı daha iyi anlamış oluruz. 

Yargıtay, Türkiye'deki bütün mahkemeleri karar
larıyla kontrol eden, içtihatlarıyla kanun boşlukları
nı doldurup tatbikata istikamet veren ve bütün hâ
kim görüşleri arasında birlik sağlayan, lüzumlu ka
nunların çıkarılması için teşrii kuvvete işaret verip 
bilgi ve tecrübesiyle yardım eden kutsi bir kuruluş
tur. 

Uzun yulardan beri değiştirileceği söylendiği hal
de bir türlü değiştirilemeyen Hâkimler Kanunu, Yar
gıtay üyelerinin bir çok hak ve salahiyetlerini kulla
nabilmelerini engellemektedir. 

Hâkimlerin mali sorunları da çözülmemektedir. 
Halen Yargıtaya yeni üye olarak gelmiş bir hâkimin, 
mevkii ile müktesep bir daire kiralayabilmesi, ancak, 
bütün maaşım vermesiyle mümkündür. Bu haller ve 
tevcih edilen ilahi görev göz önüne alınarak, her tür
lü maddi problemlerinin ve geçen yıldan beri kanun 
konusu yapılan maaş pürüzlerinin biran önce halli 
icap etmektedir. 

Yargıtaya bin bir müşkülatla alınan personel de, 
yetiştikleri gün başka dairelerde iki misli ücretle iş 
bularak ayrıldıklarından, buraya özel surette perso
nel yetiştirilmesi ve kaçmamalarının temini için de 
tatmin olunmaları icap etmektedir. 

Adli ara vermede, Yargıtayda tatbik edilen nöbet 
usulü, nöbetçi hâkimlerin çok kez bölüm ve ihtisas
larının değişik olması sebebiyle doyurucu bir netice 
sağlamadığından, mümkün olduğu nispette tatile iş 
konulmaması daha faydalı olur kanaatindeyiz. 

Murafaa günlerinde, uzun yollardan gelen taraf
lar, bazen vasıtalarının arızalanması veya başka hak
lı sebeplerle zamanında Yargıtaya yetişememektedir; 
o sırada gelmediği için de dosyası karara bağlanmak-
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tadır. Sırasında tarafları gelmediği anlaşılan dosya
ların muamelesinin, o günkü diğer işlerin bitimine 
kadar sonuçlandırılmaması hem Yargıtaym işini ak
satmaz, hem de tarafların meşru mazeretlerinin kıy-
mellendirilnıesine imkân verir. 

Yargıtaym, Anayasamızla ve diğer kanunlarla hu
kuk hayatına girmemiş uydurma kelimeleri ilamla
rında istimal etmesi diğer yargı çevrelerinde misal 
olarak kabul edildiğinden, zararlı bir çığır açılmak
tadır. 

Bütçenin, hukuk ve kanun nizamımızın mümes
silliğini, dolayısıyla varlığımızın sebebi olan kıymet
leri koruyan Yargıtayımız mensuplarına ve bütün 
Türk Milletine hayırlı olmasını dilerken, hepinizi 
partim ve şahsım adına saygılarımla selamlarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özbaş. 
MSP Grupu adına Sayın Şener Battal, buyuru

nuz. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Battal. 
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Se
lamet Partisi Grupu adına Yargıtay bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. Hepinizi gru-
pum adına saygılarımızla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, bir husustaki pra
tikte belki değeri olmayan bir temennimi izhar et
mek ihtiyacını duydum. O da; Yargıtay bütçelerinin 
müstakil tartışma konusu olması hususudur. Adalet 
Bakanlığı bütçesi içinde, Yargıtay bütçesi de genel 
hukuk sistemi içinde tartışılmalıdır. Öyle tartışma
lar oluyor ki, Anayasamızın 132 nci maddesini ihlal 
ediyor. Yargıtaym bazı kararlarını, hatipler sübjek
tif değerlerine göre tenkit ediyor, kendi anlayışına 
göre tahlil ediyor ve 132 nci maddenin ruhuna ay
kırı oluyor. Bu bakımdan, temennimiz; Yargıtay büt
çesi tartışmalarının Adalet Bakanlığı bütçesiyle bera
ber yapılmasıdır. Bu sözlerimin teyidi manasında, şu 
anda Adalet Bakanımız da, bu bütçenin sorumlusu 
olarak Hükümet adına görüşmeleri takip etmektedir
ler. Bu temennimizin pratikte belki değeri yok; ama 
ileride faydalananlar çıkar diye arz etmiş oluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüksek Yar
gıtayımızın 'bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etme
ye çalışacağım. Millet Meclisinin siz değerli üyeleri
ni, grup arkadaşlarım adına saygılarla selamlıyorum. 

Milli Selamet Partisi Grupu, Yüksek Yargitayı-
mıza, sadece Anayasal bir kurum olmasından dola
yı saygı göstermemektedir; saygımız, Anayasa emri 

olduğu kadar, adalet duygusunun enginliğine ve yü
celiğine istinat etmektedir. Zira, inancımıza göre; 
«1 saatlik icra; adalet 60 yıllık nafile ibadete bedel
dir» vecizesindeki büyük hakikate inanmaktayız. 
Yüksek Yargıtayımız, adalete inanmış, adalete ideal 
ölçüde yaklaşmak ve yanlışları düzeltmek gibi müs
tesna ve şerefli bir hizmet vermek vazifesiyle yüküm
lü bulunmaktadır. Böylesine şerefli ve yüce bir hiz
metle tavzif olunan Yargıtayımıza bu kürsüden, gö
nül çiçeklerimizden derlediğimiz sevgi ve takdir bu
ketlerimizi sunuyor, faydalı olduğuna inandığımız 
görüşlerimizi de arz etmeyi vazife sayıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş yıllar Meclis za
bıtlarını tetkik ettim. Çeşitli partilere mensup sözcü
ler, çeşitli zamanlarda konuşmalar ve fakat âdeta it
tifak halinde aynı şeyleri tekrarlamışlar ve aynı te
mennileri izhar etmişlerdir, bu, günümüzde de geçen 
yıllarda da böyle olmuştur. Bu benzerliklere yüksek 
müsaadelerinizle temas etmek istiyorum ve bu arada 
bir itirafta da bulunmaya mecburum. Bu, benzerlik 
olarak ifade ettiğimiz hususların halledilmediği, yıl
ların halledemediği, Meclis kürsülerinde konuşarak 
çözemediğimiz gerçeğim de itiraf etmeye mecburum. 

Meselelerin çözümünü bugün Sayın Adalet Ba
kanımızdan beklemek ve kendilerine bu hususlarda 
yardımcı olmak gibi bir vazifeyi de nefsimizde hisse
diyoruz ve temennimiz, «gelecek yıllarda da aynı şey
leri konuşmayalım» şeklinde olacaktır. 

Kısaca, «aksiyon» kelimesini hep birlikte tekrar
lamaya ve benimsemeye mecburuz sayın milletvekil
leri. Temennilerimiz, düşüncelerimiz ve yıllardır söy
lenen sözler ve bugün yine tekrarlanacak sözlerden 
bazılarım biz de tekrarlamak vazifemizi yine ifa edi
yoruz. 

«Gecikmiş adalet, adalet değildir» diyen düşünü
re, haksız olduğunu söylemek bize göre biraz zor 
görünmektedir. Bu bakımdan, adalet hizmetlerini sü
ratlendirmek, haklıya hakkını en kısa zamanda ver
mek, haksızın haksız tutumunu hızla durdurmak, hu
kuk devletinin iyi işlerliğinin de ölçüsüdür. 

Yüksek Yargıtayımızın hizmetlerini süratlendir
mek, hepimizin vazifeleri arasındadır. Bu bakımdan, 
geçen yıllar sözcülerin tekrarladığı ve bu yıl da ha
tiplerin önemle üzerinde durdukları Yargıtayımızın 
yükü ve bu yükün azaltılması problemi üzerinde kı
saca düşüncelerimizi özetlemek istiyorum. 

Her yıl Yargıtaya intikal eden dava dosyası sa
yısı 250 bin civarındadır. 15 hukuk, 9 ceza dairesiyle 
Yargıtayımız bu yükün altından kalkmaya çalışmak-

— 460 — 



M. Meclisi B : 112 21 . 2 . 1978 O : 2 

tadır. Hukuk daire adedinin artırılması teşebbüsleri
ni gecen yıldan hatırlıyorum. Bu teşebbüsler daha 
da geliştirilmeli ve sonucu alınmalıdır. Sözümüzün 
burasında, yine çok sık ve devamlı olarak temenni 
edilen istinaf mahkemeleri veya başka hatiplerin 
değişlik ifadeleriyle ikinci derece mahkemeleri veya 
ara- mahkemeler, yahut üst mahkemeler biran evvel 
kurulmalıdır. Kesin çözüm budur. 

İstinaf mahkemeleri kurulduktan sonra, Yargıta-
yımız bir içtihat mahkemesi bünyesine malik olacak
tır, kavuşacaktır. «İstinaf mahkemeleri kurulmalıdır» 
sözümüzü tekrarladığımızda, bazı hukukçular bu sö
zümüzü acı tebessümle karşılamaktadırlar ve bize 
lisanı hal ile acı tebessümlerindeki mana ile, «Bugün 
vatan sathındaki icrai adalet eden mahkemelerin ma
sası yok, sandalyesi yok, salonu yok; bir de istinaf 
mahkemesini ne ile kuracaksınız, «hangi mali imkân
larla kuracaksınız?» gibilerden acı tebessümleriyle 
bizi ikaz etmektedirler; ama çareyi söylemek, çare 
istikametinde gayret göstermek hepimizin boynu
nun borcudur. Biz yine bu zarureti, bütün bu acı 
gerçekleri bilerek tekrarlamayı vazife telakki ediyo
ruz. Bu sözlerimizle, Sayın Adalet Bakanımıza bazı 
duygularımızı, ihtisaslarımızı, düşüncelerimizi ima 
etmiş olduğumuzu sanıyorum; ithaf ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1730 sayılı Yargıtay Kanu
nunda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Yargı gö
revlileri, Anayasamızın 134 ncü maddesindeki mana
ya uygun ehemmiyette, aylık ödenek ve diğer hak
lar konusunda tatmin edilmelidir. Hukuk adamları
mızın lojman ihtiyacı büyük şehirlerde son derece 
önemlidir. Hizmet gördükleri bina ve sosyal haklar 
konusunda sıkıntılar izale edilmelidir. 

Yargıtay mensuplarının Devlet protokolündeki 
yerleri konusundaki gelmiş geçmiş temennileri tekrar 
dile getiriyorum. Bunun da biran evvel çözümlenme
si lazımdır. 

Yargıtayımız, içtihat mahkemesi olarak büyük 
hizmetler vermek durumundadır. Bu fonksiyonunu, 
hukuk boşlukları doldurması bakımından, çok daha 
mükemmel yapması lazımdır. 

Bu temennilerin ışığı altında, kısa görüşlerimizle 
zamanı kıymetlendirmek bakımından, sizleri selam
lıyor ve Yargıtay bütçemizin memleketimize, milleti
mize hayırlı olmasını ve vatanımızda milli hukuk 
hâkimiyetimizin bir güneş gibi ebediyen parlamasını 
temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ramazan Ça
lışkan, buyurunuz. (AP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(İçel) — Yüce Meclisin Sayın Başkanına, muhterem 
üyelerine Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı arz 
ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi Grupu» 
nun Yargıtay Başkanlığı bütçesi hakkındaki görüşle
rini arz için huzurlarınızdayım. 

Büyük Atatürk'ün, «en büyük eserimdir» dediği 
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan başlamak üzere 
anayasalarında, kanunlarında ve adalet teşkilatında, 
insana, vatandaşına ve bunun tabii neticesi olarak 
adalet teşkilatına her şeyin üzerinde öncelik vermiş
tir. 

Genç Cumhuriyetimizin temeline adalet harcı ko
nulmuştur. Bu bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letimiz için, «Adalet temelleri üzerine kurulmuş mu
asır bir devlet» demek, gerçeğin ifadesi olur. Böyle 
bir temel üzerine kurulu devletimizin, ebed müddet 
olacağından kimsenin hak ve endişesi olamaz. 

Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşımız, müstemle-
keci ve müstevlilere karşı vatan müdafaası olduğu 
kadar, Türk insanının hem kendi adına ve hem de 
tüm insanlık adına yaptığı, hakkın ve haklıların sa
vaşı idi. Şühedanın, mübarek ruhtan en yüce merte
bedir diyerek kendisine açılmış âguşa giderken, aziz 
kanları da devletimizin temeline hak ve adalet un
suru olarak girmiştir. 

Devletimiz de getirdiği bütün müesseseleriyle ve 
mana unsurlarıyla, dünü, bugünü ve yarını idrak 
edebiliyoruz. Bu noktada, «kökü mazide olan ati
yiz» demek, taşı gediğine koymak oluyor kanaati
mizce. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyamızda mevcut 
devletlerin en adilidir demek hakkın ifadesidir. Bun
da Yargıtayın şeref hissesi vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında yargı organlarının mümtaz yeri alması, 
arz ettiğimiz sebepler açısından da gerçekçi ve doğ
ru bir adalet anlayışının tabii sonucudur. 

1924 Anayasası, yargı organına ve hâkime büyük 
yer ve değer vermiştir. Nitekim, bugünkü Anayasa 
Mahkemesi hariç, mevcut yargı kuruluşları 1924 Ana
yasasında da vardı. 

Fazla izaha girmeden arz edeceğiz ki, yargı orga
nının bugünkü hüviyetini alması, 1961 Anayasasının 
getirdiği parlamenterizm adıyla bilinen sistemin icabı
dır. 
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İstiklâl Savaşını başarıyla vermiş, Devlet kurmuş 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1924 Anayasasını 
inşa ederken, Meclis Hükümeti sistemini getirdiği bi
linen keyfiyettir. 

O günkü Meclisin, zamanın ve olayların şartların
dan ayrı düşünülmesi, zihinleri yanlış noktalara ve 
hükümlere götürür. Meclis Hükümeti sistemini geti
ren 1924 Anayasası, yargıya büyük itibar göstermiş
tir. Kuruluşlara, realist görüşlere vücut vermesi zaru
reti içindeydi o günkü Millet Meclisi. 

Düşünelim ki, imparatorluğun son nesli İstiklal 
Savaşım vermişti; ama Cumhuriyet kendi kuruluşla
rı için yeteri kadar insan kadrosundan mahrumdu. 
Yargı organı için dahi bu özellik varitti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adalet adamı ve 
hukukçu yetiştirmek için gösterdiği gayreti, şükranla 
anmak vefa borcumuzdur. 

Bu gerçekler karşısında, 1961 Anayasasının ge
tirdiği yargı organının daha da bağımsızlaştırılması 
statüsünün, geçen yıllarda bir grup sözcüsünün söyle
diği daha önceki tutumu nedeniyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine duyulan güvensizliğe bağlanması 
yanlıştır. Devletin anaorganları arasında güvensizlik 
mücadelesinin olduğunu söylemek gerçeğe uymaz. 
Aksi halde, birçok anayasal kuruluşun, halen de, 
kanunlara göre çalışma durumunu izah etmek müm
kün olmaz; mevcut bir sistemin icabıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 139 ncu mad
desi, Yargıtay hakkında «Adliye mahkemelerince ve
rilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir» di
yor. Bu yüksek mahkememizin bütçesi, düşüncelerin 
ve sözlerin konusu iken, yüksek hâkimlerimizin ve 
bu yüce mahkemenin bir kısım meselelerine girmek 
zaruri olmaktadır. 

Yargıtay, yıllık 300 bin civarında işin içinde bu
lunmaktadır. Yüksek mahkeme daire sayısının artırıl
ması faydalı olmakla beraber, bu meseleyi esastan 
halledici bir yol değildir kanaatindeyiz. 

Bu meselenin halli için, öteden beri üst mahke
meler tavsiye edilmektedir. Çok uzun zamandan beri 
istinaf mahkemelerinin kurulması yüksek Yargılayın 
ve Türk adaletinin önemli bir problemi olarak önü
müzde durmaktadır. Nazariyatçılar, gösterdikleri ge
rekçelerle bu müessesenin adalet teşkilatına kazandı
rılmasını müdafaa etmektedirler. Sözün burasında Ta-
hir Taner hocamızı rahmetle anmayı vefa borcu sa
yıyorum. 

Umulmaktadır ki, istinaf mahkemeleri adalette 
sürati getirecektir. Yargıtayın bir içtihat kaynağı ola

rak çalışmasına ve kendinden beklenen tabii mecra-
ındaki çalışmasına imkân verecektir. Usuli uyuşmaz
lıklar daha kısa zamanda, kısa yoldan çözülebilecek
tir. Ek yönüyle, üst mahkemeler adalet cihazında 
kontrol görevi yapacağından, bidayet mahkemelerinin 
daha sıhhatli ve süratli çalışmasında yardımcı olacak
tır. Bu konudaki çalışmaların süratle tamamlanarak 
Yüce Meclisin çalışmasına arz edilmesini temenni et
mekteyiz. 

İnanıyoruz ki, yılları içme alan davaların adil ka
rarlara biran evvel kavuşturulması, mevcut adalet teş
kilatının ve bilhassa yüksek hâkimlerimizin ve yük
sek yargı organlarımızın da başta gelen isteğidir. 

Sayın milletvekilleri, sözün burasında bir nokta
ya değimnek gerekiyor. Kesinleşmiş ilâmların infazı 
bilhassa Devlet dairelerince yapılmamaktadır. Tahsi
satlarının olmadığından ve ellerindeki mal ve nakit
leri hizmete tahsis edilmiş gösterdiklerinden, Devletin 
yargı organından kesinleşerek çıkan kararlar mual
lakta kalmaktadır. Bu suretle haklarım, kesinleşmiş 
ilamlara rağmen alamayan yüzbinlerce vatandaş peri
şandır. Bağımsız yargı organına ve onun büyük hâ
kimlerine yüce yerlerini vermek, onların imzalarını 
taşıyan ilâmlarına itibar etmekle mümkündür. Dev
letin, hâkiminin imzasını taşıyan ilâmın infazını sağ
laması, evvelemirde Devlet dairelerine düşen emirdir. 
Ba yolun elan engebeli olması, daireler için büyük 
nakısadır. Devletin güvenirliğine gölge düşürmemek, 
kanunlara ve mahkeme ilamlarına riayet etmek, ev
velemirde Devlet kurluşlarınm ve görevlilerinin vazi
fesidir. 

Yargıtayın mümtaz hâkimleri, ömürlerini yüce 
mesleklerine tahsis etmiş, ilim ve irfanla meşbu şa
hıslardır. Bu hâkimlerimizin geniş bilgi görgü ve tec
rübelerinden neşriyatları yoluyla da hukuk alemimi
zin faydalanması bir ihtiyaçtır. Eser, kitap insanın 
meyvesidir. Yargıtay üyelerinin eser vermelerine, 
Yüce Meclislerimizin yardımcı olması gereklidir. Bel
li bir yaşı aşmış, hâkimlik gibi onore bir mesleğin iti
yadım kazanmış bir şahsiyetin, eser vermek için ay
rıca kredi verecek bir şahıs veya firma araması, baş
lı başına bir güçlüktür. Hatta tek başına, eser ver
meyi önleyici bir durumdur. Yüce Meclisimizin, Yar
gıtay Bütçesinin içinde eser verme yolunu açması, 
faydalı ve zaruridir kanaatindeyiz. Bu ticari bir iş 
fonu değildir. Bu, eser ve şeref fonu kabul edilmeli 
ve böylece tesmiye edilerek bütçede yerini almalıdır. 
Çok küçük bir rakam tutacağı kolayca tahmin edile
bilir bu imkânın, eser verecek şahsa, Devletin borç 
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verme haysiyeti içerisinde cereyan etmesi, müesseseye 
hürmet telkin ettirecektir, kanaatindeyiz. 

Konumuzla ilgili olmak üzere diğer bir kuruluş 
da adli tıp müessesesidir. Adli tıbbm ihtiyaca her yö
nüyle cevap verecek şekil ve öze kavuşturulması şart 
halindedir. Zira, hu kuruluşta bekleyen dosyalar, da
vaların uzayıp gitmesine sebep olmaktadır. Yargı-
tayda ve diğer mahkemelerde işlerin adalet ölçüsünü 
patlatırcasına sürüncemede kalmasının sebeplerinden 
birisi de, bu kuruluşun ihtiyaca cevap verecek du
rumda olmamasıdır. Yargı organı da, adli tıbbı da 
içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak şart olmakta
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızda ve usul 
kanunlarımızda vatandaşın tabii hâkimi gösterilmiştir. 
Bu bir teminattır insan için. Aynı şekilde, hükümlü 
için dahi, tabii infaz yeri olmalıdır. Zira infaz saf
hası, hükmün dışında ayrıca bir ceza ve hatta işken
ce olmaktadır tatbikatta. Ayrıca, infaz mahkum için 
değil, bilhassa ailesi için ceza olmaktadır. İnfazın 
zorunu, bilhassa hükümlünün ailesi çekmektedir ki, 
bunların suçla ilgisi yoktur. Suçsuz insanlar ceza çek
mektedir böylece. Muayyen hallerin dışında suçlu 
için tabii infaz yeri olmalıdır kanaatindeyiz. Cezaev
lerinin hali, yaşanabilir hale getirilmelidir. Suçlu, ce
miyet için kazandırılmalıdır. 

Bir diğer konu, Yüce Meclisçe bilindiği gibi, hu
kuk âlemimizin orta direği Medeni Kanundur. Bu 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Medeni Kanunda değişiklik yapmak üze
re teşekkül eden muhterem komisyonun çalışması ne
dense uzayıp gitmektedir. Değişiklik teklifinin tamam
lanarak süratle Yüce Meclise getirilmesi temennileri
miz arasındadır. 

Yüksek hâkimler ile müsavi durumda bulunan as
keri hâkimler arasında bozulan eşitliğin gecikmeden 
ve de fazla dil değmeden giderilmesi gereği aşikâr
dır. 

Usul kanunlarında beklenen değişiklikler, hem yar
gı orgamna ve hem de savunma mesleğine büyük hiz
met olacaktır. Yıllara uzanan çetin yolları aşmış ol
masına rağmen, savunma mesleğinin meseleleri elan 
önümüzde durmaktadır. Savunma mesleğinin bu ihti
yaçları yerine getirilmedikçe, «Savunma hakkı kut
saldır» demek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Her 
insan savunmaya muhtaç olduğu zaman önemini an
lar savunma mesleğinin, ama biz, her insanın savun
maya muhtaç olmasını temenni etmiyoruz. Biz, her 
insan için savunma mesleğinin teminat haline alın
masını yürekten istiyoruz. 

Türkiye'mizde savunma mesleğinin büyük ve ba-
zan da kahredici eksikliğine rağmen, büyük feryat 
ve büyük şikâyet çıkmamışsa, bu, her şeyin tamam 
ve yerinde olduğundan değil; bu, Türk hukukçusunun 
«hâkim, savcı, avukat, triyosunun mesleklerine ve 
birbirine olan saygı, sevgi ve anlayışlarındandır. An
cak, mesele, müessesenin kendine kavuşturulması me
selesidir. Bunu yapmak gerektir, ihtiyaç bunadır. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek yargı organı ve 
onun mümtaz hâkimleri ve savunma mesleğinin men
supları için, Adalet Partisi iktidarlarının burada gu
rurla anmaya layık hizmetleri olmuştur. Yaşayan, insan 
da olsa, müessese de olsa ihtiyacı bitmez. Adalet kuru
luşlarının istenilen hizmetleri yapabilmesi için ihti
yaçlarının karşılanmasında Yüce Meclisimiz her za
man büyük anlayış ve hassasiyet göstermiştir; yine 
göstereceği inancındayız. 

Bütçenin Yüksek Yargıtaya ve mümtaz hâkimle
rine ve Türk adaletine hayırlı olmasını yürekten te
menni ediyoruz. Adalet Partisi Grupu adına saygıla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Do

ğan Güneşli, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır, Sayın Güneşli. 
CHP GRUPU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ (Kır

şehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yargı
tay in sayın görevlileri; Yargıtay Bütçesi, bütçe olarak 
bağımsız ise de, sorunlarını ve görevlerini tüm adalet 
organlarından ve adalet duygusundan soyutlayarak 
tartışmaya olanak olmadığını sizler de kabul eder
siniz. 

Devlet, hukuk tarafından yaratılmıştır. Devlet, 
kendini yaratan hukuka saygılı olduğu sürece var
dır. Bu nedenledir ki, özgürlükçü ve çoğulcu demok-
ra silerde devlet, hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. 

Devleti üç güç oluşturmaktadır; yasama gücü, 
yürütme gücü ve yargı gücü. Demokrasilerde yasama 
ve yürütmenin hukuka uygun hareket edip etmediğini 
yargı organları denetler. Bu, yargı organlarının ana
yasal hak ve görevidir. Yürütme, hukuktan ayrılmaya 
başladıkça yargı organlarından da şikâyete başlar. 
Yürütmenin bu şikâyeti, hukuka uymazlık nedenle
rini yargı organlarının kanansal özerkliğinde arama 
eğilimidir. 

Haübaki bu özerkEkîer, yıllarca ve yıllarca yaşa
nılan denemelerden sonra, yürütmenin, «devlet be
nim» felsefesine kapılmasını önlemek için, yürütme
nin kendi saygınlığı ve varlığı için konulmuş kural
lardır. Yürütmenin hukuka aykırı uygulamalar yap-

— 463 — 



M. Meclisi B : İİ2 21 . 2 . 1978 O : 2 

ması halinde bağımsız yargı organları "buna karşı çı
karsa, varlığının nedeni olan hukuk uygulayıcılarının 
önünde eğiîmesi gerekir. Çünkü, yürütmeyi kendi var
lığına karşın girimimde korumuş olurlar. Güçlü ve ken
dine güvenli yürütme bundan memnun olmalıdır. 
Güçsüz ve halka dayanmayan yürütme ise, sürekli 
olarak yargıyı emrine almaya çalışır. Bunda başarılı 
olursa, önce kendini ve demokrasiyi inkâr etmiş olur; 
başarısız olursa kendini yitirir. Bu, çok eskilerden be
ri yapılmış olan uygulamalarla doğa yasası haline gel
miştir. Hukukun bu üstünlüğü çoğulcu demokralsi-
nı'zde de tüm gruplarca aynen kabul edilmiş, yargı 
organlarına özerklik, yargı organlarında görev alan 
hâkimlerimize hâkimlik güvencesi getirilmiştir. Hâ-
kimKk güvencesinin esas nedeni, hâkime mutlak ola
rak güvence vermek değil, demokrasilerde esası teş
kil eden kişiye güvence vermektir. Ancak, hukukun 
bu üstünlüğü onu temsil eden yargı organlarını eleşti
ri dışında bırakmak anlamını taşımaz. Eleştiriyi ya
parken, amacımız sadece eleştiri yapmak değil, huku
kun çok daha üstünlüğünü sağlayacak aşamalara 
ulaşmaktır. Ülkemiz düzeyinde Yargıtaya yöneltilen 
eleştiriler genel olarak üç grupta topîanabilmekte-
dir : 

1. Yargıtaym temel görevlerini yerine getireme
mesi, 

2. Adaletin çabuklaştınlamaması, 

3. Yargıtay dairelerinden (bazen aynı daireden), 
değişik kararlar çıkması halidir. 

Bu eleştirileri yaparken, sorunları ve çözümlerini 
bîr arada düşünmek bizleri daha haklı bir sonuca gö
türecektir. Yargıtay Birinci Başkam Sayın Cevdet 
Menteş'in 6 Eylül 1977 günlü, 1977 - 1978 Adalet yı
lını açış konuşmasında belirlediği gibi; Yargıtaym 
temel işleVi, hukuk yaratmak ve yasaların yurdun her 
yerinde aynı biçimde uygulanmasını sağlamak, Ana-
yasamızın «Herkes kanun önünde eşittir» ilkesini ger
çekleştirmek, uygulamada görülen aykırılıkları gider
mek amacıyla yaratacağı içtihatlarla hukuka yön ver
mektir. Ülkede yargıya güvenlin sağlanması, adalet 
dağıtımının ucuz, güvenceli ve özellikle çabuk olması
na 'bağlıdır. Yargıtay bu görevlerini tam anlamıyla 
yerine getirebiliyor mu? Buna, Yargıtay Sayın Birin
ci Başkanının konuşmalarında da açıkça 'belirtildiği 
gibi, «evet» deme olanağımız yoktur. Çünkü, Yargı-
tsyı bu görevlerinden dolayı tüm yargı organlarından 
ve devleti bütünleştiren yasama ve yürütmeden ayır
ma Olanağı yoktur. 

Yargıtaym kendi sorunları ve yargı organlarının 
tümünün sorunlarını incelemek ve çözümlerini bul
mak zorunluluğu yasama ve yürütmenin aynı zaman
da görevidir. Bu konuyu, bugüne kadar her bütçe gö
rüşmesinde görüşüldüğü gîbi, ben de tekrarlamadan 
geçemeyeceğim. 

Yargıtaym sorunlarım, Yargıtaym kendi sorunla
rı ve Yargıtaym sorunlarının halledilmesinde yardım
cı olacak yargının gene1! sorunları olarak iki bölüm
de incelememiz gerekmektedir. 

Yargıtaym sorunları : Yargıtaym bugün en mühim 
sorunlarından 'biri iş yüküdür. Yagıtayda 15 hukuk, 
9 ceza dairesi vardır. Ceza dairelerine 1977 yılında 
67 384 iş gelmiş, 2 628 iş gelecek yıla devredilmiş, 
64 756 iş karara bağlanmıştır. 

Hukuk dairelerine 165 369 iş gelmiş, 19 260 iş 
devredilmiş, karara 'bağlanan iş adedi ise 146 109'dur. 

•Bu çalışma düzeyi içinde, Yargıtay üyesi nefes 
alacak durumda dahi değildir. Diğer Devlet daireleri
nin personel sayısı ve iş hacmi gözönüne alındığında, 
kıyaslama olanağı olmayan ve insanüstü bir çalışma 
düzeyi gerektiren bir ta'blo ortaya çıkar. Üzülerek 
belirtelim ki, çalışma günleri içinde bir dosyaya orta
lama bir dakika süre düşmektedir. Bu çalışma düzeyi 
içinde, doğaldır ki, Yargıtay, içtihat görevini tanı 
anlamıyla yerine getiremeyecek, doğaldır ki, çabukluk 
ve zıt kararlar çıkabilme olasılığını, ne kadar gayret 
sarlfetse önleyemeyecektir. 

Yargıtaya ne kadar daire eklenirse, zıtlıklar o ka
dar artacaktır. O halde, bunları önleyici yasa] önlem
ler, yasama ve yürütme tarafından derhal alımnah-
dır. 

Yargıtayı değer yargılan yönünden yüceltecek 
protokol sorunu çözfümlenmemiştir. 

Tüm uğraşılara rağmen, üst mahkemelerin teşkili 
hakkındaki yasa çıkarılmamıştır. Üst mahkemeler ku
ruluncaya kadar, çoğunluğu teşkil eden sulh hukuk 
ve sulh ceza mahkemelerinin kararlarının, kurulacak 
veya yetki verilecek bölge mahkemelerinde incelenle 
yasası çıkarılmamıştır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kamunu, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ve buna mümasil usu] ka
nunlarında ve tüm kanunlarda çabuklaştırmayı gerek
tirecek yasal değişiklikler yapılmamıştır. 

Yargıtay üyelerinin, hepimizce bilinen erdemleri
ne karşın, salt gururlarının korunması, eşitlik ilkele
rine bağlı kalınması isteğinden oluşan «1000 + 6010» 
göstergesine ait yasa çıkarılmamıştır. 

Tetkik hâkimlerinin yer sorunu halledilmemiştir. 
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Yargrtafym görevini yerine getirmesine yardımcı 
olacak yargı sorunu, staj sorunu, hâkimim hukulksal 
yönden yetişmesi, seçimli İçin uygulanan yöntemlerin 
yetersMiğinde tüm (hukukçular (hemfikirdir. Stajını 
bitiren hâkiınim, tecrübe sahibi olmaksızın ve hiçbir 
olanağa sahip olmaksızın gönderildiği yerler mesele
si var. (Burada, sizlerden özür dileyerek, özellikle Do
ğu (Bölgesi 'için bir açıklama yapmak gereğini duyuyo
rum. 'Bu açıklama tüm Devlet personeli için geçerli
dir. Doğuya, ya tecrübesiz kişiler veya çok zaman 
da yetersizliğini yitirmiş kişiler gönderilir. Her yönüy
le bu uygulamadan vazgeçilmelidir. 

Yargıçlar ve Cumhuriyet savcılarının konut so
runları, bilirkişi kuruluşlarının yetersizliği ve bilir
kişiliğin ticari olmaktan çıkarılarak Devlete ait bir 
kurum haline getirilmesi; 

'Gecesi gündüzü, genellikle yemek zamanı dahi ol
mayan, duruşmadan çıktıktan sonra keşif ve dosyalar 
üzerindeki işlemlerin içinde boğulan, özel eğitimine 
gerek görülmeyen, yazlık dinlenceden dahi yoksun; 
mübaşir, zabıt kâtibi, başkâtip, icra memuru, gardi
yan ve cezaevi yöneticilerinin sorunları; 

(Bu uğraşlarda 5 - 10 'lira arasında, 'bugünkü ortam
da gülünç olan, hâkimlere ve kâtiplere Verilen keşif 
ücretleri; 

Adliyeyi, o yerdeki araç sahipleri önünde eğil
meye zorunlu kılan suçüstü ödeneği yollukları ve 
bu yolhîklann azlıkları; 

Güvenlik görevlilerini yönetimden gelen baskılar
dan kurtaracak, soruşturmayı yasal olarak gerçek
leştirecek adalet polisi teşkiline alt yasanın çıkanl-
mayıs*; 

Cezaevlerinin ve mahkûmların, tutukluların duru
mu; 

Çocuk mahkemeleri yasasının çıkarıhnayışı; 
Adalet akademisi kurulması hakkında yasanın 

gerçekleştirilmemiş olması, adalet personellinin yetiş
tirilmesi İçin bugüne kadar bir adalet okulunun açıl
mamış oluşu; gibi soranların en kısa zamanda halle
dilmesi gerekir. 

Türk halkının bugünkü gene] kültür Ve bilinç dü
zeyi, hukuk uygulamalarının özettikleri gözönüne 
alındığında, avukatların yaptığı kamu hizmetinin 
önemi de 'bir kat daha anlaşılmaktadır. Adaletin vaz* 
geçilmez kolu olan avukatların sorunlarının çözümü 
kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda belirmekte
dir. Yargı organları adaletin kalbi ise, barolar ve on
lara bağlı avukatlar bu kalbi 'besleyen kan damarları
dır. 

(Bugüne kadar yıllarca bütçe görüşmelerinde üze
rinde durulmamış, adeta sahipsiz bırakılmış zaraıını 
uyandıran, kamu hizmeti gerçekleştiren barolar ve 
onlara bağlı olan avukatların sınırsız savunma hakkı, 
tüm belgeleri iinceleyebilme, belge istemlerinin sınır
lanmaması için yasal değişikliklerin getirilmesi, ba
roların ve jBirliğinu'n tam anlamıyla özerk hale geti
rilmesi, çağdaş 'hukukun en başta gelen ilkesidir. 
Unutulmamalıdır ki, yeryüzünde en kutsal hak sa
vunmadır. 

Sayın milletvekilleri, tüm sorunların çözümü, yü
rütme olarak hükümetin ve ntiUetvekiileri olarak biz
lerin getireceği yasa teklifleri içinde 'bulunmaktadır. 
Bugüne değin tüm parti grupları Ve hükümetler, bu 
sorunları Meclislerde bütçe konuşmalarında yıllarca 
eleştirmişler, aynı fikre Varmışlar, ancak bugüne ka
dar bunlara hiçbir sorun getirmemişlerdir. (Eleştiri, an
cak, istenenlerin yerine getirilmesinden sonra güzel
dir. 

[Ecevİt Hükümeti 12 Ocak 1978 günü Meclislerde 
okuduğu Hükümet Programında yargı organları ile 
ilgili olarak : 

«'Bağımsız yargı organlarının etkinliği artırılacak, 
yargı işlemlerinin hız kazanması için yeni yasal dü
zenlemeler yapılacaktır. Yargıtaym, Danıştayın ve 
tüm mahkemelerin iş yükünü azaltıcı yasal düzenle
meler yapılacaktır. Dar gelirlilerin hak aramalarım 
kolaylaştırıp bu alandaki mali yüklerini azaltıcı çözüm
ler getirilecektir. Hâkimlerin, savcıların »ve tüm ada
let görevlilerinin tam bir güvenlikle, huzurla ve mad
di sıkıntı çekmeksizin görev yapabilme olanakları ge
nişletilecektir. Çocuk mahkemeleri kurulacak; yaşama 
koşulları, iş düzenleri ve eğitim olanakları bakımın
dan ceza ve tutukevleri uygar, sağlıklı ve yaşam İçin 
hazırlayıcı tutuma getirilecektir.» 'beyanım Hükümet 
Programına geçirmiştir. 

Ecevit Hükümetinin, Hükümet Programı doğrul
tusunda, yargının sorunlarını uygulamaya dönüştüre
rek çözümleyeceğine inanıyoruz ve Sayın Adalet Ba
kanının, bunların bir kısmının yasalarının sevkedildi-
ğine dair beyanım Hükümetin teminatı olarak kabul 
ediyoruz. 

Yasama görevi İle yükümlü olan Yüksek Türkiye 
Büyük MüOet Meclisinin, görüş ve düşün birliği İçinde 
bulunduğu bu sorunlara çözüm getireceğine de ina
nıyoruz. 

Yürütmenin ve yasamanın (her zaman haklıdan 
yana olmasını, Yargıtay (Bütçesinin Yargıtay» ve Türk 

465 — 



M. Meclisi B : İ Ü 21 . 2 . 1978 O : 2 

uhîsuna hayıriı olmasını diler, 'Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupa adına saygılanım sunarım. (CHP sıraların-
dnn alkışlar) 

'BAŞKAN— Teşekkür ederim' Sayın Güneşli. 
Şahısları adına Mite Sayın İsmail Hakkı Köylioğ-

lü, buyurunuz. Süreni* 10 dakikadır. 
tSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize 
saygılarımı arz ederim. Vakit gecikti, ben sözlerimi 
pek uzatacak değilim. 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşlar, Yargıtaym ih
tiyaçları hakkında bildiklerini beyan ettiler ve Yargı-
taydan beklediklerini de arz ettiler. 

Hepimiz, vatandaşlar olarak bu adalet organla
rından çabuk, doğru ve ucuz adalet bekliyoruz. Bu 
işin başında bulunan yöneticilerden, yetkili ve so
rumlu kişilerden de bunu temin etmeleri için hizmet 
bekliyoruz, faaliyet bekliyoruz. Ben her zaman, her 
yerde söylüyorum ki, bu yöneticiler ve yetkili kişiler, 
bu yolda katettikleri mesafe nispetinde, millet indinde 
ve bizim nazarımızda muvaffak olmuş sayılacaklar
dır. Tabii birçok aksaklıklar var, birçok noksanlar 
var.ı Bunları bizler biliyoruz, kendileri de biliyorlar; 
ama bunlar, zaman içinde halledilecek hususlardır. 

Hukuk devletini ve kanun hâkimiyetini kurmak, 
konusunda büyük bir gayret ve çaba şimdiye kadar 
sarf edilmiştir ve bundan böyle de sarf edilecektir. 
Dünyadaki ve ülkemizdeki buhranların ve arızaların 
sebebi, hüküm ve kanun hakimiyetindeki noksanınuz-
dır, eksiğimizdir. Bu uğurda katedilen mesafe ümit 
vericidir; hedefe, ideal olan sonuca yaklaşılmaktadır. 
Biz, neredeyiz ve ne zaman sonuca varacağız, bunu 
Allah bilir. 

İnsan şeref ve haysiyetine en uygun olan hürriyet
çi demokrasiyi hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak 
ve fert olarak yaşatmak, cemiyet olarak vazifemizdir. 
Sonuçtan millet olarak müştereken sorumluyuz; ga
yemiz ve gayretimiz budur, 

Hâkimin vazifesini bihakkın görebilmesi için bil
gili olması, tecrübeli olması, kabiliyetli olması ve hâ
kimlikte aranan meziyetlere sahip olması lazımdır. 
Adalet tevzünde baş unsur hâkim olduğuna göre, hâ
kimin böyle olmasını istiyoruz. 

Her hak sahibinin, hakkını ortaya koymakla ada
leti gerçekleştirmek görevidir. Hâkim, fayda karşısın
da sarsılmayan, korku ve zor karşısında irkilmeyen 
bir kişidir. Kanunlara karşı gelenler tarafından bo
zulmuş toplum huzurunu iade etmek ve adaletin za
limler tarafından çiğnenmesim* önlemek hâkimin va
zifesidir. . 
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Büyük hâkimlerin, birçok kademelerden sonra 
Yüksek Temyiz Mahkemesine seçilen hâkimlerin, 
milletin istediği doğru ve çabuk adalet için gayret ve 
çaba harcayacaklarını biliyoruz. Mevcut gayret ve 
çabanın yeterli olmadığını da biliyoruz. 

Çıkarılan Yargıtay Kuruluş Kanunu, bazı deği
şiklikler ve yenilik getirmiştir ve bununla Yargıtay 
güçlenmiştir. 

Hukuk yaratmak, kanunların yurdun her köşe
sinde aynı biçimde uygulanmasını kontrol etmek ve 
yaratacağı içtihatlarla hukuk hayatımıza yön ver
mek, Yargıtaym vazifesi cümlesindendir. Bunun için, 
Yargıtayla Ük mahkemeler arasında, üst mahkeme
ler kurulması lazımdır. Hukukçuların çoğunluğu isti
naf mahkemelerinin kurulması görüşündedirler; kurul
duğu takdirde, Yargıtay bir içtihat mahkemesi ola
caktır ve sadece, hukuk kurallarının doğru uygulanıp 
uygulanmadığına bakacaktır. 

istinaf mahkemelerinin kurulması lazım geldiğine 
bütün hukukçular ve idareciler «evet» dediği halde, 
bunun senelerce sözü edilmekte olup, daha çok sene
ler söyleneceği anlaşılmaktadır. Ne zaman kurulaca
ğı belli değildin Bunun için, bütün imkân ve şartlar 
mevcuttur. Böylece vatandaşın adalete olan güveni 
artacaktır. 

Yagıtaya yaraşır bir bina yapılana kadar, ki mev
cut binası iyidir kendileri de memnundurlar, Yargıtay 
mensuplarının eski duruma göre rahat ve ferah çalış
mak imkânları mevcut olup, bu husus memnuniyet 
vericidir^ 

Bazı dairelerdeki işler gecikmektedir, şikâyetler 
gelmektedir. İşlerin adeti ve mahiyeti nazara alına
rak, bu hususta daireler arasında adilâne bir tevzi 
yapılırsa iyi olur kanaatındayım. 

Devlet hizmetinin en yüksek kademesine ek gös
terge rakamı olarak zait 200 rakamı uygulanmakta 
idi. Bu denge Askeri Personel Kanununda yapılan 
değişiklik sonu bozulmuştur. Bozulan bu dengenin, 
Anayasanın 12 nd maddesi nazara alınarak düzeltil
mesi gerekir. Böylece, imtiyaz ve haksızlık düzeltilmiş 
olacaktır. Bu husus geçen devrede tasarı olarak ha
zırlandı, bir türlü gelmedi. İnşallah komisyonlardan 
geçer, Meclislerimize arz edilir ve Yargıtaym ve di
ğer hâkimlerin bekledikleri bu zait meselesi de hal
ledilmiş olur. Türk milleti adına hüküm veren hâ
kimlerin, emekli olduktan sonra geçim ve sıkıntı en
dişesinde olmamaları lazımdır. İşte bunun için, bu 
kanunun bir an evvel çıkarıhnıası lazım geldiği ka-
naatındayım. 
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Bütçe imkânlarımıza göre Türk milleti adına hüküm 
veren yargı organlarından ve onların mensubu hâ
kim ve savcılarımızdan - samimi olarak - hiçbir şey 
esirgenmiyor. Büyük hâkimlerimizin, millete hizmet
leriyle bunun karşılığını vereceklerini umarım. Doğru, 
çabuk ve ucuz adalet için büyük hâkimlerimizin gay
ret ve çaba göstereceklerine inanıyor ve güveniyo
rum. Çünkü adalet ve meslek sevgilerini biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yargıtay bütçesi hakkında 
söyleyeceklerim bundan ibarettir. Şimdi, en fazla üze
rinde durulan husus, bu maaş meselesidir. Şimdilik 
halledilmesi lazım gelen herhangi bir ihtiyaçları ol
duğunu da zannetmiyorum. Bu da halledildikten son
ra, gelecekte geçim endişesinden uzak olan hâkimle
rimizin herhalde milletin bu imkânlar muvacehesinde 
yaptığı büyük yardımlar karşısında, onların da üzer
lerine düşeni yapacaklarına inanıyorum. Yani, doğru, 
çabuk ve ucuz adalet için hepimizin ve bilhassa başta 
hâkimlerin gayret etmeleri lazım geldiği kanaatinde
yim. Çünkü vatandaşın, işlerin gecikmesinden ötürü 
şikâyetleri ve sızlanmaları mevcuttur. Bunların da, 
hâkimlerimizin ellerinden gelen gayreti sarf etttikleri 
takdirde neticeleneceğine ve halledileceğine inanıyo
rum ve kendilerine de güveniyorum. 

Yargıtay bütçesinin hâkimlerimize ve mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını Allahtan diler, hepinize 
saygılarımı arz ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Sayın Başkan, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu konu
lara temas etmiştim; tekrar etmek suretiyle kıymetli 
vaktinizi almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru yoktur. 
Şahısları adına aleyhte söz isteyen Sayın Müfit 

Bayraktar?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?.. Yok. 
Sayın Mehmet Özutku?.. Yok. 

Sayın Halil Karaath?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Abdurrahman Oğultürk?.. Yok. 
Sayın Şener Battal?.. Yok. 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

Ç) Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 

BöMim 

101 

Lira 

24 198 000 

111 75 302 000 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Yargılama ve karar hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...) 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesi kabul edinmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. Prog
ramdaki diğer bütçe müzakerelerini yapmak üze
re, 22 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.45 

886 000 

— 467 — 
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1 
BAŞKANLIĞIN GEN&L KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL OÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

X 1. — 1978 yjlı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
"Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu-
mu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meçlisi 5. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1978) 

X 2. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi -Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Medisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 3. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kamunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; G. Senatosu : 1/535) 
<M. Meclisi S. Sayısı : 22; G. Senatosu S. Sayısı : 739) 
<Dağıtma tarihi : 15 , 2 , 1978) 

X 4. — 1978 yılı îstaınlbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15 , 2 .1978) 

X 5. — 1978 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
fcâşkanbklan tezkereleri (Mv Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
:S, Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 15 a 2 £ 1978) 

X %. Wf% yjh Kacöftepe ÜMvê sftelsii Bütçe -Ka
nunu tasarisı vfc 'Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : L/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S, 
Sayısı : 741) {Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 7. — İ978 yık İMsâdi ve Ticari Ümler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Sütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair G. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; G» 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 8 . - İ978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kâ
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; G. Sena
tosu : 1/53-3) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; G. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 9. —1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Büitçe Kâ
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna1 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1978) 

X 10* — il 978 yılı Cumhuriiyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair G. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 11. — İ 978 yilı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kânunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-< 
poruna dalir d Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları (tezkereleri; (M, Meclisi : 1/68; G. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisti S. Sayısı : 29; C, Sena
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 12. — 1978 yıli Bursa Üniversitesi Büitçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dain 
C. Senatosu ve Bütçe Karma fcönüsyöhır Başkâhltik* 



lan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu: 1/531) 
(M. Meclîsi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 13. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclis/i : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
munu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C, Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530J) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sa
yısı : 734) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meclisi S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/70; C. 
Senatosu: 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 19. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 
Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 2Q. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo

nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80; C. 
Senatosu : 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978> 

X 21, — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/74; C. Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 , 2 . 1978) 

X 22. — 1978 yık Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
15 , 2 . 1978, 

X 23. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu: 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/76; C. 
Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena-. 
tosu S, Sayısı: 753) (Dağıtma-tarihi: 15 . 2 , 1978) 

X 24. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 25. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978) 

X 26. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978; 

X 27. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş* 
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato* 



su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S. 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu tasarısı (M, Meclisi : 1/53; 
C. Senatosu: 1/526) (M^ Meolsi S. Sayısı : 19; C. 
Senatosu S. Sayısı: 730) 

X 2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı (M. Meclisli : 1/54; C. Senatosu : 

(1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; Q Senatosu S£ 

Sayısı : 731) 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

€ 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

•I • * • • • • 




