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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

13 . 12 . 1986 Cumartesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu saat 
10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

tsveç'e gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin; 

Belçika ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Baka
nı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kostahesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S, Sayısı : 499, 500, 
510, 509) görüşmelerine devam edilerek : 

Danıştay Başkanlığı, 
. Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı; 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesapları kabul edildi. 

14 Aralık 1986 Pazar günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşime saat 19.18'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
Edürnıe 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğhı (Samsun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

" IBHAİŞKAN — Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakır oğulları'tun 

TBMM Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'a Bul
garistan'daki Türkler tarafından evvelce gönderilen 
bir mektubu, soydaşımız Naim Süleymanoğlu'nun 
Anavatana gelmesi nedeniyle, Genel Kurula arz eden 
gündem dışı konuşması, 

'BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan önce, ko
nunun güncelliği ve Genel Kurula duyurulmasında 
yarar görülmesi bakımından gündem dışı bir söz 
istemi var. 

Denizli Milletvekili Sayın Ayçan Çakır oğulları, 
soydaşımız Naim Süıleymanoğlu'ınun Anavatana gel
mesi sebebiyle konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Çakıroğulları. 
AYÇAN ÇAKmöÖULLARI (Denizli) — Şayvn 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; soydaşımız 
Naim Süleymanoğlu'nun Anavatana gelmesi sebebiy
le, Bulgaristan'daki Türklerden Meclis Başkanımız 
Sayın Necmettin Karaduman'a gönderilmiş bulunan 
ve yüce heyetinüze arz edilmesi istenen mektubu bil
gilerinize sunuyorum: 

— 176 — 
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Geçtiğ'miz ekim ayında Bulgaristan'da Filibe'de 
düzenlenen fuarda pavyonumuzu ziyaret eden soy
daşlarımızın, standın bir bölümüne gizlemek sure
tiyle tarafımıza ilettikleri, Sayın Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına muhatap, Kızanlık (Kazanlık), 
Stara. Zagora, ,(Eski Zağra) ya bağlı kasaba ve .köy
lerden, $ipka Ovası Türklerinden gelen mektubu tak
dim ediyorum. 

«(Filibe Fuarında Türkiye'yi temsil eden kardeş
lerim, sizlerle konuşup dertlerimizi anlatmak istiyo
ruz. ıLakin bizlere, sizlinle temas kurmak için çok 
yasak, bizi affedin. 

Bu yazdıklarımızı Mecllis Başkanı Necmettin Ka-
raduman'a verir veya gönderirseniz bize yardım yap
mış olursunuz. 

Selamlar., 
Sayın Meclis Başkanı, kardeşim Necmettin Kara-

duman, evvela bizleri, yani Bulgaristan'da yaşayan 
Türkleri, Fatih'tin torunlarını tüm millet olarak des
teklediğinizden dolayı çok teşekkürler edip, yardım 
ikolilarınızla bizleri sarmak istiyorsunuz ve o günün 
yarın veya yarından az olduğuna inanıyoruz. 

Ey büyük devlet önderlerimiz, milletimizi temsil 
eden milletvekillerimiiz, ordu mensupları Mehmetçik
ler, Atamızın Cumhuriyeti emanet ettiği Türk genç
liği ve büyük Türk Milleti, sizlere minnettarız, siz
lerden kurtuluşumuzu beklemekteyiz. Günden güne 
baskı fazlalaşıyor. Açık olan bazı camilerimizde de 
artık ana dilimizi kullanamıyoruz. Baskı altında olan 
hocalar Tünkçe konuşamıyorlar ve bizlere de yasak 
olan dilimiz camide de yasaklanıyor. Yollarda bile 
toplanıp ana dilimizi kullanamıyoruz. Bütün söyle
nenler doğrudur. İnanmayın gâvur yalanlarına. Hiç
bir Türk gönüllü ismini değiştirmemiş, hiçbir Türk 
Bulgarlığı kabuletmemiş ve etmeyecektir. (Alkışlar) 

Biz Atatürkçü ve onun yolunda giden Türkler, 
ölümden korkmuyoruz, lakin boş elle de ölmek iste
miyoruz. 

Ey parti başkanları kardeşlerim, bizim vaziyeti
mize bakın. Ne için bu vaziyetlere düşmüşüz? Biz, 
Bulgaristan'da sizlerden kopan parçalar ve ona göre 
birb'irinizle kavga edin, bunlar utanç şeyler artık. 
Bu gibi şeyler tarihlerde kalmalı. Ne yazık ki, Türk 
Meclisinde bu gibi rahatsızlıklar devam ediyor. Siz
lere yal'varıyoruz, bu gibi şeylerden vazgeçin, elele 
verin, birlik olun sevgili kardeşlerim. Düşman frizi 
yok etmek İstiyor. O güzel vatanımızı kanlara boğ
mak istiyor. Bu vaziyette partizanlık olmaz kardeş
lerim. Niçin bu 12 parti? Demek ki milletimizde 12 
akıl fikir. Bizim kanaatimizde lı2 akımla doğruluk 
olmaz. Yine de size yalvarıyoruz, birlik olun, elele 
verin sevgili kardeşlerim.»' 

MEHMET A'BDÖRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Anavatanda toplanın demiyor mu? 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI <Devamla) — «Sev
gili kardeşim Necmettin Karaduman, bu yazdıkları
mı Meclis önünde okuyup, açıklayabilirseniz çok 
memnun kalırız. Bizleri Fransa'da, Strazburg'da des
tekleyen Ayçan Çalkıroğuilları'na selamlarımızı su
nar, uzun ömürler dileriz. (DYP ve «Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

Kızanlık Şipka Ovası Türkleri. 
Yalnız vatan için çalışın kahraman kardeşlerim. 
Ne mutlu Türküm diyene.» 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kaydını 
da yaptırın bari. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğul-
I ları. 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 198/ Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanun tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (l) 

A) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
İ. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAlN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçeli idareler Bütçe Kanun tasarıları İle 1985 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanun tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz./ 

Programa göre, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın 1987- Malî Yılı iBütçesi ile 1985 Malî Yılı Ke
sinhesabı üzerindeki görüşmelere haşlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz isteyen sayım mil

letvekillerinin adlarını okuyorum: SHP Grılbu adına 
Sayın İbrahim Taşdemir, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Sezai Pe'kııslu. I 

Şahısları adına; lehinde Sayın Akif Kocaman. 
Buyurun Sayın İbrahim Taşdemir. 
Grupları adına konuşmalar 30 dakikadır efen

dim. . 

SHP GRÖBU ADİNA ÎBRAHİM TA^DBMÜR 
(Ağrı) — Sayın Başkan, -değerli milletvekilleri; Ana
yasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde SHP'nin görüşle
rini belirtirken, Anayasa ve demokratik hukuk dev
letine aykırı yasalar, gelişen toplum karşısında zo
runlu gördüğümüz düzenlemeler ile iktidarın hukuk 
ve Anayasa ihlallerine dikkat çekeceğim. 

Anayasamız, demokratik hak ve özgürlükleri, bu 
torak ve özgürlüklerin, özünde bir şey bırakmayacak 
kadar ya doğrudan kısıtlamış, ya da iktidarlara yasa 
ile kısıtlayabilme imkânını tanımıştır. 13 üncü mad
dede 9 ayrı nedenle kişi hak ve özgürlüklerinin 
yasa ile kısıtlanabileceği öngörülmüştür. Bu kısıtla
malarda iktidar çoğunluğunun iştiyakını frenleyebi
lecek tek güvence, bu sınırlamaların demokratik top-

(1) 499, 500, 510, 509, S. Sayılı basmayanlar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

14 . 12 1986 O : 1 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lum düzeni gereklerine aykırı olamayacağı hükmü* 
dür.; Ancak, neyin demokratik toplum gereklerine 
aykırı ka'bul edilip edilmeyeceğinin objektif bir kıs
tası olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesinin de hak
ların özünlü koruyucu herhangi bir içtühaıdı oluşma
mıştır. 

Anayasadan İcaynaklanan ve zaman zaman yasalarla 
yapılan bu sınıdandırmalar yetmiyormuş gibi; kişi 
haik ve özgürlüklerimin ayaklar altına alınmasına doy
mayan ANAP İktidarı, kararname ve yönetmeliklerle 
bu alışkanlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu
nun en belirgin örneği, güvenlik soruşturması konu
sunda çıkarılan yönetmeliktir. Uluslararası bir ku
ral olup, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12 nci 
maddesinde yer alan ve Anayasamıza da ifadesini 
bulan, «Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kim
se suçlu sayılamaz» ilkesi güvenlik soruşturmalarıyla 
açıkça ihlal edilmekte ve Anayasa dışı bir sistem 
oluşturulmaktadır. Bu, her türlü sübjektif yoruma 
açık olup, iktidarlara kamu güvenliği, kamu yararı, 
'genel ahlak ve genel asayiş gibi gerekçeler göster
mek suretiyle temel hak ve özgürlükleri kısma imkâ
nı veren ve heveslilerine diktatörlük yolu açabilecek 
olan Anayasamızın 13 üncü maddesi bile, temel hak 
ve özgürlüklerin ancak yasa ile kısıtlanabileceği ilke
sini getirmiştir. 

Sayım Başbakan bütçenin geneli üzerinde yaptığı 
konuşmada, «Güvenlik soruşturmalarının yasal da
yanağının olmadığını» söylemekle itirafta bulunmuş 
ve bu Anayasanın bile gerisine düşecek bir biçim
de temel hukuk kurallarını çiğnediklerini ifade ede
rek, âdeta suçüstü yakalanmıştır. Sözde, devleti ko
ruma, birlik ve bütünlüğü sağlama iddiasıyla ortaya 
çıkanlar, ne ölçüde hukuka aykırı davranıp, devleti 
masıl tahrip ettiklerini artık görmek zorundadırlar. 
(Başbakan yeni bir düzenlemenin yapıldığım ve ar-
şıV araştırmasıyla üç beş günde sonuç alındığını ve 
sonuçların yumuşatıldığını iddia ettiği yönetmeliğe 
göre, bir kimse hakkında fiş düzenlenmişse, o kim
se artık işe alınamayacak, pasaport talep edemeye
cek ve yüksek mevkileri hak etmişse ataması yapı
lamayacak, yargıç ise yer değiştiremeyecektir. 

Ayrıca, yönetmelik şimdiye kadar sadece siyasal 
maksatlı eylemlere yönelik bu araştırmanın kapsa
mını daha da genişleterek, bir kimsenin t'çkiçi, ku
marcı, kadına düşkün bir kimse olup olma lığına iliş
iklin araştırmaya 'bile yetki vermiştir. 

— 178 — 
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'Bu belirlemeler, kolluk kuvvetleri tarafından ya- I 
pılacaktır. Vatandaş olarak, siz, hakkınızdaki suç
lamaları bilmeyecek, savunma imkânına sahip ol
mayacaksınız, ondan sonra da temel hak ve özgür
lüklerinizden mahrum 'bırakiaca'k ve bazı vatandaş
lık haklarını kullanamayacaksınız. Olmaz böyle şey... 

Devlet zabıtadan ibaret değildir. Polisin her iste
diği kişiyi fişlemesine olanak vermek, devleti devlet 
olmaktan çıkarır. Hiç kimsenin ülkenin bir
lik ve bütünlüğünü, başkalarından daha fazla İste
diği varsayımından hareket edilmemelidir, Siyasal 
iktidarların sadece kendilerinim vatansever oldukları 
vehmine kapılmaları, devekuşu gibi kafayı kuma 
gömmekten başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üç yıllık 
ANAP İktidarının yarattığı hukuk kargaşalarından 
biri de neyin yasa ile neyin kararname ile neyin tü
zükle ve neyin de yönetmelikle düzenlenebileceği ko
nusunda bir açıklığın olmamasıdır. Bir temel hak ve 
özgürlüğün, ancak yasa ile sınırlandırılabilir olması, 
temel hak ve Özgürlüklerin güvencelerinden birisidir; 
fakat sınırlandırma yasa ile değil de kararname, 
tüzük ya da yönetmelikle yapılırsa ne olacaktır ve 
bunun faturasını kim ödeyecektir? Bu konuda Ana
yasada küçümsenmemesi gereken ciddî bir boşluk 
vardır. Örneğin, tutuk ve cezaevleriyle ilgili yönet
meliklerde, Anayasanın 36 ncı maddesindeki savun
ma hakkı, yasa ile kısitlamadan çok daha etkili bir 
biçimde, yönetmelikle fiilen kısıtlanmış bulunmakta
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal dönemlerinde yasalar aleyhine 
Anayasa Mahkemesine gidilebilir; kanun kuvvetinde
ki kararnameler aleyhine gidilememesinin kabul edi
lebilir bir gerekçesi yoktur. Hiçbir yönetimin yargı 
"denetiminin dışında tutulması düşünülemez. Buna izin 
verilmesi, hukuk devlerinin dışına taşılması demek
tir. Oysaki. 14Ö2 sayılı Yasa, sıkıyönetim komutan
larının işlemlerini bütünüyle yargı denetiminin dışın
da tutmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde bu
lunan ciddî Anayasa sorunlarından biri de Anaya
sanın geçici 15 inci maddesine sığınılarak yapılan 
hukuk ihlalleridir. Anayasa Mahkemesinin görev 
yapmadığı bir dönemde çıkarılan bazı yasalar aley
hine Anayasa Mahkemesine gitmek ve bu yasaların 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmek olanağı yok
tur. Bu dönemde çıkartılan yasalar arasında YÖK. 
Yasası, Sıkıyönetim Yasası, Olağanüstü Hal Yasası, 

Basın Yasası, Sendikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve 
Loikavt yasaları, Dernekler Yasası ve Siyasî Partiler 
Yasası gibi pek çok önemli yasanın bulunduğu düşü
nülürse, şu- anda fiilen yürürlükte bulunulan düzeni 
anayasal açıdan denetlemek mümkün değifdir. 

Bugünkü ANAP çoğunluğu, bir yandan 1982 
Anayasasını savunurken, öte yandan geçici 15 inci 
maddeyi yürürlükte tutmak suretiyle, Anayasaya ay
kırılıkları açıkça belli olan ve toplum hayatımızda çok 
önemli yerleri bulunan bazı yasalara uygulama alan
ları sağlamaktdır. Bunun ifade ettiği anlam, ANAP' 
in bugün ülkeyi herhangi bir anayasal düzene bağlı 
olmaksızın yönetmek istediği ve yönettiğidir. O. hal
de yapılacak şey, bu yasaları yeniden ele almak ve 
Anayasaya uygun hale getirmektir. Bu, demokratik 
hukuk devletimizin daha da güçlendirilmesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığının daha da 
artması sonucunu doğuracaktır. Aksi ise, iktidarın 
meşruiyetine (gölge düşürecektir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin ya
saları şekil bakımından denetleme konusunda hemen 
hemen hiçbir yetkiye sahip olmaması ciddî bir ek
sikliktir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma
larının biçim bakımından Anayasaya ve demokra
tik esaslara uygun olup olmadığının, yargısal de
netim dışında tutulması ve iktidar çoğunluğuna, ken
dinin Anayasa, İçtüzük, Meclis gelenekleri ve de
mokratik ilkelerle bağlı saymaksızın yasa çıkarabiime 
hakkının tanınması demektir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi iptal 
kararlarının geriye. yürümemesi, iktidarlara giderek 
Anayasaya aykırı yasal düzenlemeler yapmak ve bun
ları Anayasa Mahkemesinin iptaline ıkadar yürür
lükte tutmak suretiyle kalıcı düzenlemeler oluşturmak 
olanağı vermektedir. Mahkeme kararlarının gerekçe 
yazılmadan açıklanmaması, bu kötüye kullanım im
kânını daha da artırmaktadır. Nitekim, yabancılara 
mülk satışını öngören yasa ikinci kez iptali edil
dikten sonra, Sayın Başbakan Aksaray'da şöyle di
yordu; «"Kararılar yazıiisın, Resmî Gazetede yayın
lansın, gerekçesini görelim, o tarihe kadar yasanın 
uygulanmasının sürdürülmesi de Anayasa gereğidir.» 
'Başbakan bu sözleri ile kendilerine ayrıcalık tanınan 
Arap zenginleri, Türkiye'de toprak alımlarım daha 
bir güvence ile sürdürebilecek ve Şeyh Zayed haya
lindeki çiftliğe kavuşabilecekti. 

Anayasa Mahkemesi, iptal kararlarında bu içerik
te bir yasa çıkarılamayacağını ve böyle bir düzenle
menin Anayasaya aykırı olduğunu gerekçeleri ile 
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birlikte ortaya koymuş: 3029 sayılı Yasayı tümü ile I 
iptal etmiştik. İktidar bunu bile bile, hatta aynı ko
nuyu daha da ileriye götürmek suretiyle Balkanlar 
Kurulu kararlarını genişleterek y'asalaştırdı ve yürür
lüğe koydu. İptal' kararlarının yayınlandığı tarih ile 
'birilikte yürürlüğe girmesi kuralı 12 Mart dönemi hu
kuk anlayışının bir armağanı olarak Anayasamızda 
yerini almıştır. Görülüyor ki, olağanüstü dönemler
de yapılan anayasa düzenlemeleri, Yüksek Mahkeme- | 
yi ve kararlarını zaafa uğratmaktadır. 

Dikkatten kaçmaması gereken önemli bir olgu 
şudur: Mahkeme kararlarımın sonuç doğuran ve ye
rine getirilmesi gereken kısmı, hüküm fıkrasıdır. Ge
rekçe; kararın maddî dayanağı, hukuksal nedenleri 
ve inandırıcılığının aÇıklanma'sından başka bir şey 
değildir. Gerekçeyi beklemenin ve gerekçe yayınla-
nıneaya kadar ılp'tal edilen yasayı fiilen yürürlükte 
bırakmanın hukuksal bir dayanağı da yoktur. 

Anayasa Mahkemesi, değişik nedenlerle gerekçe
li kararı geç yazmış olabilir. 11 yargıçtan oluşan ku
rulda 'bazı üyeler azınlıkta kalabilirler ve bu üye
lerce yazılacak karşı oy yazısı- bir süre gecikebilir. 
Bu durumda karar tarihî ile yürürlük tarihî arasın
da geçen süreçte hukuku görmemezlikten gelip, Ana
yasayı ihlal edenlere kim dur diyecektir? Bu sürede 
Anayasa asikıya mı alınacaktır ve Anayasanın ihla
linin faturası kime çıkarılacaktır?... İşte bu sorula
rın cevabını, yürütme organı ne ölçüde vermekle mü
kellef ise yüksek mahkemenin de o ölçüde kendisini 
«orumlu sayması gerekmektedir. 

Türkiye'de bugün görülen ve giderek artan inan
dırıcılıktan yoksun Anayasa uygulamaları ve bu ara
da Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı takınılan 
tavır, tedbir niteliğinde bir kurumun Anayasada yer 
almasını zorunlu kılmaktadır. Yüksek mahkeme ge
rekli gördükçe, uygulamanın durdurulmasına karar 
verebümelidir. Aksi halde, yasama ve yürütme or
ganları ile idarenin Anayasa Mahkemesi kararları
na uymak zorunluluğunu getiren Anayasanın 138 in
ci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü havada kal
maya mahkûmdur. ,Şayet yüksek mahkeme böyle 
bir uygulamayı geliştirmez ise, geçmiş örneklerinde 
olduğu gibi, hükümetlerin Anayasayı ihlallerine ye
şil ışık yakmış olacaktır, 

Sayın milletvekilleri, iptal davası açmanın sınır-
landırılma'sı, hukuka uygunluk denetimini zaman za
man imkânsız hale getirmektedir. Kendi varlık alan
larında. özellikle yüksek mahkemeler, üniversiteler, 
Türkiye Barolar Birliği, milletvekilleri ve en azın-
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dan Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partilere iptal davası açma imkânı tanın
malıdır. Anayasanın, toplumun bütün kesimlerince 
benimsenmesi, ancak anayasal hakların kullanma im
kânlarının olup olmadığına bağlıdır. Eğer hakların 
kullandırılmasında sınırlandırma var ise, o ölçüde 
anayasal güvenceden yoksunluk, temel hukuk kural
larından uzaklaşma Jbahis konusudur.; 

Sayın milletvekilleri, yürütmeyi, yasama karşısın
da dengesiz bir biçimde güçlendiren düzenlemelerin 
başında, hükümete kanun kuvvetimde kararname çı
karma yetkisi veren 91 indi madde gelmektedir. An
cak, ne varki, istisna olarak kullanılması gereken 
bu imkân, ANAP İktidarı döneminde, kural haline 
getirilmiş ve Meclis giderek dışlanmış, böylece Mec-
lisa ait yetkiler, hükümet tarafından gasp edilmiş
tir. Bu durum, parlamenter demokrasimiz için ciddî 
bir tehlikedir. ANAP iktidarı, üç yıllık icraatında, 
seksen civarımda kanun kuvvetinde kararname çıkar
mıştır. Bunların kırk kadarı, Anayasanın öngördü
ğü, öncelik ve ivedilik kuralına uyulmadan ve bü
yük gecikmelerle yasaliaştırılmıştır. Halen toplam yü
zü aşkın kararname, Anayasaya aykırı bir biçimde 
yürürlüktedir, 

Meclisin dışlanmasının -bir başka örneği de, büt
çe dışında oluşturulan fonlardır. Bir parlamenter de
mokrasi düşümün kü,- parlamentosu, ortada zorunlu 
hiçbir gerekçe olmaksızın, birçok alanda yasama yet
kisini yürütmeye devretsin, ya da yürütme tarafın
dan bu yetkiler elinden alınsın... Anayasanın 7 nci 
maddesi, «Yasama yetkisi Türk Milleti adına Tür
kiye Büyük Millet Meclisimiin. Bu yetki devredilemez» 
hükmünü getirmesine rağmen, iktidar partisinin uy
gulamaları, âdeta bu maddeyi işlevsiz hale getirmiş 
ve millete ait olan bu yetkiyi hükümete bahşetmliş-
tir. i 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamı
za göre, kanunun açıkça gösterdiği hallerde ve usu
lüne göre verilmiş yargıç kararı olmadıkça, herhan
gi bir gizli dinleme yapılamaz. Gecikmesinde sakın
ca olan hallerde de, kanunun yetkili kıldığı 
merciin emri olmalıdır. oysa, bugün Tür
kiye'de, hiçbir yargı kararı olmadığı halde, 
telefonlar dinlenebülmekte ve insanların özel ya
şamları, sözde devletin güvenliği için kontrol altına 
alınmakta ve devlet, özel hayatın mahremiyetine so
kulmaktadır. Her türlü sendika, dernek, siyasî ve sos
yal faaliyet yaptıkları varsayılan kurumların ve bazı 
bürokratların telefonlarının dinlendiği yaygın bil 
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söylenti halindedir. Milletvekili ve siyasî partilerin 
telefonlarının dinlenmediği konusunda, yetkililerce 
inandırıcı ve tatmin edici açıklamalar yapılmamak
tadır. Geçen yıl Özdağlar olayının gündemde olduğu 
günlerde, bir sayın bakan, «Hepimiz huzursusuz, 
telefonlarımız dinleniyor» demiş; içişleri Bakanı ise, 
Yarası olan gocunur» ifadesini (kullanmıştı.. 

MAÜİYE VE GÜMRÜK BARANI AHMET 
KORTCEİBE ALPTBMOÇ1N (Bum) — Kim söy
lemiş? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Ca
hit Aral'ın, gazetelere geçen beyanı efendim. 

MAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTtBMOÇ>fN (Bursa) — Gazetelere 
bakmayın,', 

BERATİ ERDOĞİAN (Samsun) — Dedikodu ya
pıyorlar. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma: 

yalım; Sayın Bakan, lütfen. 
ıSayın Taşdemıir devam edin efendim. 
İBRAHliM TAŞDBM'İR (Devamla) — Çağdaş 

bir devlet anlayışının asla kabul edemeyeceği ve çok 
açık bir hukuk ihlalinden bahsetmek gocunma değil
dir. Bu konudaki yakınmalar, devlete saygınlık ve gü
ven kazandırma çabasıdır. Ulaştırma Bakanı, PTT 
tarafından telefonların dinlenmediğini ifade ettiğine 
göre, hangi gizli güç telefonları dinlemektedir? Dev
let, gizlilikten medet ummamalıdır. Açıklık, devleti 
saygın ve güçlü hale getirir. Devletin asıl gücü, va
tandaşın kafasındaki ve gönlündeki güvenden geçer. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlık haklarını düzen
leyen 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun, 1981 
yılında 25 inci maddesine eklenen (g) fıkrasıyla, Tür
kiye Cumhuriyetinin güvenliği aleyhinde faaliyetler
de bulunan yurt dışındaki kişilerin yurttaşlıktan çı
karılması ve ayrıca mallarının tasfiye edilebilmesi 
hükmü getirilmiştir. Yasada, iç ve dış güvenlik aley
hindeki suçların ne olduğu belirtilmemiş, bilahara ya
yınlanan yönetmelikle bu suçlar belirlenmiştir. Yönet
meliğin 36 (g) maddesine göre, Türk Ceza Kanu
nunun 125'ten 164 üncü maddesine kadar uzanan 
suçlardan biris'iyle suçlanmak, yurttaşlığı yitirmek 
için yeterli hale getirilmiştir. İnsanların en temel ve 
en kutsal haklarından biri olan yurttaşlık hakkı yö
netmeliğe bağlanarak, iktidarların keyfîliğine terk 
edilmiştir. Bu insafsız ve acımasız uygulama Anaya
saya aykırıdır. Türk Ceza Kanununun 143 üncü 
maddesi, hükümetin !izni olmaksızın uluslararası bir 
örgüte üye olmayı yasaklamıştır. Örneğin, Pan Ku-
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lübe, Af Örgütüne ya da benzeri bir örgüte üye ol
mak bu madde kapsamındadır. Oysa maddenin ön
gördüğü ceza, para cezasıdır. Bu duruma göre, yurt 
dışındaki vatandaşlarımız böyle bir isnatla soruştur
maya uğrarsa, hakkında yurttaşlığını yitirme kararı 
verilebilir. Hükümeti eleştirmek de aynı sonucu ve-
rebilîir. Bu uygulamanın haksız örnekleri vardır; en 
son örneği de, hakkında yasal prosedür eksikliğine 
rağmen yazar Demir özlü'nun vatandaşlıktan çıka
rılmasıdır. 

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; 5682 sayılı 
Pasaport Yasasında, yurt dışına çıkış için konulan 
tahditleri hukukla İzah etmek mümkün değildir. Zi
ra, Pasaport Yasasının 22 nci maddesine göre, bazı 
suçlardan dolayı haklarında dava açılan kişilerin ta
kipsizlik, düşme ya da beraat kararı almadıkça pa
saport •almalarına olanak yoktur. Herhangi bir is
natla hakkında dava -açılan bir insan dava sonuna 
kadar beklemek zorunda kalacaktır. Adalet Bakanı
nın emriyle, ya da sıkıyönet'm komutanlarının iste
ğiyle davalar açılabildiğine göre, siyasî nedenlerle, 
istenilen kişiler aleyhine dava açılabilecek ve bu ve
sileyle yurt dışına çıkmaları engellenebilecektir. Kal-
dılki, kanunda sadece siyasî değil, aleyhinde adi is
natlarla, dava" açılmış bulunan kişilerin de pasaport 
almaları- yasaklanmaktadır. Ülkemizde adaletin ağır 
ve aksak (işlemesi (göz önüne alındığında, hele hele 
toplu sanıklı davalarda yargılamanın 10 yıla varan 
sürelere uzadığı bilinmektedir. Dava sonunda beraat 
etmesi muhtemel insanların, bu sürede pasaport ala
mamalarından doğan mağduriyetini hakkaniyetle izah 
etmek mümkün müdür? Bu kişilerin uğradıkları mağ
duriyetleri kim 'telafi edecektir? Bu mağduriyeti (gi
dermenin en akılcı yolu, haklarında dava bulunan 
kişilerin yurt dışına çıkıp çıkmamasına bağımsız 
mahkemelerin karar vermesidir. Akdi halde keyfî
likten kurtulamayız ve yakınmalar devam eder. 

Yine 22 nci maddeye göre, haklarında herhangi 
bir dava olmadığı halde, idarenin takdir yetkisine 
göre bazı kişilerin, kamu güvenliği gerekçe gösteril
mek suretiyle yurt dışına çıkarılmama yetkisi var
dır. Uluslararası saygınlık kazanmış bazı bilim, ya
zın ve sanat adamlarının yurt dışına çıkarılmama
sı, devlet güvenliğini zedelemesi bir yana, devletin 
saygınlığına gölge düşürdüğü artık kabul edilmei-
dir. 'Devleti, kişilerden korkan ve kişilere karşı ko
rumayı benimseyen anlayış yanlıştır. Korunması ge
reken bireydir. Zira, devlet, birey için vardır. 

22 nci maddeye göre pa'saport tahdidi konulması, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
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had safhaya varmış ve çok keyfî uygulamalara ne
den olmuştur,. 

Sayın milletvekilleri, 'Anayasanın 108 linçi mad
desinde yer alan Devlet Denetleme Kurulu eliyle, 
amacı, işlevi, görevleri ve yetkileri belli olmayan, 
yapay bir anayasal kuruluş yaratılmıştır. Kuruluşun 
'bugüne kadar yaptığı inceleme, araştırma ve denet
lemelerin sonuçlarını kamuoyu bilmediği (gibi, 'bun
lardan ne ölçüde yararlanıldığı da bilinmemektedir. 
Devlet Denetleme 'Kurulunun, yeni bir anayasal ku
ruluş olarak düşünülmüş olmasının ardında yatan asıl 
ihtiyaç, toplumda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin çoğu 
kez takipsiz kalmasıdır. 

MAUtYE VE KîÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEBE AIJPTEMOÇt'N (Bursa) —' Hiçbir yol
suzluk takipsiz kalmaz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Toplu
mumuzun 'bu konudaki hassasiyeti göz önüne alın
dığında, kurulun bu ihtiyaca inandırıcı ve kamuoyu
nu tatmin edici ölçüde cevap vermediği 'gerçeği kim
senin ıgözünden kaçmamaktadır. 

Sayım milletvekilleri, demokratik hukuk devleti
nin bir güvencesi olan Anayasa (Mahkemesi, görevi 
gereği siyasal kararlar verir. Çünkü, yasama işlevi 
siyasal niteliklidir. Siyasal nitelikli bir işlevi denet
leme de, ister istemez siyasal eğillim 'gösterir; ancak 
bu, kuşkusuz yüce mahkemenin yargı organı olma 
temel özelliğini değiştirmez. 

Bu özel durum göz önünde tutularak, yüksek 
mahkemede yargıçlık yapan sayın üyelerin yaş sı
nın nedeniyle görevden ayrılmaları halinde, özellik
le 'bağımsız niteliklerini koruyarak görev kabul et
meleri temennimizdir. 

Son yıllılarda, yüce mahkemeden emekli olarak 
ayrılan sayın 'başkan ve üyelerin, yürütme organına 
yakın ve atama işlemine tabi görevler kabul etme
leri kamuoyunca dikkatle izlenmektedir. Görev ve
ren makam ve merciler ne denli önemllti olursa ol
sun, yine de bu görevlerin kabul edilmemesi gerek
tiği kanaatindeyiz. Zira bu durum, hem görevi kabul 
eden kişi, hem de görevde bulunan üyeleri etkileme 
gölgesini taşıyabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
son verirken, hukukun tek egemen güç, demokrasinin 
bütün kurumlarıyla işler olduğu ve devletin vatan
daşlar için var olacağı bir Türkiye özlemliyle Ana
yasa Mahkemesi Bütçesinin, Anayasa Mahkemesi ça
lışanlarına ve ülkemize hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
SHP Grubu adına Sayın İbrahim Taşdemir ko

nuştular. 
Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 

Mustafa Çorapçıoğlu; buyurunuz efendim, (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Anayasa Mahkemesi, Anayasamızın yargı 
kuvvetini tanzim eden üçüncü bölümünün, «Yüksek 
mahkemeler» başlıklı ikindi kısmında, 146 ncı mad
deyle başlayıp, 153 üncü maddesine kadar devam 
eden hükümleriyle; varlığı, kuruluşu, çalışma ve yar
gılama usulleri, görev ve yetkileri tanımlanmış bir 
yüksek mahkemedir. 

Bu kuruluşumuzun 1987 malî yılı bütçesi hakkın
da, Doğru Yol Partisinlin görüşlerini ve temennileri
ni ifade ederken; bu kuruluşumuzun, yukarıda bah
settiğimiz ve Türk Milleti adına yargı yetkisini kul
lanan yüksek mahkemelerimizden birisi olduğu, olma 
vasfında bulunduğu hususunu azamî dikkatle göz 
önünde bulundurmaya çalışacağımızı ifade eder, gru
bum ve şahsım adına derin saygılarla hepinizi selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın mfiiletvekilleri, bugün için çeyrek asrı dol
durmuş varlığı ile kuruluş günlerindeki, kuruluşu
nun lüzumlu dlup olmadığı veya bu mahlkememize 
verilecek olan yetkilerin o tarihlerde mevcut sair yük
sek yargı organlarından birisi tarafından kullanıl
masının mümkün olduğu yolundaki görüşler, müna
kaşalar artık sona ermiş ve Anayasa Mahkememiz 
bir çeyrek asra yakın varlığı, çalışmaları ve verdiği 
kararlarla kendisini Anayasal düzeyde bir organ ola
rak Türk Milletine ve dünyaya tanıtmış vaziyettedir. 
Bu varlığı ve çalışmalarıyla Anayasa Mahkememizin, 
bugün ve yarın için Türk siyasal hukukunun ana-
kaynaklarından birisini teşkil edeceğine inanmış bu
lunmaktayız. 

Yasama kuvvetinin, Anayasada belirtilen şekilde, 
milletin serbest oyuyla seçilen ve millet iradesinin 
tek tecelli yeri olan Medlisinizce kullanılacağı şüp-^ 
heden varestedir. Yüce Meclisimizin, bu yasama yet
kisini kulanınken, Anayasamızın 2 ncıi maddesinde 
yerini bulan ve cumhuriyetimizin hukuk devleti ol
ma vasfına azamî dikkat ve itina göstereceğinden as
la şüphemiz yoktur. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin 
temel vasıflarından Olan hukuk devleti olma vasıfı-
nı korumanın, sadece yüce MeölisinKze düşen bir gö
rev olmadığı da, yine Anayasa Mahkememizin ku-
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ruluşuna ilişkin Anayasa maddeleriyle, bunun yargı
lama ve kuruluş usullerine müteaili'k (kanunlarda belli 
edilmiş bir husustur. 

Demek oluyor iki, sadece yüce Meclise düşen bir 
görev olarak, devletimizin bu vasıflarını korumak 
değlii, aynı zamanda bu görevle teçhiz edilmiş ve bu
na ait yetkilerle donatılmış bulunan Anayasa Mah
kememizin de 'görevleri arasında, cumhuriyetimizin 
temel ülkelerini ve bilhassa hukuk devleti vasfını ko
rumak, açıkça belli dan ıbir görev ve yetkidir. 

Muihfcerem 'milletvekilleri, demokrasilimizin bir özel
liği de partiler demokrasisi vasfını taşımakta oluşu
dur. Bu husus Anayasamızda belirtilmiş ve yüce Mec
lis, partilerin temsilcileri ollan milletvekilleriyle ve 
bunların teşkil ettliği parti gruplarıyla, 'bağımsız mil
letvekillerinden teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin aslî görevi olan ve Türk Milleti 
adına icra edilen kanun yapma ve hükümeti denetle
me görev ve yetkileri, hiç şüphesiz parti grupları 
veyahut da müstakil milletvekilleri tarafından yüce 
Mecliste yapılan muhtelif müzakerelıer esnasında, ken
di partilerinin dünya görüşleri çerçevesinde ve fakat 
hukuk devleti olma vasfına m'ümkün olduğu kadar 
dikkat edilerek ifade edilegelmiştir, ifadeye çalışıl-
mıstir. Ancak, 'bu görüşlerin ifade edilmesinde siyasî 
hususun ağırlık basmış olması dolayısıyla, bazı ko
nularda ve 'bilhassa hükümetimizce getirilen kanun 
tasarlılarında, tamamı veyahut bazı hükümleri itiba
riyle veyahut dayandığı prensip ve esaslar bakımın
dan Anayasamızın bazı hükümlerine aykırılığın or
taya çıkması pek muhtemeldir ve esasen, geçen dev
relerde de tespit edildiği üzere, bunlar fiilî vakıalar 
halinde teceMii etmiş ve zaman zaman Anayasa Mah
kemesine iptal davası açılmak suretiyle alınan ka
rarlarla da tesplit ve tescil edilmiş bulunmaktadır. 
Esasen, yapılan müzakerelerde, ne kadar dikkat edi
lirse edi'lsin, netice itibariyle 'yüce Mecliste oy çok
luğuna dayanan demokratik bir sistem geçerli bu
lunduğuna göre, bunun aksinin düşünülmesi ve çı
karılan bütün kanunların ve mümasili kararnamele
rin mutlaka Anayasaya uygun olduğunu iddia et
mek hiçbir zaman mümkün olmamıştır ve olama
yacaktır da. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Ama Ali Bozer'i bakan yaptılar. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Şu 
hale göre, bu kanunların veyahut buna mümasil ka
rarların yüce Meclisçe müzakere ve kabulü sırasın
da, Anayasaya aykırılık yapıldığı iddiası her zaman 
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dermeyan edilebilir ve bu konular her zaman müna
kaşa edilebilir ve bir yerde hukuken kesilmediği tak
dirde, bu münakaşaların önünü almak ve zaman içe
risinde devam etmesini bir yerde önlemek mümkün 
olmaz. Bu münakaşaların bu surette devam etmesi 
ise, takdir buyurulacağı üzere, devlet ve memleket 
bakımından hayırlı neticeler tevlit etmez; devamlı 
bir münakaşamn, devamlı bir kaosun içine girmeye 
mecbur kalırız. Yüce Anayasa Mahkemesinin kurul
masına sebep olan olaylardan ve düşünce tarzların
dan birisi de budur. 

Bu münakaşaların bir yerde, Anayasayla tayin 
ve tespit edilmiş merciler, makamlar veya kişiler ta
rafından bu yüce mahkemeye götürülüp, tamamen 
tarafsız ve hukuk kurallarına tamamen uygun bir 
tarzda tetkik ettirilmesine imkân vermek ve verile
cek bu evsaftaki kararlarla, bir yerde bu münaka
şaların kesilmesine, son bulmasına sebep olmak ve 
bunu temin etmek, yine demokratik hayatımızın ve 
bilhassa -belirttiğimiz şekilde- partiler demokrasinin 
tabiî ve zorunlu bir sonucu olmaktadır. 

işte Anayasa Mahkememiz, hukuk ve siyaset ka
rışımı olan bir görüşle ileriye sürülmüş bulunan Ana
yasaya aykırılık iddialarını ve bu yolda vuku bulan 
talepleri kabul veya reddetmek şeklinde vermiş bu
lunduğu kararlarla; ama mutlaka tarafsız bir gözle 
ve tamamen Anayasanın vaz ettiği hukuk kurallarına 
bir uzman sıfatıyla isnat etmek şekliyle vereceği ka
rarlarla ve aynı zamanda, geçmiş devirlerde bazan 
görüldüğü gibi, yüce Meclisin yasama, yetkisi sınırla
rını aşmamak suretiyle vermiş olduğu kararlarla mil
let hayatımızda, devlet hayatımızda faydalı olabile
cek hususları ortaya çıkarmaktadır ve biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bu kabil münakaşalara devlet ve 
millet hayatında son vermek suretiyle çok tabiî ve 
faydalı hizmetler görmüş bulunmaktadır ve inşallah 
görmeye devam de edecektir. 

Anayasamız ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, bu yüce 
mahkememizin, tetkikatını yaparken, kararlarını ve
rirken hangi usul ve kaidelere riayet edeceği husus
ların sarahaten belirlenmiş olduğu için, bu konular 
hakkında da teferruata girerek fazla vaktinizi al
mak istemiyorum. Ancak, burada bir noktayı teba
rüz ettirmek yerinde olacaktır. 1982 Anayasasına ka
dar olan devrede, Anayasa Mahkememizin kurulma
sının henüz yeni oluşundan kaynaklanan ve yine 1961 
Anayasasında takyidi bir hüküm bulunmamasından 
doğan bazı mahzurlar ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
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Bu mahzurların başında, Anayasa Mahkememizin ba
zı kararlarıyla yasama gücünün sınırları içine girdiği 
ve Meclisimizin yetkilerini kullandığı münakaşa edi
lebilen hususlardan birisi olagelmiştir. Netice itiba
riyle bu mahzur anlaşılmış bulunduğundan; 1982 
Anayasasının bu konuyu tanzim eden 153 üncü mad
desine ikinci fıkrasıyla, «Anayasa Mahkemesi bir 
kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tama
mını -veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyu
cu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak 
biçimde hüküm tesis edemez» şeklindeki hükmüyle 
bu mahzur da ortadan kaldırılmıştır. Esasen bu hü
küm bulunmamış olsaydı bile; Anayasa Mahkeme
mizin nihayet bir çeyrek asırlık ömrü düşünülecek 
olursa, geçen devreler ve devam edecek çalışma sü
releri içerisinde Anayasa Mahkememizin mümtaz 
üyelerinin yüksek görev bilinci ve derin hukukî mük-
tesebatları dolayısıyla, bu hüküm olmasa dahi, bu 
mahzurun farkına varacakları ve yüksek heyetinizin, 
tamamen milletçe verilmiş bulunan yetkileri sınırına 
giren veyahut da girebileceği şeklinde mütalaa edi
len kararlar vermekten tevakki edeceğinden de şüp
hemiz yoktu. Ancak, Anayasa Mahkemesinin bu ko
nuya açMik getirmesini de memnuniyetle karşılan
maktayız. 

Diğer yandan Anayasa Mahkememiz, malumları
nız olduğu üzere, bir taraftan da Yüce Divan sıfa
tıyla ve tamamen bir mahkeme hüviyetiyle hareket 
etmektedir. Bu kuruluşumuzun sayın üyeleriyle diğer 
görevlileri huzuruna sanık olarak getirilen yüksek gö
revlilerin yargılanmasında tamamen tarafsız ve so
nuçta tahassul edecek vicdanî kanaatlerine göre ka
rar vermekte olduklarından da asla şüphemiz bu
lunmadığını söylemekle kıvanç duymaktayız. 

Anayasa Mahkememiz bu aslî görevleri dışında 
Anayasayla tevdi edilen diğer bazı sair görevleri de 
ifa etmeye çalışmaktadır. Bütün bu gayretlerin ve 
çalışmaların manevî yükünün ne kadar ağır olduğu
nu bilmekteyiz. Esasen «Adalet mülkün temelidir» 
ilkesini benimsemiş olan büyük milletimizin hâkim
lik görevini ifa eden bu mümtaz şahsiyetlere karşı 
duyduğu saygı yeni tahassul etmiş bir kanaat ol
mayıp, âdeta ecdadımızdan gelen irsi denilebilecek 
mahiyette bir saygıdır. Nitekim, bir asırdan fazla bir 
zaman evvel kabul edilmiş bulunan ve bugünün Me
deni Kanununa tekabül eden Meçellei Adlî Ahkâ
mın 1792 nci maddesinde, bugünkü Türkçeyle ifade 
etmeye çalışacağım; «Hâkim bilge, anlayışlı, doğru, 
emin, mukavemetli ve metin olmalıdır» denmek su

retiyle Türk Milletinin daha o tarihlerde hâkimlerin 
hangi vasıfta olmalarının idrakî içinde bulundukları-
nı kabul ve tescil eylemiş bulunmaktadır. Biz bütün 
hâkimlerimizin, betahsis bu yüce kuruluşumuzda üye, 
raportör vesair sıfatlarla görev yapan mümtaz şah
siyetlerin bu anlayış ve bu vasıfları kemâliyle taşı
dıkları kanaat ve inancını huzurunuzda ifade etmek
le gurur duymaktayız. 

Ancak, mesele bununla bitmemektedir. Müsaa
de buyurursanız, yine Mecellemizden bugünkü Türk
çeyle bir hükmü okumak istiyorum. Mecellenin 1812 
nci maddesi hâkimin karar verme şartlarını açıkça 
belirtmiştir, yeni Türkçeyle demektedir ki, «Hâkim 
gam ve keder ve açlık ve ümitsizlik gibi düşüncelerin 
sağlığına mani olabilecek bir arıza ile zihni karışık 
olduğu halde hüküm vermemelidir.» Demek olmak
tadır ki, eskideft beri Türk Milleti, hükmün sıhhatini 
hâkimlerimizin maddî ve manevî huzuruna bağla
mış bulunmaktadır. 

Şimdi, çok yıllar evvel Türk Milletince benimsen
miş, kabul ve tescil edilmiş bulunan bu prensiplerin 
bugün geçerli olmadığını iddia etmek mümkün değil
dir. Şu hâle göre, mümtaz şahsiyetlerden- oluşan ve 
yukarıda saydığımız vasıfları tamamen taşıyan bu 
yüksek mahkememizin üyelerinin, acaba hüküm ver
me şartları itibariyle Mecellede bahsedilen bu im
kânları, biz millet ve devlet olarak bugüne kadar 
kendilerine verebildik mi sorusu hepimizin karşısına 
bir vakıa olarak çıkmaktadır. Bu sorun üzerinde sa
dece hükümet olarak değil, sadece muayyen bir par
ti grubu olarak değil, bütün partiler ve bu konuda 
imkânı olan bütün millet fertlerinin düşünmesine 
ve bu imkânları bu yüce kuruluşumuz emrine tahsis 
etmemizin gerektiğine samimi olarak inanmaktayız. 

Anayasa Mahkememizin, Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmesinde esas alınan rapordan öğren
diğimize ve haricen vaki müşahedelerimize nazaran 
bu kuruluşumuzun, yukarıda sağlamaya milletçe ve 
devletçe mecbur bulunduğumuzu ifade ettiğimiz ça
lışma rahatlığı ve huzurunun temin edilmesi yolunda 
yapılan tekliflerin maddî vüsati itibariyle bunu te
mine kâfi gelemeyeceği kanaatindeyiz. Nitekim, gerek 
bu bütçe müzakerelerine esas olan raporda ve gerek
se Plan ve Bütçe Komisyonunun sayın üyeleriyle, 
müzakerelere iştirak eden sayın milletvekilleri tara
fından ifade edilen görüşlere göre 1987 malî yılı büt
çesiyle bu yüce mahkememizin bütçesine konulan 
ödenekler bu ihtiyaçların kemaliyle karşılamaya kâ
fi gelemeyecektir; bundan üzüntü duymaktayız. 
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Bugün için Anayasa Mahkememizin bina sorunu 
henüz çözümlenmiş değildir. Her ne kadar bina so
runu, rahat çalışma imkânlarını ve tesislerini ihtiva 
edecek bir şekilde hazırlanmak bakımından bazı te
şebbüslere girişilmiş, bazı gayrirnenkuller istimlak 
edilmiş ise de, henüz bu hazırlık safhasında olup bu 
senenin, yani 1987 malî yılı bütçesine konulan öde
nekle, bu hususun temlin edilebileceği ve bu yüce 
mahkememizin emrine tahsis edilebileceği hususunda 
şüphelerimiz mevcuttur. Ancak biz, yine bunun 1987 
yılı zarfında temin ve tahakkuk ettirilerek yüce mah
kememize emin ve rahat çalışma imkânlarının sağ
lanmasını gönülden temenni etmekteyiz. 

Türkiye'de aşağı yukarı her kamu kuruluşunun 
dinlenme ve eğitim tesisleri mevcuttur. Anayasa Mah
kememizin dsğerli üyeleri ve diğer görevlileri bütün 
bir yıl süren zihnî faaliyetleri dolayısıyla ağır bir 
yorgunluğa duçar olmaktadırlar. Bunların dinlenme
sini ve bu dinlenme sırasında da kendilerinin bazı te-
tebbularda bulunmasına imkân verilmek üzere, ya
pılması planlanan dinlenme tesislerinin bu sene zar
fında ve bir an evvel bitirilmesini, ilgili bakanlığın ' 
alaka göstermek suretiyle bunu sağlamasını yüce hu
zurlarınızda açık bir temenni olarak ortaya koymak
tayız. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin, raportörlerinin 
ve personelinin lojman sorunu henüz halledilmiş de
ğildir ve 1987 Malî Yılı Bütçesi tetkik edildiğinde bu 
yolda bunu halledecek bir tahsisatın da konulmadığı 
açıkça müşahede edilmektedir. Halbuki, 2949 sayılı 
Kanunun 61 inci maddesi, Anayasa Mahkemesi için, 
«Üyeler, raportörler ve memurların lojman ihtiyaç
larını karşılamak üzere Anayasa Mahkemesine yeterli 
ödenek konulur» amir hükmünü taşımasına rağmen, 
1987 malî yılı bütçesinde böyle bir ödeneğin konul
mamış olmasını üzüntü ile karşılamaktayız. Bu ko
nu halledilmediği takdirde, gerek kuruluş olarak tü
münün, gerekse üye, raportör ve diğer görevlilerinin 
çalışma şevk ve azmine ne ölçüde menfî tesir ede
bileceği izahtan varestedir. Bu konunun, kanunî usul
ler dairesinde bir ara formülü bulunarak süratle te
min edilmesini en samimi temennilerimiz arasında 
arz etmeyi bir görev saymaktayız. 

Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi görevlile
rinin Ankara'nın dağınık yerlerinde oturması, vazi
feye geliş ve gidişlerinde zorluk çıkarmaktadır. Şim
diye kadar pek az bir vasıta ile temin edilmeye ça
lışılan bu hizmetin, bu sene, bu kuruluşumuzun büt
çesine konulan 50 milyon liralık bir ödenekle kar

şılanması öngörülmektedir. Temennimiz, bu ödenek
le bu hizmeti ifa edecek vasıtaların temin edilme
sinin 1987 malî yılı zarfında inşallah sağlanmış ol
masıdır. 

Diğer bir husus ve mühim bir eksiklik olarak 
raportör meselesini görmekteyiz. Kadro cetveline 
bağlı 23 raportör kadrosu bulunduğu halde, emekle
rinin karşılığını gerekli, şekilde alamadıkları ve mev
zuat değişikliği yapılarak kendilerinin başka yerlere 
üye olmaları temin edilemediği sürece, Anayasa Mah-
kememizdeki raportörlük mesleğinin cazip bir hal al
maktan uzak bulunacağı, kanaatimizce, izaha gerek 
göstermeyecek kadar açık bulunmaktadır. Bu konu
nun da bulunacak bir formül ile halledilmesi, Ana
yasa Mahkemesinin kararlarında, önçalışmalarda et
kin bir rol oynayan raportör sayısının tamama ulaş
masını temin bakımından büyük faydası olacağı ka
naatindeyiz ve bunu samimiyetle temenni etmekte
yiz. 

v Bu arada, bizim bir temennimiz olarak -daha ev
vel de bunu zikretmiştik- bir konuyu tekrar gündeme 
getirmekte fayda mülahaza etmekteyiz. Mahkemeler
den gelen davaların halledilmesi konusunda bizzat 
Anayasa bir süre koymuş bulunmaktadır. Halbuki, 
çikân kanunların veya mümasili kararların iptali ba
kımından, açılan davaların hal süresi bakımından Ana
yasamız bir süre koymamış bulunmaktadır. Takdir 
buyurulur ki, Anayasa. Mahkemesinin ağır hizmeti 
içerisinde^ bu kanun veya mümasili kararların iptali 
keyfiyeti, bunun gerekçesiyle beraber ortaya çıkarı
lışı uzun zamanı mütevakkıf bulunmaktadır; bunu 
bir hukukçu olarak bendeniz de takdir ederim. An
cak, ne olursa olsun, esasen bugüne kadar çok mah
dut imkânlarla büyük işler başarmaya çalışan Ana
yasa Mahkememizin bu konuya da dikkatle eğilerek, 
âdeta iş işten geçtikten sonra iptal kararı vermeleri
nin pek de faydalı olamayacağı hususunu, her an 
tezekkür buyurmalarında bendeniz fayda mülahaza 
etmekteyim ve bu hususu kendilerinden rica ve te
menni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu yüce kuruluşumuzu gö
revine ve sorumluluğuna layık bir biçimde gerek ku
ruluş olarak ve gerekse mensupları itibariyle her ba
kımdan en yüksek düzeyde çalışma imkânına kavuş
turacak, her türlü maddî ve manevî şartların tez 
elden yerine getirilmesinde sonsuz faydalar ve hatta 
zaruret bulmaktayız. Bu kabil mesleklerde huzur ve* 
tatminin sağlanmasında, sadece maddî şartların değil; 
fakat bu kuruluşlara ve kuruluş mensuplarına mane-
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vî bakımdan gösterilecek desteğin ve itibarlarının yük
seltilmesi bakımından hepimiz tarafından vuku bu
lacak çalışmaların mühim bir katkısı olduğu inan
cındayım ve bu katkıyı da Anayasa Mahkemesi men
suplarının beMemekte haklı olduğu inancındayım. 
Bu temenninin ve ihtimamın da. gerek hükümetimiz, 
gerek Meclisimiz ve gerekse bütün ilgililer tarafın
dan gösterilmesini, ayrıca temenni etmekteyiz. 

Bu arada, bir çeyrek asırlık ömrünü ikmal et
mekte olan ve bunu 25 inci seneyi devriyesi müna
sebetiyle haziran ayında bir merasim şeklinde yapa
cağı kutlamalarla değerlendireceğini öğrendiğimiz 
Anayasa Mahkemesine, bu konuda kolaylıklar sağ
lanmak suretiyle, bunun, Anayasa Mahkemesi, da
ha doğrusu anayasal hukukumuz ve siyasî hukuku
muz bakımından bir bilgi alışverişi mahiyetine dö
nüştürülmesi için ilgililer tarafından maddî ve ma
nevî desteğin şimdiden gösterilmeye başlanması hu
susunu da yine samimiyetle temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, malumlarınız bulunduğu 
üzere, Anayasa Mahkememiz, resen bir davayı gör
meye veya bir hususu tetkik etmeye mezun değildir. 
Yine Anayasamızın 138 inci maddesi, yargı organla
rında derdest bulunan davalar hakkında yüce Mec
liste konuşma yapmayı men etmektedir. Bu iki hu
sus da nazarı dikkate alındığında, tahmin edersiniz 
ki, bizatihi Anayasa Mahkemesinin kararlarını ir
delemek, sadece ilmî bakımdan, bu ilmî esaslara da
yanan tetkikler sonucunda varılacak neticelerle müm
kün olabilecektir. Onun için bendeniz bilhassa bu 
noktaya değinmek istemediğimi açıkça ifade etmek 
isterim. 

Türk siyasal hayatını ve demokrasimizin başlıca 
ve en mühim hukukî kaynaklarından birisini teşkil 
ettiğine ve edeceğine inandığımız Anayasa Mahke
mesi ve onun bütçesini, yukarıda arz etmeye çalış
tığım gibi, siyasetten arınmış bir gözle görmeye, eleş
tiri ve temennilerimizi bu yönde yapmaya elimizden 
geldiğince gayret ettik. Bu önemli kuruluşumuzun bu 
fonksiyon ve vasfı, herkesçe böyle takdir edilerek, 
yine herkesin aynı şekilde ve samimî hislerle gerekli 
takviyeyi sağlayacağını da ümit etmekteyiz. 

Sözlerimi burada noktalarken, Anayasa Mahke
mesine ve onun bütün mensuplarına ağır görevlerin
de başarılar diler, oylarınızla kabul edildiği takdirde, 
1987 malî yılı bütçesinin, bu kuruluşumuza ve netice 
itibariyle bütün milletimize hayırlı olmasını dileye
rek, grubum ve şahsım adına yüce Meclisimize tek
rar saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı-
oğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sezai Pekus-
lu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEZAİ PEK-
ÜSLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üze
rinde grubumun görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Demokratik düzenin tespitinde ve devamında ilk 
aranan en önemli şartlardan birisi de, hepinizce ma
lum olduğu üzere, hukuk devleti olma özelliğidir. 
Adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi, aynı zamanda, 
insan şeref ve haysiyetinin söz, düşünce, kanaat, din 
ve vicdan hürriyetinin de en güvenilir teminatını teş
kil eder. Sosyal düzenin ve sosyal dengenin kesintisiz 

işlemesi ve devamı buna bağlıdır, insanların rahat 
ve huzuru, güvenlik ve mutluluğu için yaratılacak or
tamda aranan şartların 'başında, hukuk devleti olma 
özelliği mutlaka bulunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş ve modern devletler
de, devlet faaliyetlerinin 'büyük bir bölümü, hukuka 
dayanarak ve mutlaka hukukî şekiller altında, hu
kukî şekiller içerisinde yerine getirilir ve yerine ge
tirilmek zorundadır. Hukuk devletinde, bunun dışın
da bir uygulama düşünülemez. Buna göre, anayasa
lar, kanunlar tüzük ve yönetmelikler, idarî kararlar, 
iktidarların temel faaliyet araçlarını teşkil ederler. 

(Değerli milletvekilleri, hukuk 'bir yandan iktidarı 
teşkilatlandırıp, müesseseleştirirken, diğer yandan da 
onu meşru kılmaktadır. Aynı zamanda fert haklarını 
da garanti altına almaktadır. Çağdaş ve modern dev
letlerin hemen hepsinde, temel kurallar özel bir ni
teliğe ve özel bir güce sahip anayasalarda yazılıdır. 
Onun içindir ki, Anayasa, hemen hergün yaşadığımız 
iç hukukun içinde ve mutlaka onun temelinde bulun
maktadır ve olmalıdır da. Çünkü, Anayasa hukuku, 
tümü ile devlet iktidarının, yani yasamanın, yargının 
ve yürütmenin temel kurallarını, nasıl yönetildiğini, 
yurttaşlarıyla ve ülke içindeki yabancılarla ilişkileri
nin çerçevesini gösterir. Kısaca Anayasa Hukuku, 
devletle ilgili hukuk kurallarının tümünü ve fakat 
sadece temel görünüşlerini içerir. 

Jmayasalar, yalnız devletlerin temel yapılarım, 
teşkilatını ve bu teşkilatın işleyiş kurallarım göster
mekle de yetinmez, aynı zamanda çıkarılacak ka
nunların, uymak zorunda oldukları temel ilkeleri de 
gösterir. Anayasaların bu özellikleri ve mahiyetleri, 
diğer bütün kanunların üstünde ve onlardan daha 

186 — 



T. B. M. M. B : 41 

temelli, daha geniş kapsamlı olmasını gerektiren bir 
zarurettir. İşte o sebepledir ki, dünyanın hemen her 
yerinde anayasaları değiştirmek, öteki diğer kanun
ları değiştirmekten farklı bir usule bağlanmıştır. 

Çok önemli olan ikinci nokta da çıkarılacak ka
nunların, Anayasaya uygunluğu meselesidir. Bir hu
kuk kuralı, ancak Anayasanın öngördüğü veya .Ana
yasaya uygun hukuk kurallarının müsaade ettiği usul
lere göre konula'bilmekte veya yaratılabilmektedir. 
Aynı zamanda 'bir hukuk kuralının muhtevası, Ana
yasanın muhtevasıyla zıtHaşmamıalıdır. Birincisi, şeklî 
'bakımdan uygunluğu, ikincisi ise, maddî bakımdan 
uygunluğu ifade etmektedir. Çıkarılacak kanunların 
Anayasaya uygunluğunun sağlanması, hukuk güvenli
ğinin sağlanması demek olacağı için, 'bu konu son 
derece önem arz etmektedir. Bu uygunluğun sağlan
ması, en çetin meselelerden birisidir. Bu uygunluğun 
sağlanmasında, anayasa mahkemelerinin en sağlam 
ve en geçerli mekanizma olduğu konusunda ittifak 
vardır. 

'Burada hemen belirtmeliyiz ki, Anayasa Mahke
mesinin uygunluk incelemesi yapması, Meclisin üstün
de olduğu anlamında asla değildir ve- böyle anlaşıl
mamalıdır. Anayasa Mahkemesi, hu uygunluk dene
timini yaparken, kendisini asla kanun koyucu yeri
ne koyamaz. Anayasa Mahkemesi, yeni bir uygula
maya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Ana
yasa Mahkemesi, yerinddik denetimi yapamaz, ak
si takdirde Anayasayı bizzat kendisi ihlal etmiş olur 
ki, bunun da telafisi mümkün olamaz. Bu takdirde, 
hür ve demokratik rejim yara alır. Geçmiş dönem
lerde, geçmiş toplumlarda bunların uygulamaları, acı 
tecrübeleri görülmüş ve yaşanmıştır. Onun için bu 
tür uygulamalardan titizlikle kaçınılmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, temel hak ve 
hürriyetlerden yalnızca Türk vatandaşları tarafından 
kullanılabilecek olanları açıkça göstermiş, ıbunların 
dışında kalan hak ve hürriyetlerden yabancıların da 
vatandaşlar gibi, faydalandırılmalarını esas kabul et
miştir. Siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere 
girme ve partilerden çıkma hakkına sadece vatandaş
lar sahip olduğu halde, mülkiyet ve miras hakkına 
yabancılar da dahil edilmektedir. Kanunla aksine 'bir 
sınırlama olmadığı müddetçe, temel hak ve hürriyet
ler yabancılar için de geçerlidir. 

Yüce Meclis, milletlerarası hukuka uygun olarak, 
memleketin yüksek menfaatlerini de düşünerek, ya
bancıların hak ve hürriyetlerini sınırlandırabileceği 
gibi, böyle bir sınırlandırmayı yapmayabilir de. 
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Bu, tamamen yüce (Meclisin takdirinde olan bir 
keyfiyettir. iKanun koyma yönünden, milletin ege
menlik hakkını yüce Meclisten Ibaşka bir organ kul
lanamaz. Bu bakımdan, yasama organı, herhangi bir 
alan ve işlem çeşidi ile bağlı olmaksızın yapacağı 
kanun içeriğini ve yaratacağı muhtemel hukukî so
nuçları ıserbestçe tayin ve takdir hakkına sahiptir. 

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile kurul
muş, 1982 Anayasası ile de yeniden düzenlenmiştir. 
Üye sayısı 20'den 15'e düşürülmüş ve doğrudan dava 
açabileceklerin sayısı azaltılmıştır. Bu düzenlemeler, 
muhakkak ki, hukuk düzeninin daha güzel ve daha 
gerçekçi işlemesi için yapılmış olan yerinde düzen
lemelerdir. Çünkü, buradan çıkan kararlar, elbette 
siyasî yönü ağır basan kararlar olabilir. Bu ba
kımdan, her karar için Anayasaya aykırılık iddia
sında ibulunabilir ve hu tür iddia ve münakaşalar 
hem müesseseyi, hem rejimi ve hem de demokratik 
düzeni zedeler; ancak, esas itibariyle yüce mahke
menin yetkisi, aynen 1982 Anayasasında da korun
muştur. 

13.11.1983 tarihinde ise, Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 2949 sa
yılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Buna göre, Ana
yasa Mahkemesi, ayrıca Yüce Divan olarak da gö
rev yapmaktadır. 1982 - 1985 yılları arasında da beş 
eski bakan hakkındaki davalara bakmış ve karara 
'bağlamıştır. 

İçinde bulunduğumuz yıl içinde, Anayasa Mah
kemesine itiraz yolu ile 13, iptal davası yolu ile de 
10 dava görülmüş'tür. 1985 yılında ise, 17 dava dev
retmiştir. Bu suretle, bakılan dava sayısı 40'a ulaş
mıştır. Yüce mahkeme, bunlardan 25 tanesini karara 
bağlamıştır. 

2949 sayılı Kanunun, bu mahkemenin raportör 
sayısını 23 olarak tespit etmiş olmasına rağmen, ha
len 10 raportör görev yapmaktadır. Yeni birtakım 
maddî ve sosyal imkânlar sağlanarak, görev daha 
cazip hale getirilmeli ve açığın süratle kapatılması 
cihetine gidilmelidir. Ayrıca, mahkemenin destek ve 
yönetim hizmetlerinde 125 kadro ile görev yapılması 
gerekirken, bu görevler halihazırda 65 kişi ile yürü
tülmeye çalışılmaktadır. Bu açığında biran evvel 
kapatılması, hizmetlerin daha verimli hale getiril
mesi açısından yararlı olacaktır. 

'Mahkeme binasının bu hizmetlere cevap vere
mediği ortadadır. O sebeple, bir an önce yeni bina 
bitirilmeli ve üyeleriyle raportörlerine daha iyi ça
lışma ortamı sağlanmalıdır. Sekreterlik hizmeti her 
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tiye için ayrı ayrı verilmelidir. İşin ve görevin ge
reği rahatça çalışabilmesi ve hazırlık yapabilmesi 
için bu lüzumludur kanaatindeyiz. 

Her üye için ayrı araba tahsisi ile diğer görev
liler için servis araçları yeterli hale getirilmelidir. 
Bir yüce mahkemenin üyelerinin görevlerine layık, 
bu hizmetler verilmelidir kanaatindeyim. 

Başta başkan ve üyeler olmak üzere, raportör ve 
diğer görevlilere lojman temini, yerine getirilmesi 
gereken bir ihtiyaçtır. 

Bütün hu sayılan hususlar, düzenli, huzurlu ve 
verimli çalışma için lüzumludur. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı tamamlarken 
bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, he
pinize şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. 
•(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pekuslu. 

Şahıslar adına, lehinde konuşmak üzere Sayın 
Akif Kocaman, buyurun efendim. 

AKİF KOCAMAN (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Anayasa 
Mahkemesinin bütçesi hakkında şahsî görüşlerimi 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla se
lamlarım. 

Sayın üyeler, kanunların Anayasaya uygunluğunun 
denetimini yapmakla yükümlü Anayasa Mahkeme
sinin, devlet hayatında yer alması büyük merhale
ler sonunda gerçekleşmiştir. Kurulduğu 1962 yılın
dan bu yana, kanunların ve kanun hükmünde ka
rarnamelerim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğünün, Anayasaya şekil ve esas bakımından 
uygunluğunu, Anayasa değişükfklerini şekil bakı
mından inceler, ayrıca Yüoe Divan olarak çalışır, 
siyasî partilerin kapatılma davalarına ve hesapları
na bakar, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşme
sine ilişkin kararlara yapılan i'tlirazları karara bağ
lar, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçer. Bu en 
yüksek mahkememizin hukukumuza ışık tutan ka
rarları hepimizin bilgileri içindedir. 

'Dünyanın hızlı gelişmesi içinde, Türkiyemiz her 
alanda kendine layık olan yeri almak durumundadır. 
Medeniyet yarışında kimseden geri kalmamız düşü
nülemez. Çağdaş uygarlık düzeyini aşmak ülküsü 
bizlere büyük Atatürk'ün kutsal buyruklarından biri
si olarak kalmıştır. Bu bakımdan, hukukumuzu yeni-
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lemek inkılabının yaratıcısı olan Atatürk'ün açtığı 
yoldan daima ileriye gideceğiz. Demokratik ülke
lerde Anayasa Mahkemesi kurulmuş, egemenlik hak
kını yasama konusunda kullanan meclislerin yanında, 
yine millet adına yargı yetkisini kullanan mahke
melerin başına Anayasa Mahkemesi getirilmiştir. 
Böylece yasama organı daha iyi çalışmış, yasama 
düzenlemeleri yeni bir süzgeçten geçeceği için mil
letin güveni daha da artmış siyasî olayların ülkeyi 
darboğazlara getirmesi önlenmiştir. Bizim Anayasa 
Mahkememiz de, böyle şerefli vazifeleri yerine ge
tirmiştir. Batıdaki örneklerinden ilham alınarak kuru
lan Anayasa Mahkemesi, hukuk alanında yıllar sü
ren tartışmaları kesmiş, genel (mahkemelerle, yük
sek mahkemeleri rahatlatmış, kanunların Anayasaya 
uygunluğu hususunda içtihatların yetersiz kaldığı nok
tada bu mahkeme devreye girmiş, böylece büyük 
güçlükler ıgeride bırakılmıştır. 

Bu mahkemenin kuruluşu, siyasî hayatımızda da 
bir dönem noktası teşkil etmiştir. Egemenlik hak
kını millet adına kullanan güçlerden birisi de Ana
yasa Mahkemesidir. Bu mahkemenin varlığı kimseyi 
rahatsız •etmemelidir. Bugün, bir kararı memnuniyet
sizlik yaratabilir; ama bunun yanında memnun ol
mamız gereken 'birçok kararı vardır. Bu mahkeme 
ne ölçüde kuvvetli olursa, demokrasimiz o ölçüde 
aydınlık olur, hukukumuz o ölçüde geçerli ve etkin 
oluyor; Meclisimiz, Anayasa Mahkemesinin görüş
leri doğrultusunda daha gerçekçi, daha uygun adım
lar atar. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasamızda, yüksek mah
kemeler bölümünde yer almakla beraber diğer yük
sek mahkemeler; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay gibi, 
alt mahkemeleri olmadığı ve görev ve yetkileri iti
bariyle özel bir yapısı bulunduğu hatırlanırsa, di
ğer yüksek mahkemeler içindeki özelliği ortaya çı
kar. Bu özellik, bir üstünlük, ayrıcalık değil, ba
ğımsız ve ayrı yapıdan, ayrı görev ve yetkiden ileri 
gelen değişikliktiir. 

Anyasa Mahkemesi, yukarıda belirtmeye çalıştı
ğım görev ve yetkilerini kulla'nırken, kendisini kanun 
koyucu yerine koyamaz, yeni bir uygulamaya yol 
açacak biçimde hüküm tesis edemez. Bunlar, Ana-* 
yasanın 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
açıkça yazılıdır. Yasama Meclisinin bazı tasarrufla
rını incelemesi, Anayasaya uygunluğunu araştırması, 
Meclisimiz için de bir huzur imkânıdır. Hukuk 
yönünden isabetsizlik, yanlışlık ihtimalleri ortadan 
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kalkınca, kanunlarımız daha çok benimsenir ve da
ha etkili olur. 

Anayasa Mahkemesinin uygunluk incelemesi yap
ması, Meclisin üstünde olması anlamında değildir. 
Böyle bir anlayışı kimse paylaşamaz. Mahkeme 
de böyle bir görüntüden titizlikle kaçınmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi demokrasinin teminatı sayıl
malıdır. Bazı büyük fırtınalar, bu mahkemenin ka
rarıyla dinmiştir. Gelecekte de rejime aydınlık getire
cek kararlar, yine bu mahkemenin kararları olacak
tır. Kararlarını daha doyurucu, daha etkili, daha 
gerçekçi bulmak istiyorsak, tonları, böyle karar al
maya yeterli imkânlara sahip kılmalıyız. Bunun 
için de Anayasa Mahkemesi üyeliği çekici duruma 
getirilmelidir. 

'Mahkememizin, kuruluş yıllarında asıl ve yedek 
üyelerinin kadroları, yüksek mahkeme başkanları
nın kadroları gibi olmakla birlikte, onlardan fazla 
olarak, aylıklarının yüzde 60 oranında tazminat al
makta idiler. Yüksek mahkeme başkanları bu mah
kemeye üye olarak gelmekte iken, son yıllarda daire 
başkanlarının Anayasa Mahkemesi üyeliğini düşün
mez oldukları gibi, üyeleri bile zorla düşünür ol
muşlardır. Mahkemenin, özelliğini, yapısını ve yasa
ma organına göre yerini gözeterek çekici duruma ge
tirilmesi kaçınılmazdır. Yoksa, birkaç yıla varmadan 
pişmanlık duyabiliriz. 

'Bu mahkemeye olanaklar tanınması, öbür yüksek 
(mahkemelerden yukarıda olduğunu, onların aşağı
da kaldıklarını göstermez. Sorun, astlık, üstlük so
runu değil, özel yapı ve etkinlik sorunudur. Anaya
sa Mahkemesinin kararları, yasamayı, yürütmeyi, 
yargıyı, gerçek ve tüzelkişileri bağlayıcıdır ve kesin
dir. 

iBügün üyeler, ikişer, üçer kişi bir araba ile gi
dip gelmekte, hiçbir üyenin sekreteri bulunmamak
ta, dosyalamadan yazı işlerine kadar bütün işlerini 
Üyeler kendileri yapmaktadırlar. Görev süresince ta
nınan demiryolu, havayolu indirimi de kaldırılmış
tır. Telefon indirimi yoktur. Protokoldeki yerleri 
aşağıya çekilmiştir. Mahkemenin binası yoktur. Bu 
konunun bakanlıkça ele alınıp, hazırlandığını öğren
mek beni memnun etmiştir. 

Öbür yüksek mahkeme üyeleri, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunda, Yüksek Seçim Kurulun
da, Yüksek Hâkem Kurulunda, Adalet Bakanlığı
nın kurduğu komisyonlarda görev alabilmektedirler. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasanın verdiği 
görevden başka resmî ve özel hiçbir görev alama

maktadırlar. Mahkeme üyeliğinin çekici kılınması 
için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu mahke
me üyelerinin lojmanları da yoktur; bunun da temini 
gerekir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi
nin varlığı, hukuk devleti için bir güvencedir. Hu
kuk ise, hepimizi bağlayan, daha mutlu, daha ay
dınlık ve daha başarılı yarınları hazırlayan kurallar 
topluluğudur. Buna uygun davrandığımız sürece, ya
kınmalar azalacak, eserler artacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının daha doyu
rucu, gerekçelerinin daha bağlayıcı olması gerekir. 
iBu konuda üzerinde önemle durulacak husus, ka
rarların bir an önce yazılıp, bir an önce yayınlan
masıdır. Herkestin dikkatle beklediği kanunların 
tatbikinin zorunlu olması ve getirdiği ödevlerin ba
şarılması için düşünülen zamanlardan kararın ay
larca sonra yayınlanması, fayda yerine zarar getirir. 
Mahkemeler, hükümet, Meclis bu mahkemenin ka
rarını beklemektedir. Anayasa Mahkemesinden bu 
konuda gayret istemek hakkımızdır Kararı bekleyen 
davalar ve bu davaların tarafları vardır. Karar çıkınca
ya kadar, uygulanacak kanundan yararlanacaklar 
vardır. İptali kararımın verildiği duyulup da gerekçesi
ni aylar sonra okumak, hukukun etkinliğini azaltmak
tadır. Biraz daha özen gösterilmesini istiyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin beklentilere cevap vere
bilecek düzeye gelmesini 'şüphesiz en başta, bu 
mahkememizin üyeleri istemektedirler; ama olanak
larının yetersizliği, istedikleri hızla çalışmayı önle
mektedir. Bu mahkemenin araç ve gereçlerle dona
tılmasının yanında, raportör kadrosunun da artı
rılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Adalet ca
miasının bir parçası olan Anayasa Mahkemesi diğer 
yüksek mahkemelerden birçok konularda geridedir. ., 

Adalet içinde adalet sağlanmalıdır. Bu konuda 
üzerine düşeni yerine getireceğinden şüphemiz ol
mayan Adalet Bakanlığımızın ve yüce Meclisimizin 
sorunu çözmekte acele edeceğini biliyorum. Gere
kenleri sağladıktan sonra Anayasa Mahkemesinin en 
iyi biçimde çalışacağı muhakkaktır. 

Anayasa Mahkemesinin 1987 bütçesiyle bazı 
sorunlarına çözüm getirilmektedir. Hepsini çözecek 
anlayış ve niyeti taşıdıkça, bu mahkemenin varlığı
nın bize kuvvet vereceğini unutmayalım. Anayasa
dan kaynaklanan görev ve yetkileri, hukuk ilmi için
de merhale olarak görülmektedir, ©öyle mahkeme
lere sahip olan ülkelerde, siyaset hayatı daha huzur
lu, devlet hayatı daha aydınlıktır. Hukuk devletinde 
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hukuk denetimi herkese rahatlık verir. Rejimi kuv
vetlendirmek için hukuk dışı yollardan değil, hukuk 
içinde çözüm bulmak için Anayasa Mahkemesi bir 
sigortadır. 

IBu anlayışla bütçeyi uygun karşıladığımı belir
tir, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere şük
ranlarımızı arz eder, bütçenin milletimize ve Anayasa 
Mahkememize hayırlı olmasını diler, yüce Meclisin 
değerli üyelerini ve Anayasa Mahkemesinin güzide 
mensuplarını saygıyla selamlarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocaman. 
Hükümet söz istemişlerdir. Adalet Bakanı Sayın 

Oltan Sungurlu, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU {Gümüşhane) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin pek değerli üyeleri; Anayasa Mahkememiz, çok 
partili siyasî hayata geçtiğimiz 1946 yılından, bilhas
sa demokratik hayatın başladığı 1950 yılından son
ra devamlı olarak «Anayasaya aykırıdır. Anayasa 
ihlal edilmiştir» gibi münakaşaların başladığı gün
lerde gündeme gelmiştir. 

1950 - 1960 yılları arasında her mevzuatın Ana
yasaya aykırılığı hususu ileri sürülmekle, gerek Mec
liste, gerek. Meclis dışında oluşan devamlı münaka
şalar ve huzursuzlukalr siyasî plaftforımu asabi bir 
ortama çekmişti. ,0 yıllarda dünya veya Batı de
mokrasilerinde görebildiğimiz bu müessese, 1960 
hareketinden sonra, hazırlanan Anayasamıza da 
girmek suretiyle, Anayasa Mahkemesi, 1961 Ana
yasasının hir hediyesi veya bir müessesesi olarak 
Türk hukuk sistemine, Türk demokrasi sistemine gel
miştir. Bu suretle, her meselenin Anayasaya aykırı
lığı hususu siyasî platformda devamlı çekişme mev
zuu olanaktan çıkmıştır. Bu iddialar, Anayasa Mah
kemesine gidilmek suretiyle bir neticeye bağlanma 
yoluna 'girmiştir. 

1961 yılından sonra ise, Anayasa Mahkemesinin 
çalışma tarzı üzerinde münakaşalar olmuştur. Ana
yasa Mahkemesi yeni bir müessese idi ve'Batı'da 
olan bu müessesenin bizdede zaman içerisinde otu
racağı muhakkaktır. 

1971 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde, Ana
yasa Mahkemesi ile alakalı bir tek husus getirilmiş
tir; o da fcanun kuvvetinde kararnamelerin dahi 
Anayasa Mahkemesince iptal edilebileceği hususu--
dur. Çünkü, kanun kuvvetinde kararname çıkarıl
ması, 1971 yılında gelmiş bir müessese idî. 

1982 Anayasası ise, Anayasa Mahkemesi üze
rinde bir hayli tadilat yapmıştır. 1961'den 1980 yılı

na kadar devam eden süre içerisinde münakaşa edi
len birçok hususu değiştirmiş ve yeni bir düzenle
me ile, esasta aynı kalmak kaydıyla iptal davala
rında, şekle taalluk eden hususlarda ve müracaat
larda bazı farklılıklar ve değişiklikler yapmıştır, bir 
de Anayasa Mahkemesinin üye sayısını 20'den 15'e, 
asil üye sayısının da 15\len 11'e indirmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerinde muhte
rem milletvekillerinin hepsi görüşlerini olumlu ola
rak bildirmişler ve Anayasa Mahkemesinin sorunla
rını dile getirmişlerdir; ancak, bu arada İbrahim Taş-
demir üyemÜz, Anayasanın bünyesinde veya kanun
ların bünyesinde olan ve her zaman tatbikatta mü
nakaşası yapılan hususları burada dile getirmiş ve 
görüşlerini bildirmiştir. 

Bu görüşler, doğru veya yanlış olarak ileri sü
rülen ve bazılarınca kabul edilen, bazılarınca red
dedilen fikirlerdir; ancak şunu belirtmek istiyorum: 
Anayasadaki bu mevcut hükümlerin değerlendirme
sini yaparken veya kanunlardaki mevcut hüküm
lerin dğerlendirmesini yaparken, bütün bu kendine 
gorâ gördüğü noksanlıkların, iktidar partisinin hu
kuk dışı bir ıtutumu olarak kabul edilmesi ve o yön
de değerlendirilmesi, zannediyorum doğru bir de
ğerlendirme olmasa gerekir. 

1982 Anayasasının, elbetteki bu Meclis; iktidar 
ve muhalefetiyle yanındadır ve müdafiidir; ancak 
bunun bazı hükümleri tenkit edilebilir; bunun hedefi 
iktidar değildir, Anayasanın kendi metnidir. 

Anavatan Partisinin, hukuka saygısını ve dünya 
hukuk sistemi ile bütünleşmekteki gayretini tevsik 
edici yeni bir gelişmeyi burada söylemekle, arkadaş
ların bu husustaki görüşlerine bir noktada cevap ver
mek istiyorum. 

Sayın Başbakanımızın son açıklamasında Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonuna (1) Türkiye'nin de, fer
den başvurma hakkını kabul edeceğini beyan etme
siyle, yıllardan beri hiçbir iktidarın yanaşmadığı, dü
şünmediği ve hiçbir gayret göstermediği b'ir mevzu
da, Anavatan Partisi iktidarının hangi ölçülerde hu
kuka saygılı ve fert hukuku hususunda ileri bir mer-

(1) Konuşma sırasında, «La Haye Adalet Diva
nına» şeklinde kullanılmış olan ibare, İçtüzüğün 131 
inci maddesi hükmü uyarınca ve TBMM Başkanlık 
Divanının 15 Ocak 1987 tarih ve 100 sayılı kararıy
la, «Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna» şeklinde 
düzeltilmiştir. 
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haleyi kabul elden hukukî görüş sahibi bir partii ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi ürerinde en çok mü
nakaşa edilen ve bu kürsüde de dle getirilen bir hu
sus, Anayasanın 153 üncü maddesiyle alakalı bir ci
hettik. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların, 
gerekçeli olarak yazılıp ilan edilinceye kadar geçer
liliği meselesi, Anayasanın 153 üncü maddesine isti
nat ediyor. 

Anayasamızın 153 üncü maddesi, «Anayasa Mah
kemesinin kararları kesindir, liptal kararları gerekçe
si yazılmadan açıklanamaz» diyor. 

Aptal kararı değil de ret kararı ise o zaman ne 
olacak : .Ret kararının açıklanma şansı. vardır. Ana
yasa Mahkemesi bir mevzuda iptal kararı verince 
açıklamıyor ve o zaman verdiği kararın iptal kara
rı olduğu anlaşılıyor, aksi takdirde ret kararı olun
ca açıklıyor ve bu suretle de Anayasa Mahkemesin
ce verilmiş kararın, bir iptal kararı olduğu meyda
na çıkıyor; ancak, bu iptal kararının mahiyeti nedir, 
gerekçesi nedir ve nasıl bir karar olduğu belli değil
dir. 

Tab'iî ki, basın mensupları ve diğer alakalılar, 
Anayasa Mahkemesi yetkililerine sorduklarında; ret 
kararı olmadığını, iptal kararı olduğunu «Açıklama 
yapamayız» sözlüyle anlıyorlar ve mesele basına inti
kal ediyor ve aylarca münakaşası yapılıyor. Zannedi
yorum Anayasa Mahkemesindeki son temayül, ret 
kararları hususunda da bir açıklama yapmamak. Ka
rar yazılıp, Resmî Gazetede ilan edilinceye kadar 
kararı ilan etmemek; bu suretle de bu münakaşala
rın önünü almaktır. Doğru bir görüş olduğu inancın
dayım, 

Biraz evvel de söylediğim gibi, arkadaşlarımızın 
Anayasa Mahkemesiyle alakalı görüşlerine saygı du
yuyorum. Bizim görüşlerimiz istikametinde olmasa 
dahi, kendi siyasî görüşleri istikametindeki görüşleri
dir. Bunlara cevap vermek, bizim zannediyorum bu 
aradaki görevimiz arasında değildir; fakat ileri sürü
len hususların birçoğu, tatbikatta bakanlığımızla ala
kalı da değildir. Daha ziyade diğer bakanlıklarla ala
kalı, Anayasa tatb'ikatlarıyla illlgıli hususlardır. Ger
çi bu, arkadaşlar, Anayasanın ihlal edildiği yönünden 
değil de, Anayasadaki bu hükümlerin genelde Anaya
saya aykırı olduğu, Anayasa fikrine aykırı olduğu 
yönünde, hukuka aykırı olduğu yönünde olmuştur. 

Anayasa Mahkememizin problemlerini arkadaş
lar dile getirdiler. Personel Problemi : Şu anda Ana
yasa Mahkemesine, Yargıtaydan ve diğer mahkeme

lerden haklim seçiminde talep olmamaktadır, onu di
le getirdiler. Diğer yargı kuruluşlarından Anayasa 
Mahkemesine geçmek için bir talep yoktur, bir ar
zu yoktur; imkânları cazip görülmemektedir. 

(Diğer bir husus, Anayasa Mahkemesinin rapor
törleri meselesidir. 23 raportör kadrosu olan Anaya
sa Mahkemesi 10 raportörle çalışılmaktadır. Keza bu 
mevzuda da bir cazibe söz konusu değildir. Ancak, 
'bizim yargı kuruluşlarımızın her tarafında açık var
dır. Yargının genel sorunları, hâkim ve savcılarımı
zın genel sorunları arasında bu meseleyi mütalaa et-. 
mek lazımdır. Onu, Adalet Bakanlığı bütçesi esna
sında tekrar dile getireceğiz efendim. 

İBinia sorunu : Anayasa Mahkemesline tahsis edil
miş, satın alınan bir bina vardır. 3 yıldır ödenek kon
masına rağmen, bazı teknik meselelerden dolayı ma
alesef bu inşaat ikmal edilememiştir. Problemlerin 
çözüldüğünü Anayasa Mahkemesi yetkililerinden öğ
rendik. ödenekleri vardır; inşallah bu sene inşaatla
rını tamirat ve tadilat olarak ikmal edip içine geçer
ler. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI tSMAÎL 
SAFA G1)RAY (istanbul) — Yapacağız Sayın Ba
kan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU ^Devamla) — Teşekkür ederim. 

Ancak Anayasa Mahkemesinin hiç lojmanı yok-
. tur. 3 üye, Adalet Bakanlığına alt lojmanlarda kal-

maktadnllar. Diğer üyelerin lojman imkânları bulun
mamaktadır. 

Servis sorunları vardır, binaları olmadığı için ye
mekhane sorunları vardır ve çalışma binaları da ih
tiyaca kâfi değildir. Son derece sıkışık şartlarda ça
lışmaktadırlar. 

1987 yılı içerisinde 25 inci kutlama yıldönümü se
bebiyle merasimler yapılacaktır. Bunun için de hü
kümet olarak, kendilerine her türlü imkân tanınacak; 
dünyanın bütün anayasa mahkemesi başkanlarının 
davet edilmesi ve bu toplantılarda bulunması için 
Anayasa Mahkemesinin göstereceği gayreti hüküme
timiz de gerek maddeten, gerek manen destekleye
cektir. 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, protokol durumu var? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU {Devamla) — Sualler kısmında cevap ver
meye gayret ederim Sayın Bayezdt. 

Anayasa Mahkememizin bütçesinin büyük bir ke
simi, söylediğim gibi, bu binaya aittir. 1985 ve 1986 
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* yılında kendilerine ayrılan para harcanmamıştır. 
Çünkü bina inşaatı yapılmamıştır. Arkadaşlar rakam
ları verdiler. ıBen şöyle ifade edeyüm : 1986 yılı öde
neği 1 148 437 000 liradır. 1987 yılı ödeneği 
1 41H 000 000 liradır. Gecem yıl bu ödeneğin büyük 
bir kesimi harcanmamıştır. Bu sene -Bayındırlık Ba
kanı da biraz, evvel seslendiler- problemler bitmiştir. 
İnşallah, inşaatlar Bayındırlık . Bakanlığınca bitirile
cektir. 

1987 yılı Anayasa Mahkemesi bütçesinin hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, yüoe Meclisi say
gı ile selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vural Arıkam, buyurun efendim. 
KADİR DEMİR (Konya) — Grup adına mı, 

şahsı adına mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Şahsı adına, aleyhinde konuşuyor 

efendim. 
VURAL ARIKAN (tamir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Anayasa Mahkememizin karar
ları, hemen hemen 25 cildi doldurmuştur. Eğer siya
sîler bu kararları iyi tetiklik ederlerse, tavır koymakta 
makul olurlar. Size 14 yıldan bu yana, yaşanan bazı 
olayları hatırlatacağını : 

1974% Af Kanunu iptal edildiğinde, bazı hükü
met başkanları o dönemde Anayasa Mahkemesini 
suçladı. 1979 senesinde madenlerin özel sektöre geç
mesi, özel sektörden kamulaştırılması ve bunun Ana
yasa Mahkemesince reddedilmesi bazı eski başbakan
ları açıkça meydanlarda konuşturdu. 

Halkçı Parti mülk satışı yasasının iptali için mü
racaat etmişti ve iptal edildi. Anayasa Mahkemesi 
kararlarının geriye doğru işlemezliği var, nedeni hep 
bildiğimiz gibi; kamu düzeni meselesi; ama bu önem
li konuda, hükümet eğer ciddî bir tavır takınsaydı, 
iptal talebi ile birlikte, uygulamaya izin vermezdi; 
çünkü Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeli kara
rında da bunun önemi anlaşılıyor. 

Buna mukalbil ne oldu? Aynı konuda ikinci defa 
bir kanun getirildi, bunu da Anayasa Mahkemesi ip
tal ettii. Anayasada açık hüküm var, Anayasa Mah
kemesi kararları Meclis Başkanını bağlar, Cumhur
başkanını bağlar, gerçek ve tüzelkişileri bağlar ve o 
tasarıyı, Meclis Başkanı maatteessüf ikindi, tasarıyı, 
huzurlarınıza getirdi ve oylarla geçti. (SHP, DYP sı
ralarından alkışlar) 

Onun için, siyasîler Türkiye'nin geleceği yönün
den, Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı saygılı ol-
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mak mecburiyetindedirler, kafamızı kesip bunu içine 
yerleştirmeliyiz. (SHP, DYP sıralarından alkışlar) 

İkinci konu; Ali Himmet Berki Türkiye'nin bü
yük hulkukçularındandır; sadece ilki hukuk profesörü 
evlat yetiştirmekle kalmamış, hukuk kütüphanemize 
büyük eserler kazandırmışta-. Bizim kuşak için ka
zandırılan eserlerden biri de, Mecelle-i AJhkâm-ı Ad-
l'iyyediir. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyenin, «Hâkimin ev
safı beyanmdandır» diye bir faslı vardır, bakınız o 
fasılda 1792 nci maddede ne söyler : «Hâkim, hakim, 
feh'im, müstakim ve emin, mekin ve metin olmalı
dır» der. Yine, «Hâkimin adabı beyanındadır» der. 
1797 nci madde : «Hâkim, mütehâsımeynden hiçbi
risinin ziyafetine gitmez». Bu ilkeler bugün için de 
geçerlidir. 

Ama şimdi olaya geliyorum, bir İsmail özdağlar 
dosyası Anayasa Mahkemesine intikal ettikten sonra, 
Sayın Başbakan Anayasa Mahkemesini ziyaret etmiş 
miıdir ve üyelerle tanışmak istemiş midir? Üyelerin 
bazıları buna karşı çıkmış mıdır? Bir. 

İki : karar arifesinde Anayasa Mahkemesi üyele
rine, şimdi şikâyet edilen, lojman alınacağı teklifi git
miş midir? 

Üç : Emekli Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
bundan bir süre önoe dikikat ödersenliz gazetelerde bir 
açıklama yaptı : «Vallahi de, billahi de ben baskı al
tında kalmadım» dedi. Yani; «Bayram değil, seyran 
değil, eniştem beni niye öptü?» Olay bu kadar açık. 
(SHP, DYP sıralarından alkışlar) 

Onun için, Anayasa Mahkemesi kararlarının ge
riye işlemezliği ilkesini, Türkiye'nin geleceği bakı
mından mutlaka kaldırmak lazım yahut da Anayasa 
Mahkemesi yorumla bu yürütmeyi durdurmayı vere-
bİlmelidir; çünkü Türkiye'de diğer bazı büyük hu
kukçular da bunun yapılabileceği görüşüne sahiptir
ler. 

Bu bütçeyle Anayasa Mahkememizin problemle
rinin çözülmesine imkân yoktur. Ben 1959 yılından, 
siyasete girinceye kadar diğer bir yüksek mahkemede 
23 yıl her hafta huzura çıkmak suretiyle avukatlık yap
tım. Malî hukukta avukatlık yaptım. Üç Danıştay gör
düm. Bir eski binası vardı -Ankara'yı bilenler bilir-
huzur veriyordu insana. Sonra bu bina yapılmadan 
önce, kiralık bir yere gittik. Orası hal gibi idi âdeta. 
Biz' de sıkılıyorduk, vatandaşın da saygısı kalmıyor
du; ama şu görkemli bina yapıldı ve ondan sonra gi
diniz, görmek için gidiniz duruşma salonlarına, her
kes huşu ile duruşmayı izler. Hâkimin tavrı değiş
miştir, «avcının tavrı değişmiştir, raportörün tavrı de-
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ğişmiştir, avukatın tavrı değişmiştir, alakalımn tavrı 
değişmiştir. Onun için, «Adalet Mülkün Temelidir» 
denilen yerde, önce adalet kurumlarının meseleleri 
halledilmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, DYP ve Bağım
sız şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum, sayın Vural Arıkan'ın sözleri karşısında açık
lama yapacağım. 

BAŞKAN — Sataşma varsa efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — «Hükümet ciddî davranma
mıştır» dedi ve «Rüşvet teklif edilmiştir» dedi. Daha 
ne olsun? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
rulara cevap verilsin. 

BAŞKAN — Soruları alalım efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok

sa bize söz hakkı doğar. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkanım, cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Zaptı tetkik edelim efendim, lütfen. 
Sayın Bayezit, Sayın Seyfi Oktay, Sayın İbrahim 

Taşdemir, Sayın Coşkun Bayram, soru sormak iste
mektedirler. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, iktidar grubu sözcüsü konuşmaları ara
sında, Anayasa Mahkemesinin, Tapu Kanunu ve Köy 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Yasanın iptaline dair kararı örtülü olarak eleş
tirdi, hakkıdır. Ancak bunu, hukuka ve özellikle dev
letin menfaatlerine aykırı buldu, iktidar grubunun bu 
kanaatini hükümet paylaşmakta mıdır? iştirak et
mekte midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Ben, iktidar grubu sözcü
sünün konuşmasından bu manayı çıkaramadım. An
cak Anayasa Mahkemesi, olaylara bakarken kâr - za
rar hesabına göre bakmaz. Anayasa Mahkemesi, pür 
adalet yönünden dosyayı tetkik eder ve kararını ona 
göre verir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
paylaşıyor musunuz Sayın Bakan? Hükümet paylaşı
yor mu? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Cevabım bu kadardır efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Oktay, buyurun. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 

mütekabiliyet şartı aranmaksızın yabancılara mülk sa
tışı esasını getiren 3029 sayılı Yasa, bilindiği üzere, 
Anayasa Mahkememizce, Anayasaya aykırı bulunmak 
suretiyle iptal edildi. Bu iptalden sonra, aynı mahi
yette ve aynı konuları içeren yeni bir yasa tasarısı 
hazırlamak suretiyle, hükümet Mecliste yeniden baş
ka isim ve numara altında yasa tasarısı getirdi. Bu 
tasarı da Yüce Mecliste görüşülmek suretiyle kabul 
edildi ve yürürlüğe kondu. Daha sonra da malum 
olduğu üzere, bu yasa da iptal edildi, iptal edildiği de 
açıklandı. Halen de iptal edildiği açıklanmış olmasına 
rağmen, yürürlüktedir. Sayın Başbakan, gerekçe açık-
lanıncaya kadar, karar gerekçeyle birlikte, yayınla-
nıncaya kadar, bu yasanın uygulanacağını da açıkça 
beyan ettiler. 

Efendim, Prof. Tahsin Bekir Balta, «Yasama or
ganının Anayasa Mahkemesince iptal olunan bir ka
nunun ne aynını ve ne de benzerini kısmî de olsa çı
karamayacağını; aksi halde, iptal edilen hükmü yeni
den yürürlüğe koymak demek olacağını, bu nedenle 
Anayasaya aykırılık kavramının bu sınırda biteceğini, 
bundan sonra sadece Anayasayı ihlal fiilinin konu
sunun unsurlarının olup olmadığını münakaşası kalır» 
demektedir. Bilindiği üzere, Anayasamız bir başka 
hükmüyle de tüm devlet organlarının... 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
nasıl soru bu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Sualini sorsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, çok uzun oluyor. So
ru, kısa ve gerekçesiz olacak. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
görüyorsunuz ben şahsî mütalaa sunmuyorum. Yal
nız, suali sorabilmek için gerekli bilgiyi arz etmek 
zorundayım. Dikkat buyurursanız hiçbir şahsî mütalaa 
serd etmedim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sualinizi sorun. 
İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Şimdi bir başka 

hükmü de, yargı kararlarının, Anayasa Mahkemesi 
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kararının, yasamayı, yürütmeyi ve tüm devlet organ
larım ve devlet yetkilerini bağlayacağını amirdir. Şim
di soruyorum efendim. 

Yeni tasarıyı hazırlayarak Meclise sunmak, Ana
yasa Mahkemesini yok farz etmek değil midir? Ana
yasa Mahkemesi kararlarını yok farz etmek değil mi
dir? 

Hükümet yargı kararı ile kendisini bağlı sayma
makta mıdır? Bu anlayışa göre, Anayasa Mahkemesini 
hükümet, gereksiz bir kuruluş olarak mı görmektedir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPfTEMOÇİN (Bursa) — Hayır. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Anayasa Mah
kemesi iptal ettikten sonra, aynı mahiyetteki bir ya
sayı yeniden yürürlüğe koymak. Saym Prof. Tahsin 
Bekir Balta'nın belirttiği gibi, Anayasa ihlali olacağına 
göre; Hükümet de bunu bir Anayasa ihlali olarak ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? Bu konudaki değerlen
dirmeleri nelerdir? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Aym şey efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Aynı şey değil 
efendim. Yani, hükümetin yeni bir tasarı hazırlaması, 
mevcut bir karar karşısında hazırlaması ayrı bir iş
lemdir efendim. Kanunun kabul edilip yeniden yürür
lüğe konması ayrı bir işlemdir; ikisi aym şey değil 
efendim. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın 
Başkan, kürsüde konuşsun. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Son sorumu so
ruyorum. 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi kararları ge
rekçesiyle birlikte yayınlandıktan sonra yürürlüğe gi
rer; ama bilinmektedir ki, iptal edilmiştir ve Anaya
saya aykırılığı sabit olmuştur o yasanın. Şimdi bu du
rum karşısında, sadece yasanın lafzına uyarak özünü 
ihlal etmek kanuna karşı hiledir. Hükümet kanuna 
karşı hile işlemiş midir, sürdürmekte midir? Bu ko
nudaki düşünceleri nelerdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
bu soruyu,soracak mısınız? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Şimdi söze başlayacağım: Ben, hangi 
cevabı versem, Seyfi Oktay Beyefendiye bu suallerin 
cevabım veriniz şeklinde sorsam, söylediği şeyleri söy

leyecek, yani kanaati hiç değişecek midir. O, bu mev-
zuuda görüşünü belirtiyor, açıklamalarıyla hükümet 
nakkındai kanaatini belirtiyor. Ben, hangi açıklamayı 
yapsam,- Seyfi Oktay Beyefendinin görüşü değişme
yecek. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Bakan, be
nim görüşüm değil, Anayasa Mahkemesinin kararı 
bunlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Bunlar nazarî münakaşalar. 

VEOİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Nazarî olur mu, 
tatbikatı var. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi, bunların değerlendi
rilmesi; Sayın Bayezit söylediler; ben zaten kürsüde 
konuşurken 153 üncü maddeyle ilgili beyanda bulun
muştum. Şimdi, Sayın Seyfi Oktay da söylüyorlar. Şu 
kadar söylüyorum, biz hukuka saygılıyız, Anayasa 
Mahkemesine elbette saygılıyız. Bizim hükümetimiz 
ve şu Meclis bu Anayasa içerisinde var. Varolduğu
muz Anayasayı inkâr etmemiz söz konusu değil; ama 
bizim hareketlerimizden, bizim iktidarımızın yaptığı 
faaliyetlerden dolayı, Sayın Seyfi Oktay'ın düşüncesini 
değiştirmek imkânına sahip değilim. Kendisi o sual
lerin cevaplarını kürsüde veya basında bizim adımıza 
istediği gibi değerlendirebilir efendim. Biz hukuka 
saygılıyız ve Anayasa Mahkemesine saygı duyuyoruz. 

Cevaplarım bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Teşekkür ederim 

ibu cevaplardan dolayı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Taşdemir buyurun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, arkadaşım müsaade ederse, şimdi olan bir 
olay için usul hakkında bir söz söyleyeceğim. 

IBütçe haberlerinde gece televizyonu seyrediyoruz 
ve sürekli olarak iktidar partisini gösteriyor. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler, gürültüler) Lütfen müdahale 
edin, muhalefet sıralarım çekmesin efendim, sadece 
iktidar partisini göstersin. Protesto ediyoruz, müdaha
le edin, çekmesinler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Peki, mü-
tesaviyen çekeriz. 

AHMET SIRRIK ÖZBEK (Adıyaman) — İstemi
yoruz, çekmesin efendim, müdahale edin. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Taşdemir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

Anayasada, «iptal kararlan ile birlikte tedbir kararı 
verilemez» diye bir hüküm olmadığına göre, böyle 
bir uygulamanın getirilmesi konusunda bakanlık bir 
şey düşünüyor mu? Hükümet olarak, iptal kararından 
sonra, uygulamaların durdurulması konusunda, hü
kümetin bundan böyle herhangi bir tedbiri var mıdır? 
Ayrıca, gerekçe ile iptal kararı arasında geçen süre 
içerisinde eğer herhangi bir mağduriyet doğmuş ise, 
bu mağduriyetin telafisi için hükümet ne düşünmek
tedir? Birinci sorum bu. 

İkncisi de şudur efendim: Anayasa Mahkemesine, 
Yargıtayca seçilen üyelerin, genellikle emeklilik yaş 
sınırına yaklaşan kişiler arasından seçildiği, tercih 
edildiği ve bu durumuda seçilen sayın üyelerin kısa 
(bir görevden sonra emekliye ayrıldıkları ve böylece 
yüce mahkeme kadrolarının, kısa süreli değişiklik
ler sonucu, verimsiz bir çalışma tarzını ortaya koy
dukları yaygın bir görüştür. Bu konuda, hükümetin 
özel bir politikası var mıdır? Var olan şikâyetleri gi
derme konusunda bakanlık ne düşünmektedir? 

Üçüncü olarak da; Anayasa Mahkemesi sayın üye
lerinin son olarak Almanya'ya yaptıkları bir seyahat-
sırasında bazı yabancı yayın organlarında çıkan ha
berlere göre, sayın mahkeme heyeti üyelerine karşı bir 
soğukluk olduğu ve bazı Alman Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin verilen yemeklere ve toplantılara katılma
dığı şeklinde bir haber vardır. Bu haberlerin doğruluk 
derecesi nedir? Eğer doğru ise, nereden kaynaklan
mıştır, hükümet bu konuda bir açıklama yapabilir mi? 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Taşdemir dört sual 
sordular. 

«İhtiyati tedbir diye bir müessese düşünüyorlar 
mı?» 

Böyle bir müessese düşünmüyoruz; çünkü Anaya
sa Mahkemesi.kararları; iptal kararı yayınlandığı an
da ilan edildiği anda geçerli. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının, iptal kararı ol
duğu hususu, istidlal yoluyla neticeye varılıyor. Ana
yasanın 153 üncü maddesini tekrar okuyorum: 

«Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal 
kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.» Şimdi, 
açıklanmamış olan bir kararı varsaymak, bu Anaya
saya göre mümkün değil. i 

M. TURAN BAYEZİT (Khramanmaraş) — Her 
tehiri icra, iptali getirmez ki, Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, Anayasa Mah
kemesinin açıklanmamış bir kararına, hükümetin uy
madığı yolundadır bütün iddialar. «Bir zararın telafisi 
söz konusu mudur?» deniyor. Tabiî; nasıl bir zarar
dır? Hukukumuzda bütün zararların telafisi söz konu
sudur. Buradan kastedilen zararın ne olduğunu an
layamadığım için, bir cevap vermek durumunda de
ğilim. 

Emeklilik meselesi. Hakikaten arkadaşımın beyan 
ettiği gibi Yargıtay, emekliliği yaklaşmış olan hâkim
leri Anayasa Mahkemesine üye seçiyor. Bu mevzuda 
Yargıtay ile Anayasa Mahkemesinin görüşleri de fark
lıdır. Biz, 1987 yılı içerisinde çıkacak kararnameler
de her iki tarafın görüşünü değerlendirmek suretiyle 
bir neticeye varmayı göz önünde tutacağız. Bu soru
nuza cevabım bu. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Nasıl göz önünde 
tutarsın Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Almanya'daki mesele hak

kında bir bilgim yok. Yalnız, Anayasa Mahkememize, 
dış dünyada saygı olduğunu ve bu sene yapılacak 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle birçok anayasa 
mahkemesi başkanının, daha şimdiden toplantılara 
iştirak etmek için başvuruda bulunduklarını, Sayın 
Başkandan şifahen öğrenmiş oluyorum. Bu münase
betle de, dış dünyada saygınlıkları olduğunu ifade et
tiler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Coşkun Bayram, buyurun. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

suallerimin bir kısmı arkadaşlar tarafından soruldu
ğu için, soru sormaktan vazgeçiyorum. 

Yalnız, son olarak Sayın Bakan şöyle söylediler 
-arkadaşımız İbrahim Taşdemir'in sorularına cevap 
verirken- «Hükümet olarak biz düşünüyoruz» dedi
ler. Yargıtaydan, Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
sırasında, hakikaten emekliliği yaklaşmış üyeler seçi
liyor. «Biz, bu dengeyi sağlamayı düşünüyoruz» dedi
ler. Hükümet olarak, acaba bunu nasıl dengeleyecek
lerdir, bunu nasıl karşılayacaklardır? Bunu merak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Bir yanlış anlaşılmaya se
bebiyet yermeyelim. Çok teşekkür ederim efendim. 

— 195 — 



T. B. M. M. B : 41 

Anayasa Mahkemesi, ücretlerinin Yargıtaydan 
farklı olmasını, çok daha farklı olmasını, o sebeple 
talep olabileceğini söylüyor. Yargıtay ise, kendilerinin 
Anayasa Mahkemesinden daha alt bir mahkeme gibi 
tutulduğu için, tepki olarak yaşlı üye seçtiklerini, her 
şeyin eşit olması lazım geldiğini söylüyor. Tam tersi 
bir görüş. Yani, bir taraf böyle diyor, öbür taraf 
böyle diyor. 

Bizim yapabileceğimiz, ücrete taalluk eden mese
lede, hangi ölçüyü getirirsek, cazibeyi artırırız husu
sudur efendim. Yoksa kesin olarak müdahalemiz söz 
konusu değildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
ni seçime endirekt müdahale, etki. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bir kere dalja 
söylüyorum; artık bunu, bu ölçüler içerisinde, seçime 
etki olarak kabul ediyorsanız, evet. Konuşan arkadaş
larımız kürsüde dile getirdiler, sizin sözcünüz de dile 
getirdi; Anayasa Mahkemesi, kendilerine farklı bir 
işlem yapılmasını, aksi takdirde Yargıtaydan kendi
lerine üye gelmeyeceğini söylüyorlar. Yargıta-
yın görüşü ise, - Yargılayın resmî görüşü- Ana
yasa Mahkemesi farklı tutulduğu için, Yargıtay üye
lerinin, tepki olarak, emekliliği gelen arkadaşları seç
tiği yolundadır. Bu doğrudur veya yanlıştır. Biz ücret 
politikasını takip ederken, dile getirilen bu noksanlığı 
gidermeye matuf bir çalışma yapacağız. 

Bu arada, müsaade ederseniz, bir lojman politikası 
takip edersek, bir ücret politikası takip edersek, hâkim
lik mesleğini cazip hale getirmek için gayret sarfeder-
sek, herhalde bunları suç saymazsınız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Farklı mı tuta

caksınız? 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usulî bir sualim var. 

BAŞKAN — Geçti efendim artık. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
kanlık Divanından usulî bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar
kadaşlar, itiraz ettiğiniz bir konuyu, sıhhatli bir so
nuca bağlayacağız. 

Burada sualler sorulurken, zatı âliniz ve diğer Sa
yın Bâşkanvekilleri... 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Niçin dinliyorsunuz Sayın Başkan? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, söz 
verdiniz mi? 

(BAŞKAN — Söz verdim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ver
diler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kısa... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Sualler kısa olsun, gerekçesiz olsun, yorumsuz ol
sun» diye müdahale ediyorsunuz. 

ıBAŞKAN — İçtüzükte öyle efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü
saade ederseniz, İçtüzük öyle değil kanısındayım. 

BAŞKAN — Öyle efendim; lisiteraeniz okuyalım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaarş) — 94 
üncü madde. Okuyun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük de öyle. Sayın Ba-
yezit, bütçe uygulamalarında bugüne kadar hep böy
le olmuştur, İçtüzük de çok sarih olarak bunu belirt-
mektedür. 

M. TURAN BAYEZİT (KaJhramanmaraş) — İç
tüzük öyle değil. İçtüzükteki hüküm, 94 üncü mad
dede, denetleme yolu olan soru müessesesidir. Bunun 
için soru mües©sei 61 inci maddeden kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 94 üncü maddesi şöyle 
diyor : «Soru, kısa gerekçesiz ve şahsî mütalaa 'ileri 
sürülmek'sizin...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, o dentleme. 61 inci maddeyi açarsanız; bun
lar 61 inci maddede yok. 

BAŞKAN — Sayın Bayezilt, onunda bağlantılıdır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Onun 
için, lütfen bunu değerlendMn efendim. Uygulama 
çok şey ölüyor. 

BAŞKAN — Efendim, 61 inci madde, soruların ne 
zaman sorulacağını beyan ©diyor, öbür madde de na
sıl sorulacağını beyan ediyor. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
denetlemedir efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

Bütçenin bölümlerine geçlitaeslini oylarınıza sunu
yorum : Bölümlere geçilmesini klalbul edenler... Kalbul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

/. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1987 Malî 
Yılı Bütçesi 

Prog. 
ıkodlu 

101 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
ıBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenleri.. Kaibul-
edlilirüştlir. 

Ora 

142 950 000 

111 İnceleme ve yargı hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul-
edümiiışitir. 

1 311 050 000 

Prog. 
kodu 

900. 

Açıklama 

Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 

. BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul-
edülmiştir. 

Lira 

7 000 000 

TOPLAM 1 461 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul-
edilmıiştiir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçesi kabul 
edilmiştir, 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) —- Sayın Başkan, sataşmay
la ilgiıli söz hakkımızı hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN —Efendim, henüz zaptı almadım; ay
nı oturum içinde tetkik edeceğiz. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1985 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi (Başkanlığının 
1985 Yılı Kesinhesabının Bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek: Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler...; Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

111 İnceleme ve YargıHizmetleri 
IBAŞKAN — Kahut edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul ed'ilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kalbul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

87 985 000 

310 523 000 

38 516 000 

437 024 600 

Gider 
Lira 

66 321 155 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

21 663 845 

87 816 640 222 706 360 

37 345 701 1 170 899 

191 483 496 245 541 104 
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Anayasa • Mahkemesi 1985 ımalî yılı kesinhesabı-
nın bölümleri kalbul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1987 malî yılı 
bütçesiyle 1985 malî yılı kesinhiesabı kabul edilımiş-
tür. Hayırlı olmasını dilerim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misliniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim; oturum sonuna 
kadar zamanımız var, tutanak henüz gelmedi. 

A CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Baş
kan, «özdağlar olayında hükümet rüşvet verdi» den
di; 'bu salaşıma değil, tecavüzdür. 

BAŞKAN — Lütfen efendim...; 

B) ADALET BAKANLIĞI 
1. — Adalet Bakanlığı 1987 Malt Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Pragramımıza göre, Adalet Bakan

lığının 1987 yılı bütçesiyle 1985 yılı kesinhesabının 
görüşmelerıine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini almışlardır., 

DEVLET BAKANI AHMET KARAElVLt (Te
kirdağ) — Efendim, yeni bütçeye geçmeden bunu 
halledin. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bakan sataşma
da bulunmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Bakanlığı bütçesi 
üzerinde söz allan arkadaşları okuyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, henüz zaptı alamadım, o yüzden söz 
vermiyorum. 

KADİR DEMİR (Konya) — O zaman ara verin 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendilim, rica ederim. 
DYP Grubu adına Sayın Süleyman Çelebi; Ana

vatan Grubu adına Sayın özgür Barutçu, Sayın Meh
met Bahçeai; SHP Grubu adına Sayın Coşkun Bay
ram, Sayın Hasan Alltay; şahıslar adına, lehlinde Sa
yın Cemal özbilen, aleyhinde Sayın Numi Üzel, üze
rinde Sayın Yavuz Köymen, söz ataışlardir. 

Buyurun Sayın Çelebi (DYP sıralarından alkış
lar) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Yaşasın, Baş
bakan kaçıyor. . 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çelebi... 
Efendim, İçtüzüğün 70 inci maddesini lütfen bir 

okuyalım : «Açıklama ve cevaplar için Başkan, 
aynı oturum içinde olmak üzere söz verme zamanım 
takdir eder.» 

Lütfen efendim, ben takdir edeceğim. 
A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Bu takdiri tabiî 

Sayın Başkan yapacak, Siz mi yapacaksınız? 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Çelebi. 
Süreniz 1 saat efendim. 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 
(Mardin) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın miietvekıilleri; Adalet Ba
kanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclise saygılar su
narım. 

Sayın miletvekilleri, «Adalet mülkün temelidir» il
kesinden ötürü, adalet son derece ulvî bir mefhum 
olarak tanımlanmıştır. İnsanoğlu, tarih boyunca bu 
mefhuma ulaşmak içtin gayret göstermiştir. «Adalet 
mülkün temelidir» İlkesi yüzyıllarca söylenmiş ve bu
güne kadar değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 
En ilkel toryumlarda bile (kendisini hissettirmiş olan 
adalet duygusu, insanoğlunun ortak malıdır. «Toplum 
yaşamı adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır» diyen
leri, dünya tarihi daima haklı çıkarmıştır. Gerçekten, 
adaletsizlik kadar hiçbir şey toplumu huzursuzluğa 
düşüremez. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, televizyonun muhalefeti çekmemesini istemıiş-
ıtik, yine çekiyor.; Anavaitan televizyonu bizî çekmesin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen de 
dışarı çıkarsın, çekmez. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen efendim; TRT 
görevini yapıyor. Lütfen efendim, görüşmeleri engel
lemeyelim. 

Buyurun Sayın Çelebi, 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) — Adaletin 

gerçek olarak tecelli etmemesinden mağdur duruma 
düşmüş insanların, devlete güveni azalmakta, say
gınlığı giderek kaybolmaktadır. Adaletle karşılaşma
yan bir toplumda, bizzat hak aramaya kalkışan in

sanlar, toplumu kaosa ve anarşiye sürüklemektedir. 
Adalet ve hukukun egemen olmadığı ve yok olduğu 
yerde zulüm ve anarşinin hâkim, olması kaçınılmaz
dır, Bu sebeple devletlerin esaslı görevlerinin başın
da adalet dağıtma gereği yer almaktadır. 

Yargı erki bağımsız olmayan bir milletin, devlet 
halinde varolması mümkün değildir. Demokratik, la
ik, sosyal hukuk ilkelerini amaçlayan devletimiz; ya
sama, yürütme ve yargı erkini dengeli bir şekilde kuv
vetler ayrılığı, esasına dayandırmıştır. Bu güçlerin, 
birbirine üstünlüğü düşünülemez. Devletimizin teme-
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Ali olan bu güçlerin, tam 'bir uyum içinde çalışması 
Anayasamızın temel ilkderindendlir. 

,1982 Anayasası doğrultusunda yürütülen uzun ça
lışmalardan sonra, 29 Mart 1984 tarihli 2092 sayılı 
Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ve ıbu Kanunda bazı değişiklikler yapan 16 
Ekini 1984 tarihli 3057 sayılı Kanun ile Adalet Ba
kanlığı, teşkilat kanununa kavuşmuştur, 

ANAP İktidarı, geçen üç ayiılk süre içerisinde 
adalet sorununu çözümleyememiş, aksine birikime se
bebiyet vermiştir. Ceza Muhakemeleri Tebligat Ka
nunu ve sulh hukuk mahkemelerinin bakmakta oldu
ğu davaların kıymetinin ve yetkilerinin artırılması 
hususları da hükümetçe yapılmamış 'bulunulsaydı, 
mevcut İktidar adalete hiçbir yenilik getirmemiş ola
caktı. İki yılı aşkın 'bir zamandan 'beri Medenî Ka
nun değişikliğiyle 'ilgili alt komisyon raporu 'hazır
lanıp üyelere dağıtılmış olmasına rağmen, hükümet 
maalesef Meclise sunamamıştır. Mevcut Medenî Ka
nun, toplumun sorunlarına yeteri kadar cevap ve
rememektedir. Toplumumuzun yapısı göz önüne alı
narak, yeni yasanın Meclisten geçirilmesine hüküme-
ıbin gayret sarf etmesi gerekir. 

Saniyen, iki yılı aşkın 'bir zamandan İşeri alt ko
misyonlarda görüşüldüğü ve hazırlanmakta olduğu 
bildirilen Ceza Kanunu değişikliğimin de gündeme 
getirilmesi gerekmektedir. Bu iki yasanın Meclise 
sunulmasıyla ancak, hükümet adalete bir katkı ge
tirdiğini liddia edebilir ve 'bununla övünebilir. 

Bu iki yasanın hazırlanmasında, halkın istek ve 
'gereksinmelerinin; baroların, Mim ladam'larının ve 
uygulayıcıların görüşlerinin 'alınmasında sayısız fay
dalar vardır. Bu görüşlerin alınmaması hailinde, çı
karılacak yeni yasaların hiçbür önemi olmayacaıfctır. 
Bilhassa Ceza Kanunu değişikliğinde, Batı dünya
sında olduğu gibi cezaların şiddetinin azaltılması, 
hâkimlerin ceza yerine, alternatif tedbirler uygula
masını içeren değişiklikler getirilmelidir; yani Ceza 
Kanunumuz modeMeştiriılmfelldlir. 

Adalet, demokratik parlamenter rejimin esasıdır. 
Adalet mekanizmasını, demokratik parlamenter re
jimin teminatlı olarak görmekteyiz. Demokratik, laik, 
sosyal hukuk 'ilkelerini amaçlayan devletimiz, ya
sama, yürütme ve yargı erkini dengeli bir şekilde 
kuvvetler aynımı esasına dayandırmaktadır. Bu üç 
kuvvetin ibirbirine üstünlüğü düşünülemez; bu güç
lerin uyum içinde çalışması gereklidir. 

Ağır işleyen adalet mekanizmasının adaletin ger
çekleşmesinde etkili ve 'başarılı olamayacağı görü

şündeyiz. Bu itibarla, vatandaşların uzayan davalar 
dolayısıyla şikâyetlerini asgarî düzeye indirmek için, 
adalet hizmetlerinin 'İlmin gereğine göre yeniden dü
zenlenmesi ile adalet teşkilatının daha modem ve 
düzenli hale getirilmesinin amaç edinilmesi lüzumu
na inanmaktayız. Halk, 'geciken adaletten devamlı 
yakınmaktadır. Vatandaşı haklı 'bulmaktayız; zira, 
davaların en az giderle ve mümkün olduğu süratle 
sonuçlandırılması, vatandaşların günlerce mahkeme 
koridorlarında bekletilmemesi ilcin azamî gayret sarf 
edilmelidir; Anayasamız da bunu amirdir. 

Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri ve tora If-, 
las Kanunlarında, davaların süratle görülmesini sağ
lamak için, Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 34 
üncü maddesindeki yetkiye müsteniden, tüm adam
larından ve tatbikatçılardan kurulacak bir kurulda 
inceleme yaptırılarak, köklü değişikliklerin toplumu
muz bünyesine uydurulmak suretiyle yüce Meclise 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Yasalardaki değişikliklerle de yetinmemek gere
kir. Bunun yanında, mahkemelerde görev yapan hâ
kimlerin ihtisaslaştırılması çalışmalarına ağırlık ve
rilmelidir. Bu sağlanmadığı takdirde, hiçbir zaman 
dosyalardaki teraküm önlenemeyecektir. Kronikleş
miş dava dosyalarının neticeye 'bağlanması bir ihti
sas meselesidir. 

Adli 'yargı mahkemelerinin kuruluş kanunu 'bir 
an önce hazırlanıp Meclise sunulmalı ve istinaf mah
kemelerinin kurulması için çalışılmalı ve 'bu hususlar 
çabuiklaştırılmalıdır. İstinaf mahkemelerinin kurul
masıyla, yargıtaydaki iş hacmi oldukça azalacak ve 
dosyaların, dolayısıyla adaletin tecellisi yıllara bıra
kılmayacaktır. Aksi takdirde, adaletten ^eklenen ga
yeye ulaşılamayacaktır, 

Hâkim ve savcı adaylarının eğitim merkezlerin
de eğitilmesi hususunda çalışmaların son aşamaya 
geldiğine inanmaktayız. Yılbaşında bu eğitime baş
lanması en büyük dilek ve temennimizdir. Hâkim ve 
savcı eğitimlerinde tatbiikata ağırlık verilmeli' ve tat
bikatta 'karşılaşılacak zorlukların, üzerinde durulma-
lıdır. 

Hâkim ve Savcılar Kanununun 49 uncu madde
sine göre, hâkim ve savcıların bilgi ve görgülerini 
artırmak ve meslekleriyle ilgili araştırmalarda bulun
mak için yabancı ülkelere gönderilmeleri sağlanma
lıdır. Üst düzey yönetidileriyie birçok meslek ku
ruluşu bunu gerçekleştirdiği halde, hâkim ve savcı
lar dış ülkelere gönderikmemektedir. Hâkim ve sav
cıların meslek içi eğitimlerinin, kurs, seminer, sem-
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pozyuım ve konferansların bölge 'bölge yapılarak, 
bilgi ve görgülerinin artırılmasının temin edilmesi en 
'büyük temennimizdir. 

Günlük çıkan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
yargı, karartanını havi dergi ve eserler masrafa ba-
kıilmalksızın hâltoim ve savcılara gönderilmelidir. Hâ
kim ve savaşların başarısında bu mevkutelerim bü
yük rolü olacağına inanmaktayız. 

Hukuk ve adaletin kökıleştüritlmesi için azamî gay
ret sarfedilmelıidir. Toplum olarak hepimiz adaleti, 
demokratik rejimin temel halk ve hürriyetlerinin gü-, 
vencesi olanak yaşatmak zorundayız. Önde gelen 
ortak çabamız, demokrasi ve onu yaşatan adalet ol
malıdır. Demokrasinin ve insan halklarının temel taş
ları, kişilerin dokunulmaz ve- devredilmez haklarının 
korunmasıdır. Kişi, 'bu 'haklarının kaldırılmasını is
tese dahi müsaade edilmemelidir; zira, demokrasi 
ancak 'bu sayede gerçeMeşdbjiir, 

Sayın milletvekilleri, barolar üzerindeki Adalet 
Bakanlığının vesayeti artık kaldırılmalıdır. Barolar, 
demokratik ülkelerdeki barolara tanınmış haklardan 
yararlandırilmalı ve 'bu Üllkeller barolarının kuruluş 
ve işleyiş özelliklerine kavuşturuıknalrdır. Avukatla
rın yargılamada etkinlikleri artırılmalı, daha çok yet
ki verilmek suretiyle, savunmaya daha fazla değer 
verilmelidir. 

Tutuklama ve tedbir gibi olaylarda keyfîliği gi
derici düzenlemeler getirilmeli, avukatların mağdur 
edilmesi ve adalet hislerinin rencide edilmesi önlen
melidir. Objektif ve devamlılık arz eden esaslar ge-
tirikndıi'dir. Başka bir deyimle avukat ve baroların 
sorunları, kendi fikirleri de alınarak, günün şartları
na uydurulmalı ve çağdaş bir çözüme kavuşturulma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, ceza ve tutukevlerinde sa-
nılkların avukatlarıyla görüşmeleri, norma! ziyaretçi 
görüşmelerinden farklı bir şekilde saklanmalıdır. Ce
zaevlerindeki personellin kültürel ve sosyal bilgileri
nin artırılması sağlanmalıdır. Cezaevi persondinin, 
tutuklu ve 'hükümlülere iyi muamele etmeleri ve 'bun
ların topluma kazandırıilmalan için, bu personelin 
özel olarak eğitilmesi sağlanmalıdır. Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla fbelili sürelerle 
görüşmeleri sağlıklı bir ortamda yapılmalıdır. Ceza
evleri insan sıhhatine elverişli bir yer haline getirii-
meli ve bu husustaki çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Gezaevleri sık sık dezenfekte edilmeli, tutuklula
rın umumî taramadan geçirilmeleri ve bulaşıcı hasta
lıkların cezaevlerinde yaygıınitaşmaması için gerekli 

önlemlerin 'alınmasına devam edilmelidir. Bu sebep
le, cezaevleri doktorsuz bırakılmamalıdır. 

Geazevlerinde disiplinsiz hareket eden hükümlü
lerin dışında, dürüst olanların, mümkün olduğu ka
dar nakilleri hallinde muvafakatları aranmalı, lüzum
suz ve masraflı olan hükümlü ûakii yapılmama
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, cezadan beklenilen amaca 
ulaşulabilinmesi için, hükümdülıerin topluma kazandı
rılması ve ımeslek edinme babımda eğitilmeleri için 
modern cezaevlerine ihtiyaç vardır. Mevcut cevaev-
lerinin çoğu bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte de
ğildir. Bu tip cezaevlerinin ıslahına çaİışıHmalıdır. 
Ayrıca, hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra iş 
sahibi 'd'albilmeleri için, kendilerine daha çok yar
dımcı olunmalıdır. Tutuklularım da her an tahliye 
edilebilecekleri ıgöz Önüne alınarak, ona göre kendi
lerine muamele edilmesi için, cezaevi personeline ta-

! limat verilmelidir. Bu ısebeple,' hükümlülerim ayrı 'bö
lümlere yerleştirilmeleri gereklidir. 

Küçük yaştaki çocuklarım, birçok cezaevinde di
ğer tutuklu ve hükümlülerle aynı ıkoğuş/ta bırakıl
dığı bilinen bir gerçektir. Çocukların, ıslahevi olma
yan yerlerde özel koğuşlarda tutulmaları ye özel ola
rak eğitilmeleri sağlanmalıdır. 

Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunda, 
• Mart 1986'da yapılan değişiklik sonucu şartla salı
verilme ile istifadenin 1/3'ten 1/2'ye çıkarılmasını 
olumlu bulmaktayız. Bu değişiklik 'ile hükümlünün 
cezaevinde kalma süresi azaltılmış ve bütçe harca
ması yönünden de oldukça önemli bir tasarruf sağ
lanmıştır. Ancak, bu yeterli değildir. Beklenen ve 
vaat edilen, Anayasanın müsaade ettiği ölçüler içeri
sinde genel af kanunu teklifinin hükümetten bir an 
önce Meclise şevkini beklemekteyiz ve temenni et
mekteyiz. 

Tutuklu ve hükümlülerin insan olarak beslenmesi 
gereklidir. Onun içinde istihkakın artırılması lazım
dır. 1986 yılında bir 'hükümlüye günlük olarak ka
palı cezaevlerinde 320, açık ve yarı açık ıslahevlerin
de 335 Türk Lirası verildiğim öğrenmiş bulunmakta
yız. 1987 malî yılı bütçesinde ise, kişi başına 5 lira
lık bir artış öngörülmüştür. Bir insanın lüzumlu olan 
gıdayı bu para ile temin etmesi mümkün değildir. 
Hükümlü ve tutukluların iaşesi için harcama kalemin-
deki miktar artırılmalı ve bu kalemlere ait ödemele
rin zamanında ve esnafı da tedirgin etmeyecek şekil-. 
de yapılmasına önem verilmelidir. 
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Cezaevlerinde görevli infaz ve koruma memurla
rıyla diğer bir kısım personel günde 24 saat çalıştırıl-
tmaktadır. 24 saat çalıştırıldıkları halde mesai ücret
lerini alamamaktadırlar. Bu gibi personelin mesai üc
retlerinin mutlaka ödenmesi gerekir. Mesai ücreti 
ödenmeyecekse, kadro artırılarak mesaiye riayet sağ
lanmak suretiyle bu personelin maruz kaldığı haksız
lık telafi edilmelidir. 

Yargıtay ve Danıştay üyelerinden seçilerek oluş
turulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, haf
tada iki gün toplanmak suretiyle faaliyet göstermek
tedir. Yargıtaydaki işlerin yoğunluğu nedeniyle hem 
Yargıtaydaki aslî görevlerini yapmak, hem de bunun 
yanı sıra, haftanın iki günü gibi kısıtlı bir süre içe
risinde, kanunun kendilerine verdiği, hâkim ve savcı
ların atama ve disiplin işleri gibi son derece önemli 
'özlük haklarına ilişkin görevleri yürütmeye çalışmak
tadırlar. Kararnamelerin gecikmesi, hâkim ve savcı
ların bu konudaki sıkıntıları bunun açık bir örneği
dir. Kurul üyelerinin sadece bu görevlerini yapma
ları, yargı yükünü üzerinden atmaları için yeni ka
nunî düzenlemelere ihtiyaç vardır. (Ancak bu yeni dü
zenlemelerle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
fonksiyonunu gerçek anlamda ifa edebilir. 

Sayın milletvekilleri, son iki yılda çıkarılan hâ
kim ve savcı kararnamelermdeki mevcut bir aksak-. 
lığa değinmekte fayda mülahaza etmekteyim. Hâkim 
ve savcıların ilk meslek girişlerinde, diğer kamu gö
revlileri gibi güvenlik soruşturmasına tabi tutulma
ları tarafımızdan normal karşılanmaktadır. Mesleğe 
giren bir savcı ve hâkimin ara tayinlerde de soruş
turmaya tekrar tabi tutulmasını tasvip etmemekteyiz. 
Yapılan güvenlik soruşturması ile kararnameler ge
ciktirilmekte ve tayinim çıktı - çıkacak diye hâkim ve 
savcıları, çalıştıkları görev yerinde çalıştırmamaya 
varacak şekilde tedirgin ve huzursuz eden bu uygula
madan vazgeçilmesi gerekir. Bu soruşturma devlet po
litikası olabilir; bu hiçbir şey değiştirmez. Hâkim ve 
savcılar göreve kabul edildiğinde iyi bir soruşturma
ya tabi tutulduklarına göre, bu ikinci soruşturma lü
zumsuzdur. Ara tayinde yapılan soruşturma menfi 
çıksa bile göreve son verilemeyeceğine göre, niye bu 
soruşturmaya müracaat edilsin. (Savcının amirlik et
tiği ve hâ'kimin yargılayabileceği ve yargıladığı bir 
emniyet mensubuna tahkikatın yaptırılması toplumu
muzda hoş karşılanmamaktadır. Hâkim ve savcıların 
da bu durumdan yakındıkları bilinen bir gerçektir. 
Şeref ve haysiyetine düşkün hâkim ve savcılarımıza 

bu muameleyi reva görmemeliyiz. Bu uygulamadan 
hemen vazgeçilmesini temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, değineceğim ikinci husus da, 
hukuk fakültelerinden mezun olan hukukçuların hâ
kimlik ve savcılık mesleğine rağbet etmemelerinin bi
rinci nedeni de hâkimlerin güvenceden yoksun oluş
larıdır. 

Hâkimlerin ve savcıların tayin işlemlerinin Adalet 
Bakanlığı inisiyatifinde olması, fevkalade sakıncalı
dır. Zira, hâkimi politik baskı altında tutabilir. Bütün 
denetim alanlarında görevini eksiksiz yerine getirebil
mesi için bağımsız olması şarttır. Yargı bağımsızlığı, 
önce hâkim teminatıyla sağlanır. Hâkim, karar verir
ken, bilgi ve vicdanının sesinden başka hiçbir gücün 
etkisinde kalmamalı ve hiçbir güçten çekinmemelidir. 
Hâkim teminatı, esasında vatandaşın da teminatıdır. 
Bu teminat, bir imtiyaz da değildir. Onun için diyo
ruz ki: Hâkimlik teminatını kökleştirmek için yasa 
değişiklik teklifinin hükümetçe verilmesi gerekir. 

Bir devletin ayakta durması ve ekonomik yönde 
kalkınması, adaletin kökleşmesiyle mümkündür. Ada
let işlerinin aksak gittiği bir ülkede, hızlı ekonomik kal
kınma görülmemiştir ve görülemez. Görülüyor ki, ada
let işlerinin aksaksız ve çabuk görülmesi, her türlü 
kalkınma ve rafahın ilk şarüarındandır. Bu hususla
rın bütün-devlet organları tarafından bir an bile unu
tulmaması gerekir. 

Bugün, kürsülerinde adalet dağıtma gibi kutsal 
bir görev yüklenmiş ve büyük bir feragat ve iyi ni
yetle çalışan, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucu
su ve.en büyük güvencesi durumunda olan hâkim ve 
savcılarımızın malî sorunlarına biraz değinmek isti
yorum. 

Hâkim ve savcılarımızı, bundan böyle, bakkala ve 
esnafa muhtaç olmaktan kurtaralım. Adaleti tevzi eden 
ve dosyalar içinde kaybolan, gece gündüz demeden 
haksızlık yapmayayım diye çırpınan hâkim ve savcı
larımıza sağlam bir kafa ile ve tasasız bir çalışma or
tamının sağlanması gerekir. Kaldıki, yargıdan bekle
nen süre içerisinde davaları sonuçlandırması, sağlana
cak parasal imkânlara bağlıdır. Bu, yargıya fiyat biç
mek anlamını taşımaz; ancak takdir edilmelidir ki, 
ekonomik sıkıntıda bulunan personelin moral çalışma
sı ve diğer hizmetler için gerekli olan imkân noksan
lığı, hizmeti yavaşlatacağı gibi, mesleğe olan özen-
meyi ve güveni de önemli ölçüde olumsuz olarak etki
lemektedir. Bugün 2 200 hâkim ve savcı açığı bulu-
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nuyorsa, bunun altında parasal sorunların da büyük I 
rolü okluğunu unutmamak lazım. Kafldıki, malî sıkın
tı içinde olan bir hâkimin âdîl karar vermesi çok güç
tür. Hâkim ve savcılarımızın parasal yönlerinin düzel- I 
turnesi hususlarında çalışmaların hızlandırılması gerek
mektedir. Yeni düzenleme ile ve 1987 yılında verile
cek ücret, rakamsal olarak çok komiktir. Zira, bir 
ayakkabı ücreti bile değildir. I 

Halihazır adliye hizmetlerinin yürütüldüğü bina
lar genelde bakımsız, tefrişi ibret verici, meslek şeref I 
ve haysiyetini gösterecek görünümden uzaktır. Ada- I 
let tevzi öden hâkim ve savcılarımızın daha güzel yer
lerde oturmalarını temin etmemiz gerekir. Mütevazı I 
olan hâkim ve savcılarımızın, şevkle çalışmalarını te- I 
min için, pırıl pırıl yerler teminine ve yeni adliye bina
larının yapımına hız verilmelidir. Durum bu merkezde I 
'iken ve çok önemli bir bakanlık olmasına rağmen I 
Aldalet Bakanlığı bütçesi, yaklaşık olarak genel büt- I 
cenin yüzde 1,5'ini teşkil etmektedir. Mevcut bütçe 
ile yukarıda değindiğim konuların bir kısmının dahi 
halledilmesi mümkün değildir. 

Adliyelerde çalışan yardımcı personelin ekonomik 
şartlardaki değişime uyum kabiliyeti kalmamıştır. Bu I 
sebeple, çalışma hız ve temposu azaDdığı gibi, tema
yüz etmiş olanlar da geçim sıkıntısı nedeniyle, başka 
kurumlara nakillerini yaptırmaktadırlar. Çok iyi ye- I 
itişmiş, dürüst ve çalışkan hâkim ve savcılara sahip I 
olabilirsiniz; ama iyi eğitim görmüş, yetenekli yardım- I 
cı personel olmaksızın adalet hizmetlerinin yerine ge- I 
tİrilmesi mümkün değildir. 

Bu yıl hizmete giren Adalet Meslek Lisesi ile 5 yıl 
öğrenimi devam eden Adalet Yüksekokulu, gelecek 
için kaliteli yardımcı personel yetiştirilmesi bakımın
dan çok önemli eğitim kaynaklandır; ancak yeterli 
ücret politikasıyla desteklenmediği takdirde, bu kay
nak da zamanla kuruyacaktır. I 

Aldalet hizmetlerinde görevli personele sağlanan 
lojmanlar da ihtiyacın yüzde 10'unu dahi karşılaya
mamaktadır; hâkim ve savcı mevcudu nazara alındı- I 
ğırtda, bu oran yüzde 50 - 52'yi kapsamaktadır. 43 I 
il ve 270 ilçede 3 848 daire mevcut olup, 364 daire ya
pımının halen devam etmekte olduğu ve lojman için I 
1987 yatırım planının transfer harcamaları bölümün- I 
de 800 milyon liranın tahsis edildiği; buna rağmen, 
bu parayla, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fi
yatlarına göre, ancak 40 dairenin alınabileceği açıkça 
görülmektedir. 

Bu tahsisatla adliye mensuplarının lojman sorunu I 
uzun yıllar sürecektir. Lojman alımı ve devam eden | 
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inşaatların hızlandırılması ve yeni kaynak aranması 
gerekir. Döner sermayenin özkaynaklarmdan ve icra 
dairelerinden, döner sermaye adına bankaya yatırılmış 
bulunan meblağ, faiziyle birlikte bu yıl 12 milyar li
raya ulaşmıştır. Bu para bankada faize yatırılacağı 
yerde, geneDde yasal düzenlemeler yapılarak, lojman 
ve diğer hizmetler için kullanılmalıdır. Bu para, as
garî, Ankara^da kirada oturan 200 hâkim ve savcının 
konut sorununa çözüm, getirecektir. 

2575 sayılı Kanunun Danıştay üyelik seçimleriy
le ilgili 9 uncu maddesinde «Danıştayda boşalan üye 
sayısı dördü bulunca en geç üç gün içinde durum Da
nıştay Başkanlığınca, Başbakanlık ve Adalet Bakan
lığına duyurulur. Cumhurbaşkanı ve Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç 
iki ay içined seçim yapılır» hükmü yer almıştır. 

1986 yılı Temmuz ayında Danıştayda 4 üyelik bo
şalmış olup, durum Adalet Bakanlığına bildirilmiş 
okluğu ve aradan 5 ay geçtiği halde halen bu seçim 
yapılamamıştır. 

Sayın Adalet Bakam, bakanlık görevine yeni baş
lamıştır; merak ediyorum, acaba bu koıiu kendisine 
intikal ettirilmedi mi, intikal etmişse niye kanun ge
reği yerine getirilmemiştir? Danıştaydaki yoğun dos
yaların neticelenebilmesi için tam kadroya ihtiyaç var
dır. Bu üyelik seçimlerinin çabuklaştınlmasını sayın 
'bakandan istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, devleti korumak, hukuku çiğ
nememek, Anayasa ve kanunlara saygılı olmakla müm
kündür. Bütün bu mefhumlar adalet ve hakkaniyetle 
yürütülürse devlet korunur ve yüceltilir. 

Konuşmama son verirken, Adalet Bakanlığı 1987 
malı yılı bütçesinin, başta adalet camiasına, milleti
mize ve memleketimize hayırlı olmasını Allahtan ni
yaz eder, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sayın Bakan, bu sataşma hususu ne konudaydı, 

onu lütfen açıklar mısınız? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Lojman alınacağı vaadiyle 
Anayasa Mahkemesi üyelerine baskı yapılmaya çalışıl
dığı ve Başbakanın, bir karan, hükümetin arzu ettiği 
İstikamette çıkarmak için Anayasa Mahkemesini ziya
ret ettiği ve bunun Anayasa Mahkemesi üyeleri ara
sında ihtilaflara sebep olduğu yolunda efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız o konulara mün
hasır olmak üzere buyurun efendim. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın Vural Arıkan şahsı adına yaptığı 
konuşmada «Hükümet ciddî davransa idi» demek su
retiyle hükümetimizi suçlamıştır. Kendisi bu hükü
metin ilk Maliye Bakanıdır. Hükümette bazı nöbet 
değişiklikleri olmuştur, bunlardan biri de benim. Ama 
Vural Arıkan'ın nöbet değişikliği neden olmuştur? 
Kendisi görevinden azledilmiş ve o göreve bugünkü 
Maliye Bakanı gelmiştir. Tek sebep de, bizde nakise 
bulduğu vasfın, kendisinde olmayışıdır. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sataşma var. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Lojman meselesinde diyor k i : 
«Anayasa Mahkemesine lojman alınacağı vaadi ile» 
Muhterem mületveküleri, Anayasa Mahkemesine loj
man işi bütçede var idi, geçen seneki bütçelerde var idi, 
alamadılar. Bütçeleri bağımsızdır. Kullanıp kullan
mamaları hükümetin arzusuna bağlı değildir. Kaldik'i, 
öyle olduğunu düşünelim. Şimdi biz bütün mahkeme
lere lojman temin etmek, hâkimlere lojman temin et
menin gayreti içerisindeyiz ve buraya çıkan bütün ar
kadaşlar hâkim ve savcılara lojman temin etmemiz 
mevzuunda haklı olarak bizi uyarıyor, bu işin yatvaş 
gittiğini söylüyorlar. Biz de konuşmamızda maalesef 
Anayasa Mahkemesi üyelerine şu ana kadar lojman 
temin edilemediğini söyledik. Üç hâkimin Saraçoğlu 
Sitesinde, bakanlığımıza ayrılan binalarda kaldığım 
söyledik. Şimdi insaf ile söyleyelim. Devletin lojman 
politikası bir tarafta, devlet lojmanında kalan hâki
min vicdanım hükümete sattığı iddiası bir taraftadır. 
Bu evvelemirde Anayasa Mahkemesi gibi yüksek bir 
mahkemeye hakarettir. Lojman temin edileceği id
diasıyla Anayasa Mahkemesi üyelerinin şu veya bu is
tikamette karar vermelerini düşünebilmek bizim için 
mümkün değildir. Bu bizim ne hukuk anlayışımıza, 
ne ahlak anlayışımıza sığan bir ölçüdür. (ANAP sıra
larından alkışlar) Bu ölçü Sayın Vural Arıkan'ın öl
çüsüdür. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim efendim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özgür Barutçu. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan sataş

ma vardır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma görmeldim efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sataşma vardır, izah 

ettiği konuda o da sataşmada bulunmuştur. 
BAŞKAN — Nedir sataşma Sayın Arıkan? (ANAP 

sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim dinleye
miyorum. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Bakınız efendim, be
nim söylemek istediğim nedir... (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) ' 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, oradan konuşamaz, oturduğu yerden konuşması 
tazım, mikrofondan konuşamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efeödim... Mikrofona konuş
muyor, mikrofon kapalı. Lütfen efendim... (ANAP sı-
ralarından gürültüler) 

VURAL ARKAN (İzmir) — Bakınız efendim, 
söylemek istediğim şudur: Ben bu suali sorarken 3 
tane rivayet vardı. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — İçtüzük öy
le, oturduğu yerden konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Müdahale 
ötmeyin lütfen. Sayın Aşçıoğlu lütfen efendim... Efen
dim işitemiyorum. Ben çağırdım oraya. İşitemiyorum 
efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Her şeye itiraz edi
yorsun, otur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sen Başkan mısın, otur yerine. 

BAŞKAN — Sataşma nedir onu soruyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sataşma yoktur 
Sayın Başkan, siz de dinliyorsunuz. Zabıtlara bakın o 
zaman. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Mikrofon 
işgal ediliyor, gasp vardır efendim. Oturduğu yerden 
konuşsunlar, mikrofon işgal ediliyor. 

BAŞKAN — Tamam. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Saym Başkan, ben 

açıklamamı yaparken rivayetin varit olup olmadığım 
sordum, yoksa ben «Böyle yapıyorsunuz» demedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Nakise hükümet
tedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Nakise hükümettedir. 

BAŞKAN — Saym özgür Barutçu, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÖZGÜR BARUTÇU 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
1987 malt yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu adına görüşmelerimi bildirmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesile 
ile şahsım ve Grubum adına yüce Meclisi en derin 
saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 
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Sayın milletvekilleri, Türkiyemizin en ücra köşe
sindeki ilçelerinden, en büyük il merkezine kadar 
hepsinde mahkeme binalarında veya duruşma salon
larında bir tabirle karşılaşırız. Bu ibare : «Adalet mül
kün temelidir». Bu ibarede mülk teriminden kasıt olu
nan gaye, sadece maddî mülk veya herhangi bir men
kul mal değildir, kastedilen gaye, milletin ta kendisi
dir, yani kasıt millettir, devlettir. Kısaca arz etmek 
gerekirse, demokrasiyle yönetilen her memlekette ada
let, devletin ve milletin temelini teşkif etmektedir. 
Kanaatimizce devletin devlet ve milletin de millet 
vasfını tam olarak alabilmesi için, temelinin, yani 
adaletin sarsılmaz ve kusursuz olması gerekmektedir. 

İnsanlığın varoluşundan beri, birden fazla ferdin 
bir arada bulunması durumunda, adalet ve hukuk kai
deleri orada mevcut demektir. Cemiyetin temeline bu 
kadar nüfuz etmiş olan adalet ve hukuk kaidelerinin, 
milletin selameti bakımından çok iyi bir şekilde ko
runması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şurasını gayet iyi kavramak 
gerekir ki, adalet fikri sadece mahkemelerde mevcut 
davalar dolayısıyla verilen kararlar değildir; toplu
mun her kesiminde adalet fikrine ve adalet düşünce
sine fert ve cemiyet olarak riayet etmek mecburiyeti 
vardır, yani adalet mülkün temeli ise, temelin her mü
essesede sağlam olması gerekmektedir. Çünkü cemiye
tin bekası adil olmanın devamlılığıyla mümkündür. 
Milletimizin adalet kavramına bu bağlılığının tarihin 
her devrinde görüldüğünü arz etmek istiyorum. Adil 
olmak ve adalete riayet etmek vasfımız, tarihte Ka
nuniler çıkarmış olmakla izah edilebilir. Millet olarak 
adalet prensiplerine ve hukuk kaidelerine ne derece 
bağlı olduğumuzu aşağıdaki hususlarla izah etmeye 
çalışacağım: 

Bilindiği gibi, Anayasamızda kuvvetler ayrılığı 
prensibi kabul edilmiş ve yargıya bu meyanda özel 
bir yer verilmiş bulunmaktadır, yani Anayasamız kuv
vetler ayrılığı prensibi ile yargıyı, yasama ve yürüt
me ile aynı seviyede tutmuştur. Nasıl ki, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletin olup bu hak millet adına 
yüce Meclisçe kullanılır ise, yargı da tamamen bağım
sız olup, yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kul
lanılmaktadır. Bu ayrım ve yargıya verilen önem sa
yesindedir ki, Türkiyemizde adalet ve adliye çağdaş 
devletlerden geri değil, hatta birçoğundan ileri bu
lunmaktadır. Keza yine bundan dolayıır ki, hukukun 
.üstünlüğü prensibi Anayasamızda dahi yer almıştır. 

Sayın * milletvekilleri, şurası muhakkaktır ki, ül
kemizde adalete büyük kıymet verilmiştir. Cumhuriye-
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timizin kuruluşundan beri adalete verilen önem, yasa
ma organının bile kuruluşunda bir kurucu nitelik va
zifesini görmüş bulunmaktadır. Yasama organının se
çimlerinin yargı denetiminde yapılması, yasama or
ganı, yani yüce Meclisin çıkardığı kanunlara karşı, 
Anayasa Mahkemesine müracaat ve bu mahkemenin 
kararlarının neticeleri, sözlerimi doğrulayan deliller
dir. 

Bilindiği gibi bir ülkede kanunlar, o ülkenin ya
şayış ve ihtiyaçlarından doğar ve ihtiyaçları karşıla
mak üzere, ülkenin örf ve âdetleri nazara alınarak 
düzenlenir. Anavatan Partisi iktidarı olarak biz, Ada
let Bakanlığının, kanunların yapılış ve tatbikatında mil
letimizin örf ve âdetlerine karşı saygınlığını şükranla 
karşılamaktayız. Cemiyet düzeni içinde örf ve âdet, 
kanunların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edil
mektedir. Bu hususta bakanlığın çeşitli çalışma ve ne
ticeye bağladığı işleri mevcut olup bunlar, sırası gel-
iiğinde, tarafımdan yüksek Meclise arz edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletinde ta eskiden 
beri yargıya ve adalet kavramının ulviyetine verilen 
önem ve duyulan saygı çeşitli vecibelerle de kendini 
göstermiş bulunmaktadır. Ülkemizin hemen hemen 
birçok yerinde hâkimler, «Peygamber döşeğinde otu
ran bir kişi» diye adlandırılır. Keza yine birçok yerde 
«Adaletin kestiği parmak acımaz» şeklinde adalete 
duyulan saygı belirlenir. Herhangi bir ahvalde, «Ka
nuna karşı boynumuz kıldan incedir» sözünü kullan
mamız da adalete duyulan saygının nişanesidir kanaa
tindeyim. Bu meyanda, hemen söyleyebilirim ki, ada
lete duyulan saygı ve adaletin daima kalburüstü tu
tulmasının özünde adaletin, hukuk kurallarına uygun 
yürütülmesinin payı büyüktür. Bilindiği üzere, yanlış 
adalet daima adaletsizlik getirmiştir. Nitekim, şeriat 
usullerine göre yürütülen Osmanlı İmparatorluğun
da» adaletin tatbiikçisi olan kadıların yanlış davranış
larının neler yarattığı tarih ile sabittir. Bu bakımdan 
yargı hakkını müstakil ve millet adına kullanan hâ
kimlerimizin vazifelerini ifa sırasında huzurlu olma
ları ve hiçbir şeyin tesiri altında kalmadan hareket 
ederek, kanunların kendilerine verdiği yetkilerle, hak 
ve nısfetle hareket edip, karar vermeleri gerekmekte
dir. Bugüne kadar hâkimlerimizin düzenli bir şekil
de hizmet vermelerine maalesef gereği kadar katkımız 
olmamıştır. İleride değineceğim gibi, adaletin sarsıl
maz azmi, mesleğe mensup olanların cansiperane çalış
malarının neticesi ile, adalet kavramı ulviyetini koru
muş bulunmaktadır. Mülkün temeli olarak kabul edi
len adaletin dağıtıcısı durumunda bulunan hâkim, 
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savcı ve yardımcı personelin şahsî gayreti ile verdik
leri mesai neticesindedir ki, adalet hissi, Türkiyemizde 
daima herşeyin üzerinde kalmış, yabancı ve yıkıcı et
kenlerden müteessir olmamıştır. Bu hususta iktidarı
mızın adalete verdiği önemin de büyük tesiri vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde 
çok sık konuşulan, bir konuya kısaca değinmek isti
yorum. Dış etkenlerin tesiri neticesinde, Türkiyemizde 
işkence olaylarından söz edilmektedir. Kanunlarımıza 
göre işkence suç sayılmıştır. Böyle bir girişimde bulu
nanlar da kendilerini adaletin pençesinde bulmaktan 
kurtaramazlar. Zaten tetkik edildiğinde görülecektir ki, 
bu kabil olaylara tevessül edenler, kanunî takibata ma
ruz kalmışlar ve meslekten atılmaya kadar varan çe
şitli cezalara çarptırılmışlardır. Yaptığımız tetkikatlar-
da bu gibi suçlara tevessül edip de mesleğinden olan 
birçok kişinin bulunduğunu görmüşüzdür. Devamlı 
olarak cezaevlerinde işkence yapıldığı iddiası ile kar
şılaşmaktayız. Ancak ortada hiçbir vakıa veya kastî 
hareket mevcut değildir. Ufak tefek bir iki hadise ol
muş ise de bunun müsebbipleri adalete intikal etti
rilmiş bulunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hu
kuk devletidir. Demokrasi prensipleri ile yönetilen. 
ve hukukun üstünlüğüne, adaletin bağımsızlığına ve 
insan haklarına büyük önem veren ve bu önemi tüm 
merî kanunlarında ortaya koyan ülkemizde; işkence 
olaylarından bahsedilmesini kabul edemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biraz da bütçesi üzerinde gö
rüşmekte olduğumuz Adalet Bakanlığının teşkilatına 
değinmek istiyorum. Bakanlık merkez kuruluşu ile 
mahkemeler, savcılıklar, icra iflas daireleri, idare ve 
vergi mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri, in
faz kurumları, ticaret sicili daireleri, adlî tıp kurum
ları gibi kuruluşlardan meydana gelmektedir. Her bi
rinin ayrı bir görevi olmakla beraber, tüm olarak ga
ye, adaletin tesisi ve hakkın korunmasıdır. Bunlar
dan bir kısmının tesis ve faaliyet göstermeye başla
ması pek eski değildir. Ancak, asıl olan mahkemelerde 
ise, durum pek iç açıcı bulunmamaktadır. Bilhassa 
sivil mahkemelerimizde işler o kadar fazlalaşmıştır ki, 
derdest dava sayıları artık bin rakamının üzerinde 
seyretmeye başlamıştır. Hâkimlerimiz de nihayet in
sandır ve yapacakları iş kapasiteleri bellidir. Bunun 
çok üzerinde iş hacmi ile karşılaşıldığında, ki bu du
rum hemen hemen bütün mahkemelerimizde mevcut
tur, işler haliyle sürüncemede kalmakta, davalar uza
yıp gitmektedir. Davaların bu şekilde uzaması, vatan
daşın adalete olan inancına tesir etmektedir. Ancak, 
şurası muhakkaktır ki, sadece adalet dairelerindeki 

kadro noksanlığı ile davaların uzamasını önlemek 
mümkün değildir, tş hacminin genişlemesinin başka 
nedenleri de mevcuttur. Bunların üzerine gidilmesi ve 
dava sayısının artmasının bir yerde önlenmesi gerekir. 
Vatandaşın meselelerini halletmede yargı yoluna baş
vurması daima mümkündür. Bu ahvalde mahkeme 
kurmak ve hâkim tayin etmekle işlerin içinden çıkı
lamaz kanaatindeyiz. Davaların artmasının çeşitli sos
yal, kültürel ve psikolojik nedenleri vardır. Bu ne
denlerin hiç olmazsa asgariye indirilmesi ile belki me
seleye bir nebze çözüm bulunabilir. Yoksa davaların 
mümkün olduğu süratle sonuçlandırılması fikri, za
ten Anayasamızda bile mevcuttur. Fakat, bir hâkimi 
günde en az kırk dava dosyası ile davalara bakmaya 
mecbur edersek, bu durumda ya davalar istenen sü
ratle neticelenmez yahut da çıkan karara adaletin 
tecellisi denemez. Anavatan Partisi olarak, bu husus
ların çözümünü süratle ele almış bulunmaktayız ve 
takdire şayan yol katedilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arz etmiş oldu
ğum gibi, adaletin süratli ve tam tecellisi sosyal, psi
kolojik ve kültürel yapının düzeltilmesiyle birlikte, pa
rasal sorunların da halli ile mümkün olacaktır. İleri
de, bütçede Adalet Bakanlığı için ayrılmış olan rakam
lara kısaca, değindiğimde, bu hususu izah edeceğim. 
Yalnız, şunu söylemek isterim ki, Anavatan Partisi 
iktidarı döneminde bu sayılanların halli için büyük 
mesafe alınmıştır; eğitimde bazı müesseseler getiril
miş, psikolojik etkenlerin hallinde, kültürel ve sosyal 
meselelerin çözümünde caba sarf edilmiş bulunmakta
dır. Halen de, bakanlıkça birçok kanunun tadiliyle 
ilgili çalışmalar mevcuttur; ancak bunların yeterli ol
duğu kanaatinde değiliz, bunların yanında, maddî so
runların da bir an evvel çözülmesi gerekmektedir. 

Bir hâkimin veya savcının, vazife bölgesinde, ev
vela bir ev bulma, ev sahibiyle muhatap olmama du
rumu bahis mevzudur. Bu hususta, son yıldaki çalış
mayla birlikte mesele, yüzde 60 civarında halledil
miştir. Biz, geri kalan kısmının da bir an evvel halli 
ile, adalet mekanizmasının diğer bir kolu olan yar
dımcı personele de gereken imkânların sağlanması sı
rasının gelmesini temenni etmekteyiz. Ancak, şunu da 
söyleyeyim ki, bugünkü bütçeyle, adalet daireleri loj
manlarına ayrılan meblağların yeterli olduğu kanaa
tinde değilim, fakat kalkınan Türkiyemizde, bütçede 
ayrılan bu meblağ da takdir edilmeye layıktır; zira, 
izah edeceğimiz gibi, bütçede, bir evvelki seneye gö
re vaki artışlar, noksanların giderilmesi için atılan 
en büyük adımdır. Ancak, lojman meselesinin halli ile, 
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adliyenin sorunlarını çözmüş olduğumuzu iddia ede
meyiz. Bundan başka, hâkim, savcı ve yardımcı per
sonelin özlük haklarının ve diğer noksanlarının da 
bu meyanda ele alınması gerekir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, biraz da adliye binalarımızın 
durumu ve mahkemelerimizin sair araç ve gereçle
riyle ilgili hususlarına göz gezdirmek istiyorum. Bütçe 
Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında bazı sa
yın milletvekilleri, adliye binalarımızın çok yetersiz 
olduğundan ve bir kısmına kira ödendiğinden ve bü
yük bir kısmının ise, vilayet ve kaymakamlıkların alt 
katlarına sıkıştırılmış birer sığıntı olduklarından şikâ
yet etmişlerdir. Bu şikâyetlere bir bakıma iştirak et
mekteyiz; ancak, kazalarımızda ve bir kısım illerimiz
de durum, şikâyet edildiği gibi değildir. Yani, adliye 
binaları, birer sığıntı şeklinde yerleştiriknemiştir. Bil
hassa Anadolu'nun kazalarının büyük bir kısmında, 
devletçe inşa edilen hükümet konaklarının bir bölümü 
tamamen adliyeye tahsis edilmektedir. On seneye yakın 
bir zamandan beri, Anadolu'da inşa ettirilen hükümet 
konaklarında durum bu şekilde düşünülmüştür. Hatta, 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde de aynı' durum gö
zetilmiş bulunmaktadır. Bunun pratikte sağladığı bir
çok faydaları vardır. Bir kere, bina inşa etmek mese
lesinde, parasal yönden tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, 
emniyetin temini bakımından da büyük fayda temin 
edilmiştir. Emniyet amirliğinin ve jandarmanın bu
lunduğu bir binada, adliyenin de bulunmasının fay
dalan vardır. 

Ş/u hususu da arz etmek istiyorum: Mahkeme ve 
savcılıkların birçok işleri, emniyet, jandarma, defter
darlık, malmüdürlüğü, nüfus, tapu, kadastro ve fen 
daireleriyle birlikte yürümektedir. Bu resmî dairele
rin kısmî azamisinin adliye ile aynı binada olması, 
davaların süratlenmesinde ve delillerin toplanmasında 
büyük fayda temin etmektedir. 

Bu bakımdan, bu gibi hükümet konağı ile birlikte 
olan adliyelerin, sığıntı olarak kabul edilmesi, bizce 
hatadır. Bu husus, bazı ihtiyaçlardan oluşmuştur ve 
İsabetlidir kanaatindeyiz. Ancak, kirada bulunan adli
yelerimiz için, tenkitlere iştirak etmemek ve hak ver
memek elde değildir. Adliye binaları için, kira parası 
bakımından, bakanlık bütçesinde kayda değer gider 
bulunmaktadır. Bakanlığın bütçesinde, yılda bir mil
yar civarında kira bedeli mevcuttur. Yılbaşından dört • 
beş ay sonra gibi kısa bir zaman içinde, teşkilatı için 
tamirat ve kırtasiye bedellerine karşılık, ödenek ve 
nakit bulmakta güçlük çeken ve bu bakımdan tatmin
kâr olmayan Adalet Bakanlığı için, bu kira parası 

büyük bir meblağdır. Temennimiz, tezelden bu soru
nun çözülmesi ve en büyük il merkezinden, en kü
çük kazalarımıza kadar, tüm yerleşim bölgelerimizde 
adliyelerimizin, şanına yaraşır şekildeki binalarda icrai 
mesai etmeleridir. 

Sayın Başkan, sayın miUe'tvekileri, müsaade bu-
yurulur ise, biraz da Adalet Bakanlığının, bizzat ba
kanlık olarak gerçekleştirdiği kanun ve tüzüklerle il
gili çalışmalarından bahsedeceğim. 

Adalet Bakanlığı, bakanlık olarak görüşülen ka
nun teklif ve tasarılarına, hukuk ve kanun tekniğini 
temin bakımından iştirak etmekle birlikte, bizzat ba-* 
kanlığın kendince hazırlanıp Meclisçe kabul edilen ka
nunlar ile bünyesinde mevcut tüzük ve yönetmelik 
çalışmaları da bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı, 1986 
yılı içinde 4 kanun tasarısını tanzim edip Başbakanlık 
kanalı ile 'Meclisimize getirmiş ve onlar da ilgili ko
misyondan geçerek MecMsirntizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bundan başka, aynı yıl içinde bakan
lıkça çalışmaları tamamlanmış olup Başbakanlığa 
sevk edilmiş olan 3 kanun tasarısı mevcuttur ve 1 
tasan da Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemek
tedir. Bundan ayn olarak da bakanlıkça 2 büyük 
kanun tasarısı üzerinde çalışmalar devam etmekte
dir. 

Keza, aynı bakanlıkça kanun çalışmaları dışında 
tüzük ve yönetmelik çalışmaları da vardır. Bu cüm
leden olarak belirtmek isterim ki, bakanlığın; 
çalışmalarını tamamlayıp yürürlüğe giren 1 tüzük 
tasarısı mevcuttur. Keza 1 tüzük tasarısı da 
tamamlanmış olup, onay için Başbakanlığa sunul
muştur. Yönetmelik hususunda da çalışmalar yapıl
mış ve 3 ayrı yönetmelik tamamlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu saydıktanım, bakanlığın bizzat kçndi 
bünyesinde hal ve tahakkuk ettirdiği çalışmalarıdır. 

BAŞKAN — ISayın Barutçu, bir dakika erendim. 

Sayın üyeler, öğleden önceki çalışma süremiz dol
mak üzeredir. Sayın hatibin konuşmasının sonuna 
kadar sürenin uzatılmasını oylannıza sunacağım. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Barutçu. 

öZGiyR BARUTÇU (Devamla) — Bunlardan ay
rı olarak Adalet Bakanlığı, tüm 'bakanlıklardan ve 
milletvekillerinden gelen kanun teklif ve tasarılarının 
müzakerelerinde kanun yapma tekniğini temin bakı
mından, komisyonlara iştiraki bulunmaktadır. Bun
lar, bakanlık mensuplarının düzenli ve planlı çalış
maları ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu bakım-

— 206 — 



T. B. M. M. B : 41 14 . 12 . 1986 O : 1 

dan, başta sayın 'bakan olmak üzere, tüm bakanlık 
mensuplarına teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığının bütçesi 
hazırlanırken, bir evvelki seneye nazaran her fa
sılda yüzde 30 ile yüzde 73 arasında değişen nispet
lerde artış öngörülmüştür. Bu artış, bakanlığın çalış
malarında bir rahatlık getirecektir - ancak bütçenin 
tümü nazarı itibara alındığında, bu artışın, artış ola
rak kabul edilmesi bizce uygun görülmemektedir -. fa
kat kanaatimizce bu meblağlar da yeterli değildir. 
Adalet Bakanlığı, ihtiyaçları fazla olan ve yatırımları, 
hizmet teminiyle ilgili olup, üretken olmayan bir ba
kanlıktır. Bu bakımdan, 'bütçesinin kendi bünyesinde
ki sorunlarını halletmesini temenni ederiz. 

Ancak şunu da 'beyan etmek isterim ki, bu bir pa
ra meselesidir. Kalkınmakta olan ülkemizde yatırım 
harcamaları nazara alındığında, bütçe rakamlarının 
tespitinde, Anavatan Partisinin icraatının doğru ve 
isabetli olduğuna grupça inanmaktayız. Adliyeleri
mizin araç, gereç, lojman ve kırtasiye ihtiyaçlarının 
bir an evvel giderilmesi temennilerimizdendir. 

Şu hususu da 'burada kısaca arz etmek istiyorum : 
Hâkim ve savcı kadrolarındaki boşluğun en kısa za
manda doldurulması 'gerekmektedir. Bunun halli neti
cesinde tabiî hâkim ilkesine de riayet edilmiş ola
cağı kanaatindeyiz. Zira, boşlukların yetki ile dol
durulması, işlerin süratlenmesi ve normal yürütül

mesinin aksine, davalarda karışıklık yaratmaktadır. 
Keza, meslekte ihtisaslaşmayı da kollamak gerekir. 
Zira, senelerce ticaret mahkemesine hizmet veren bir 
hâkimin alınıp, savcı yapılması veya ceza hâkimliğine 
getirilmesi ihtisası köreltmek demektir. 

Adlî sicilin bilgisayara bağlanması ve bunun için 
bütçeden gereken tahsisatın ayrılmış olması çok isa
betli olmuştur. Bunu takdirle karşılarız. Temennimiz, 
davaların süratle yürümesi bakımından gereken sair 
noksanların da bir an evvel giderilmesi ve karışıklığın 
önlenmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek hu
zurlarınızı daha fazla işgal etmemek ve kıymetli va
kitlerinizi almamak için sözlerime burada son verir
ken, Adalet Bakanlığı bütçesinin grubumuzca tasvip 
edildiğini arz ile, bütçenin tüm bakanlık camiasına ve 
yüce milletimize hayırlı olmasını diler, yüksek Mec-
d'isi şahsım ve gru'bum adına, en derin saygılarımla se
lamlarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barutçu. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma sü

remiz dolmuştur. Gündeme kaldığımız yerden devam 
etmek için, saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

'BAiŞKAlN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOM 

7. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları {1/798, 1/799;" 
3/1150, 1/791; 3/1151), 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
İBAŞ/K'AN — Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Bağçeei, bu

yurunuz efendim, 
ANAP GRU'BU ADINA MEHMET BAĞÇECİ 

(Yozgat) — Sayın Başkan, yüce Meclisin «rayın üye
leri; 1987 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi grubunun görüşlerini açıklamaya de
vam edeceğim. Grubum ve şahsım adına bu vesi
leyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Adalet Bakanlığı; merkez 'kuruluş ile mahkemeler, 
cumhuriyet savcılıkları, bölge idare ve vergi mahke
meleri, devlet güvenlik mahkemeleri, icra-iflias daire
leri, ticaret sicili memurlukları, adlî tıp kurumu ve 
adlî (tabiplikler, infaz ve ıslah kurumlarından ibaret 
bulunmaktadır. 

Görevleri yönünden; kamu hukukuna, özel huku
ka ve infaz hukukuna ilişkin mevzuatın, toplum ya
pısına ve çağın koşullarına uygun bir biçimde ıslah 
ve tekamülü için etütler yaparak, mevzuatın seyrini 
takip ve tespit etmek, suç ve ceza istatistikleri düzen
leyerek 'bunlardan faydalanmak,' adlî sicil ve ticaret 
sicili kayıtlarını tanzim ve muhafaza etmek, mahke-
meler, icra, iflas ve noter daireleri ile, adlî sicil daire
lerini ihtiyaca göre açmak, genişletmek ve infaz mü
esseselerinin yapım ve onarımlarını sağlamak, idare 
tarzlarını düzenlemek, işlerini takip etmek, cezaların 

[İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

infazını, hükümlü ve tutukluların ıslah ve manevî 
kalkınmalarını, çalışmalarını, bir meslek ve sanat öğ
renmelerini sağlamak, hâkim ve cumhuriyet savcısı 
olma niteliği kazanmış olanlarla, adalet memur ve 
hizmetlilerini atamak, yetiştirilmelerini sağlamak ola
rak belirtilmiştir. 

'Biz bu tariflere göre, Adalet Bakanlığı bütçesini 
üç yönden incelemek ve mütalaalarımızı vermek isti
yoruz : 

1. Kanunlar ve mevzuatının bugünkü durumu. 
Bilhassa ana kanunlarımızın vaziyeti. 

2. Adlî personelin ve mahkemelerin durumu. 
3. Adalet mekanizmasının adlî binaları; araç ve 

gereçlerin vaziyeti. 
Sayın milletvekilleri, hukuk, gerek fertler arasın

daki ve gerekse fertle cemiyet veya devlet arasındaki 
menfaat münasebetlerini tayin ve tanzim eden, daha 
doğrusu cebren tanzim eden normlar heyeti mecmua
sıdır veya hukuk, adalete hadim bir beşerî hayat ni
zamıdır. Mahiyeti ve menşei itibariyle fikridir, mane
vidir; gayesi, cevheri adalettir. 

tnsan ve insanın muayyen bir dimansiyonu olan 
sosyal kainat, hukuiksuz, ahlaksız ve metafiziksliz ola
maz. Bunlar da, hürriiyetsüz tasavvur edilemez. Hu
kukî akıl ve vicdan sekilinde tezahür eden adalet, ha
kikatin sosyal kainattaki haraket şeklidir. Hukuk, ta
rihî ve içtimaî bünye içinde ve normlar, kaideler ve 
düsturlar hallinde tezahür eder. Her hukuk normu
nun muhtevasında değişen ve değişmeyen unsurlara, 
kıymetlere rast gelinir. Değişen unsurlar, tarihî ve 
Sıçüknaî bünyeden, ampirik içtimaî ve tarihî amiller
den, realitelerden doğar. Değişmeyen unsurlar ise, in
san şahsiyetinden, ahlakî, manevî karakterinden; 
insan ruhunun manevî kademesinden, hayır unsurun
dan alır. Bu ahlakî ideale, «•adalet» deriz, tnsan, ma
na ile madde, fikir ile tabiat, ide ile realite, edeb*iyet 
lile mekân - zaman âlemi, finallte ile kozalite arasm-
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da aktif, aktüel, prodüktif bir varlıktır, şahsiyettir. 
Bunlardan dolayı, devamlı adalet idesini arar. 

Yukarıda, çök kısa olarak, hukukî açıdan baktığı
mız insan topluluklarını yalnız hukuk yönlendirmez; 
ahlâk, din, örf ve âdetler ile teamülün topluma yön 
verdiğini görürüz. Bunlar da insan toplumunun tari
hî, coğrafî, ekonomik, sosyal vesair durumlarından 
meydana gelmişlerdir. Ahlâk, din, örf ve âdetler ile 
teamüllerin hukukun yanındaki durumu; hukukun 
devlet tarafından cebren tanzim ve tatbiki, bunların 
'ise, toplumun içerisinde kendi ken'dini tatbiki ve ya
şamasıdır. Diğer bir deyişle, ahlâk, din. örf ve âdet
ler, teamüller, hukuk değildir; fakat hukuk bunla
ra uymaya, bünyesinde bunları saklamaya mecbur
dur. 

tşte, yukarıdaki verilerin .ışığında, toplumlarda 
hukuk sistemleri, gelişmiş temel sistemin üzerinde 
kanunlar teşekkül ettirilmiş ve bunlarla idare edilme
ye başlanmıştır. Değişik toplumlarda, değişik hukuk 
sistemleri meydana gelmiş; milletler, kendi millî hu
kuklarını bunlara bağlı olarak geliştirm'işilerdir. Bu 
hukuk sistemleri, belli başlı 5 tanedir : Rorna Huku
ku, Germen Hukuku, Angîo Safcson Hukuku, Sosya
list Hukuk ve İslâm Hukuku. Biz, Türk Devleti ola
rak, Roma Hukuk sistemine dahil bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, dünya devletleri, 19 uncu 
yüzyılın bilhassa ikiinai yarısında ve 20 nci asırda ge
lişen teknik ve ekonomi bakımından sınıflandırılmış; 
«az gel'işrriiş», «gelişmiş», «çok gelişmiş» ülkeler di
ye gruplara ayrılmıştır. İşte, bu gelişmiş ve çok geliş
miş ülkelerde teknik o kadar ilerlemiştir ki, sosyal 
lilimler çök gerilerde kalmış, âdeta teknik ilimleri ge
riden takip eder duruma düşmüştür. Hukuk da bir 
sosyal ilim olduğundan, önüne geçilmez bir hızla sı
fırlan aşarak evrenselleşen, milletler ve kıtalar üstü 
kaplayıcılık kazanan teknik karşısında, gerekli ni
zamı getirmediğinden, anarşi sık sık insanlığın karşı
sına gelmeye başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer yönden de, devlet
ler belli başlı üç bl'oka ayrılmışlar; Batı, Sosyalist ve 
Üçüncü Dünya Ülkeleri olmak üzere. Bu ayrılmalar, 
kendi içlerinde büyük meseleleri de getirmiştir; ge
lişmiş ve çok gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeleri 
-kendi bloklarına dahil de olsa- kalkındırmaktaki çı
karlarının, onları bir pazar olarak kullanmaktan do-
ğan çıkarlarından daha az olduklarını görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğimiz du
rumlar karşısında, ülkemiz, Roma Hukuku sistemine 
Ibağlı bir hukukla idare edilen, Batı blokunda yer 

alan, halen kalkınmayı sağlayamamış az gelişmiş 
ülkeler arasında yer almaktadır. Dünyamızdaki az ge
lişmiş ülkeler, bilhassa bağlı bulundukları gelişmiş 
Ülkelerin kalkınmışlığına yetişebilmek için, bu kalkın
mış ülkelerin teşvik ve destekleriyle onların hukuk 
sistemlerine ait kanunları iktibas yoluyla almışlar, 
hu şekilde kalkınacaklarını zannetmişlerdir. 

Türkiye de, Osmanlı İmparatorluğunun son za
manlarında, 1852 yıllarında Batı'dan Ticaret Kanu
nu, 1858 yılında Borçlar Kanunu gibi kanunlar ik-
'tlibas etmiş, bu iktibaslar cumhuriyet döneminde de 
devam etmişjtir. Medenî Kanun İsviçre'den, Ceza 
Kanunu îtalya^dan, İdare Hukuku Fransa'dan vesair 
büyük kanunlarımız tüm Batı devletlerinden iktibas 
yoluyla alınmıştır. Keza, Anayasalarımızın yapılışı, 
Batı anyasalarınıdan adapte edilerek olmuştur. Ben 
sadece bir misal olarak anayasalarımız, Medenî Ka
nun, Ceza Kanunu üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Anayasalarımızın nasıl yürürlüğe konduğunu, hu
kuk tarihli yönünden incelemek istemiyorum. Yalnız, 
ilk Anayasamızın meriyete konmasından itibaren da
ha yüz yıl geçmemişlJir ki, bu yüz yıla varan zaman 
içerisinde 5 defa anayasa değiştirilmiş, beşincisi ise 
yürürlüğe henüz yeni konmasına rağmen, değişiklik 
teklifleriyle karşılaşmıştır. 

İçlerinden yalnız 1961 Anayasasına şöyle bir ba
kalım : Bu Anayasa, yapımcıları tarafından başta 
Fransa, Almanya, İskandinav. ülkelerinin anayasala
rı örnek alınarak yapılmıştır ve imamları • bu Ana
yasayı anlatırlarken, bu gelişmiş ülkelerin anayasala
rından daha üstün, ileri bir anayasa olduğuna savun
muşlardır. Sonuç bellidir. İçerisinde yaşadık, biliyo
ruz. 

Medenî Kanun İsviçre'den tercüme yoluyla alın
mış ve yürürlüğe konmuştur. Kanun, İsviçre hukuk
çuları, ilim adamları tarafından, İsviçre Kantonları 
20 yıl tetkik edilerek meydana getirilmiştir. 900 kü
sur makidedir, Türkiye'de yürürlüğe konduğu andan 
itibaren 600 küsur maddesi âdeta ölü doğmuş, 300 
küsur maddesi ancak toplumumuza tatbik edilmiş, 

boşlukları âdeta Yargıtay kararlarıyla doldurulmuş, 
adalet karşısına gitmek insanlarımıza zul olmuştur. 

Ceza Kanunu, İtalya Zanerderlİ Ceza Kanunun
dan iktifbasen alınmış, 36 defa esaslı değişikliğe gidil
miş, tatbik edenler ve edilenler tatmin olmadıkların
dan demokratik sistemlerde rastlanmayan, ancak 
mutlak monarşi ve dikta rejimlerinde rastlanabilen 
cezaların caydırıcılığı, ıslahı vesair prensipleri dahi 
bir tarafa bırakılarak sık sık af çıkarılmaya başlan-
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mış, ferdin devlete itimadı kalmadığından, kendi ken
dine adaleti yerine getirmeye çalışmış, toplumda ka
nayan yaralar çoğalmış, suç oranları yükselmiş, 'o 
topluma uzun süreli sükûn gelmemiştir. • 

SALİM EREL (Konya) — Bugünkü politikadan 
bahsediyorsunuz değil mii? 

IBAŞKAN — Sayın Erel, lütfen müdahale etme
yin efendim. (SHP 'sıralarından «Yeni geldi» sesle
ri) 

Geldiğin anlaşüıyor. 

MEHMET IRAĞÇECİ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Büyük Türk milleti, tarihte az rastlanılan 
büyük devletler kuran, diğer milletlere örnek olan, 
her zaman onlara rehberlik yapan, kurduğu hukuk 
düzenleriyle onlar üzerinde hayranlık uyandıran na
dir milletlerdendir. Dar kalıplarla bu milletin tarihini 
tahlil edemeyiz. Yalnız, Anadolu'daki tarihi hin yıla 
yaklaşmıştır. Köklü müesseseleri, sağlam inançları, 
hâk'itrriiyete dayanan mefkuresi, 'büyük idealleri olan 
bir millettir. İşte hu Türk Devletinin Adalet Bakan
lığı olarak hukuk tarihimize yönelmel'i, üniversitele
rimizden ilim adamlarımız, tarihçilerimiz, sosyolog, 
psikolog ve hukukçularımız bugün yetişmiştir onlarla 
ve el birliği ile, müspet ilimin ışığı altında, millî ka
nunlarımızı yapmanın zamanı artık gelmiştir. Bakan
lığımızın hunları başlattığını biliyoruz, hu bakımdan 
kendilerine, bir hukukçu olarak, şükranlarımızı sunu
yoruz.. 

Muhterem milletvekilleri, cumhuriyet döneminde 
yalnız 10 bine yaklaşan bir kanunlar mecmuası çık
mıştır. Öyle İki, âdeta her dara gelişimizde «Yap ka
nun, yok kanun» prensibi gereğince, -her seferinde-
kanunlara müracaat edilmiş ve hunlar çıkarılmış; 
âdeta hir kanunlar anarşisi meydana gelmiştir. Hü
kümetimizin açıklamalarında gördük ki, hu kanun
lar da elden geçirilip düşürülecek ve ihtiyaca cevap 
verir millî kanunlar yapılacaktır. Bu bakımdan da 
Adalet (Bakanlığımıza haşarılar diliyoruz. 

Sayım milletvekilleri, ikinci konu olarak, adlî per
sonelimizin ve mahkemelerimiziin durumuna çok kısa 
olarak değinmek istiyorum; zira diğer arkadaşlarım 
hu hususu oldukça işlediler. Hâkimlik mesleği, bel
ki de meslekler içerisfinde en kutsalıdır. Onun için 
Türk Milleti, hâkimlik için «Peygamber postunda 
oturmak» demiştir. Türk hâkimi çok büyük zorluklar 
içerisinde olmasına rağmen, görevlerini yerine getir
meye çalışmaktadır. Hâkimliği hir memuriyet gibi 
telakki edemeyiz; hukukun üstünlüğüne inanan bir 
toplumun ferdi olarak, bağımsız olarak, âdeta ada

leti tevzi eden insan durumunda olan hâkim, birçok 
hukuk sistemlerinde olduğu gibi, karar verirken her
hangi psikolojik 'hir sıkıntı içinde 'bulunmaması ge
rekir. öyle ki, mesela ingiliz hukukunda, hâkim çok 
sevinçli ise, yine karar veremez. Tüm bunlara rağ
men, hâkimlerimizin zor durumu devam etmektedir, 
kadro açığı devam etmektedir, genç hukukçularımız 
hâkimlik mesleğine yönelmemektedirler; >6 hin küsur 
kadro bulunmasına rağmen, hâlâ 4 hin kadromuz 
dolu olup, 2 bin küsur kadroyu dolduramamışizdır. 
Bunu önlemenin yollarına elbirliği ile hakmamız ge
rekmektedir. 

IBunu önlemenin ilk yolu olarak bizim, burslu hâ-
kim ve savcı yetiştirme yoluna gitmemiz gerekmek
ledir. 

ikinci olarak da, 19812 Anayasası, -aynı hüküm 
1961 Anayasasında da vardı- hâkimlerin özlük hak
larının ayrı bir kanunla tanzimini emretmiştir. Bu 
ikanun çıkarılırken, adalet mensuplarını bir arada te
lakki etmemiz iyi olacaktır. Bunlar; başta hâkim, 
savcı, avukat, noter, adalet personeli bir arada düşü
nü îerek, Türkiye'de ayrı bir sandık kurulması ge
rekmektedir. Zira,, hâkimler Batı devletlerinin çoğun
da açık çdk verilmektedir; maddî sıkıntıya düştükle
ri zaman alabilmeleri için. Yunanistan dahi tngilte-
reiden bu kuralı almıştır. Bizde, hiç değilse hâkime, 
belirli bir miktar bu sandıktan para çekme yetkisi ve
rilmesi gerekmektedir. Bu adlî sandığın gelirleri; da
valar için alınan harçlar -oranı •yükseltilebilir bun
ların- maktu harçlar rJispi harçlara çevrilmek sure
tiyle elde edilecek gelirler, avukat ve noterlerin sigor
taya ödedikleri primlerin buraya aktarılmasıyla elde 
edilecek paralar, avukaıt ve noterlerin ödeyecekleri 
primler, icra - iflas dairelerinden elde edilen gelir ve 
harçlar, mahkemelerin vermiş bulunduğu para ceza
ları, idarenin yargı görevi olarak almış olduğu para
lar, bunların getirebileceği gelirler ve bütçeden ayrı
lacak belirli miktardaki paradan oluşabilir. Böyle bir 
adlî sandığın, bilhassa hâkim ve savcılarımıza çok 
ferahlık getireceği kanaatindeyiz. 

YILMAZ DEMıİR (IBilecik) — İktidara söyle, fon 
kursun; üç senedir nliye yapmadınız? 

MEHMET BAĞÇEOt (Devamla) — Türkiyemiz-
de, üç yıla yaklaşan Anavatan iktidarı zamanında, en 
çok reform yapan Anavatan Hükümetlinin, bunları 
da yenine getireceğine ve yapacağına inanıyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) - ömrünüz yetmez, 
ömrünüz. 
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KAIDİR DEMİR (Konya) — Yaptıklarımız, ya
pacaklarımızın teminatıdır. (Gülüşmeler) 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Baş
bakan iyi moral vermiş size. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET BAĞOECt (Devamla) — Üçüncü ko

nu olarak; adliye 'binalarımızın ve lojmanların yapı
lacağı inancını taşımaktayız. Bilhassa, mahkemeleri
miz teknik cihazların kullanılması bakımından haki
katen Türkiye'de çok geridir. Bilhassa elektronik ci
hazların, elektronik 'beyinlerin mahkemelere girme
sinin zamanı (gelmiştir; mahkemelerimizi çağa uydur
mamız gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 1987 yılı Adalet Bakan
lığımızın 'bütçesinin milletimize hayırlı, uğurlu olma
sını temenni eder; sözlerime nihayet verirken, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bağçeci. 

SHP Grubu adına Sayım Coşkun Bayram. 
'Buyurun Sayın Bayram (SHP sıralarından alkış-

I'ar) 
SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 

'(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ada
let Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçe Tasarısı üze
rinde, SHP Grubunun görüşlerini arz etmeye çalışır
ken, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, 1984 yılında, bu kürsüden Yargı
tay Bütçesi üzerinde, grubum adına konuşurken, 
sözlerimin bir yerinde, «İnşallah önümüzdeki yıl da 
aynı şeyleri söylemek zorunda kalmayız» demiştim. 
Fakat, maalesef 1985 yılında da, yine bu kürsüden 
aşağı yukarı aynı problemleri, aynı sıkıntıları dile 
getirmek zorunda kalmıştım. 1986 yılında da, aynı 
şeyleri tekrarlamamak için, 'bu defa Adalet Bakan
lığı bütçesi üzerinde söz aldım. Ancak, üzülerek ifa
de etmek istiyorum ki, bu cephede de geçmiş yıllara 
oranla fazla bir değişiklik yok, yıllardan heri acil 
çözüm bekleyen 'birçok sorun, yine gündemde bulun
maktadır. 

Hakikaten, konu ciddiyetle ve derinlemesine in
celendiğinde, 1920'ierden (beri her yıl ileri sürülen ve 
kısa sürede çözüm beklediği bilinen birçok adalet so
runu karşısında, maalesef, bugüne kadar ciddî bir 
adalet politikasının izlenmemiş olduğu, çok rahatlık
la söylenebilir. Siyasî partilerin seçim beyannamele-
ninde, hükümet proglamlarında ve nihayet beş yıllık 
kalkınma planlarında ayrıntılarıyla yer verilen adalet 

sorunlarına, iktidarlar her nedense bir türlü gereken 
önemi vermemişlerdir. 

Bunun yanında, çok enteresandır, Yargıtay bün
yesinden gelip, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturanlar 
da, maalesef rasyonel bir çözüm getirmemişlerdir. 
Halbuki, Yargıtay'da görevli iken, yargının aksayan 
vönleri üzerinde çok güzel sözler söylemişlerdir. 

Bütün bunlar karşısında, ister istemez insanın ak
lına Hoca'nın şu sözleri geliyor : «Hayatta 'beni bir 
tek kişi anladı; o da yanlış anladı.» Bu sahadaki tat
bikat, özellikle de son yıllardaki tatbikat, gösteri
yor ki, ülkemizdeki ilgililerden çok büyük bir çoğun
luk da, adalet ve hukukun önemîinıi anlayamadı, anla-
dvysa da yanlış anladı. 

'Birçok yerlere «Adalet mülkün temelidir» yazılı 
levhalar astık; ama, onu bir türlü kafaların içine ya
zamadık. Yıllardan beri, bu söze bakılması gereken 
gözle (bakılmadığı gibi, «mülk» kelimesi de, bazen 
apartman dairesi, bağ, bahçe, tarla gibi gayrimenkul 
olarak; son zamanlarda da köprü ve baraj hisse se
nedi, bankalardaki sırdaş hesap veya döviz hesabı 
olarak anlaşılmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şim'dli, bu söze, icranın başı olan Sayın Başbaka
nın, hangi gözlükle baktığını kendi beyanlarından 
aktarıyorum : 

30.12.1983 tarihinde, Hakim Ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetin kaibulünde 
Sayın Başbakan şöyle konuşuyordu : «/Bizler, seçim 
beyannamemizde, aynı zamanda hükümet progra
mımızda ve hatta parti programımızda, adalet kav
ramı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunu açıkça 
belirttik; çünkü adalet mülkün temelidir. Mülk de
yince, bizde başka türlü anlaşılıyor; öyle zannediyo
rum ki, mülk, malik olunan her şey demektir. Sade
ce .gayrimenkul değer değildir, biz o manada anlıyo
ruz.» Bu sözler hakkında hiçbir yorum yapmıyorum; 
yorum ye değerlendirmeyi yargı camiasının değerli 
mensuplarına bırakıyorum; ancak, Sayın Başbakanın 
salı günü bu kürsüden söylediği bir sözün kritiğini 
ve değerlendirmesini yapmadan geçemeyeceğim. 

iSayın Başbakan, pazartesi günü, Sayın Genel Baş
kanımız Erdal İnönü'nün, yine bu kürsüden cumhu
riyet savcıları ile ilgili olarak söyledikleri bir sözü, 
salı günü yanlış bir yorumla kullanarak özetle şöyle 
diyordu : «Türk hâkim ve savcılarına, hiçbir kuvve
tin emir veremeyeceğini artık herkes bilmelidir». Bu 
sözün, bu kürsüden Sayın Başbakan tarafından söy
lenmeğini şu bakımdan önemli buluyoruz : 2 ay ka
dar önceki kabine değişikliği sırasında, basında çı-
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•kan bazı haber ve yorumlar, ©aşjbakanın, bu konuda 
tamamen aksi bir düşünce içerisinde olduğunu göste-
rliyordu. (SHP sıralarından alkışlar) O tarihlerde, 
İskenderun'da 3 Ertka Holdingcinin tutuklanması sı-> 
rasrrtdaki tavrı, Başbakanın, cumhuriyet savcısına 
«memur», Adalet Bakanına da «onun amiri» gözüyle 
baktığını, hatta Adalet Bakanının, arriir - memur iliş
kisi içerisinde, cumhuriyet savcısına her türlü'emri 
verebileceği şeklinde, fevkalade sakıncalı bir görüş 
ve kanaate sahlip olduğu doğrultusunda bir izlenim 
uyandırmıştı kamuoyunda. (SOP sıralarından alkış
lar) O olaydan bu yana geçen süre içerisinde de ol
sa, ıbıı gerçeği kavrayıp, bu kürsüden söylemesi, ada
let adına sevindirici bir gelişmedir. 

Temennimiz odur ki, hükümet programları ve 
beş yıllık planlardaki ilke ve politikaları gerçekleştir
mek mevkiinde olanlar, bundan sonra, artık zabıt 
kâtibi ve gardiyan tayinlerini, ilgili genel müdürlere 
bırakırlar da, asıl meselelere yönelirler; aksi halde, 
acı ama gerçek, temelin sarsılması, çatlaması günde
me gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, mesele, bize göre, ülke ça
pında bir hukuk zihniyetinin teessüs etmesi meselesi
dir. Şimdi bu konu ile, yani hukuk zihniyeti konusu 
ile ilgili, üç değişik olayı bilgilerinize ve değerlendir
menize arz etmek istiyorum. Başka bir deyişle, de
ğişik kesimlerden üç tane örnek vereceğim. 

1. Biliyorsunuz, Ankaraldaki Siyasal Bilgiler Fa
kültesine paralel olarak, İstanbul'da da bir Siyasî Bi
limler Fakültesi vardır. Programları aynıdır, aynı 
dersler okutulur; ancak, yakın zamana kadar, İstan
bul mezunları, sırf okulun isminden dolayı aynı hak
lardan istifade edemezlerdi, hatta bu konuda açılan 
bir davayı da Danıştay reddetimişti. Beş yıllık bir uğ
raştan sonra, o da, ancak kanun değiştirilmek sure
tiyle, bu mesele halledilebildi. 

2. Bugün, Yargıtay tetkik hâkimleri ile cumhu
riyet başsavcı yardımcıları maaşlarını Ankara Ad
liyesinden alırlar. Ankara Cumhuriyet Savcısı, onların 
ita amiri durumundadır. İlaç yardımını Adalet Ba
kanlığı bütçesinden alırlar, yemek yardımı ve görev 
yolluğunu da Yargıtay bütçesinden alırlar. 

Bu zamana kadar, bunun hepsi Yargıtay bütçesin
de birleştirilemez miydi? Doğrusu da bu değil miy
di; ama bu kadar kolay bir konunun, kimi hiç farkına 
bile varmadı, kimi de hiç ilgilenmedi. 

3. Bundan bir-iki ay kadar önce TV'nin 20.00 
halber bülteninin en sonunda şöyle bir cümle vardı; 
«Anayasa Mahkemesi, SHP'nln başvurusu üzerine, 

dine ve AlMı'a küfredenleri cezalandıran kanunu ip
tal etti.» Cümle, aşağı yukarı böyleydi. Bize göre, 
TRT bu tek cümle »ile hem hukuk adına kasten cina
yet işliemiştür, hem de gerek kamuoyuna, gerekse Ana
yasa Mahkemesine çok büyük saygısızlık etmiştir. 
Cinayet işlem/işitir; çünkü olayı ve gerçeği kasten sap
tırmış, dini siyasete alet etmek isteyenlere 'bizzat ken
disi alet olmuştur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Anayasa Mahkemesine çok büyük saygısızlık et
miştir; zira Mahkeme Başkanı henüz açıklama yap
madan, yangından mal kaçırırcasına o gün hemen bu 
tek cümlelik haberi yayınlamıştır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ahlaksızlık et
miş. 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Bilahara, 
Anıayasa Mahkemesi Başkanlığınca yapılan açıklama 
karşısında bu haber, bir yüzkarası olarak sırıtmıştır; 
ama şimdi TRT'nin başındakilere ve ilgililere sorar
sanız, alacağınız cevap çok büyük bür ihtimalle «Bi
zim habercilik anlayışımıza, hukuk zihniyetimize uy
gundur» diyeceklerdir. 

Yazdığım metinde üç misal vardı, bir dördüncüsü
nü de bugün bu Mecliste yaşadık; onu da söylemeden 
geçemeyeceğim: 

Değerli arkadaşlarım, soydaşımız Naim Süleyman-
oğlu'nun Anayurda sığınmış olmasını memnuniyetle 
karşılıyor ve «holgeldJiniz» diyerek bağrımıza basıyo
ruz; ancak, bu olay vesile edilerek bir gündem dışı 
konuşmaya izin verilmesini bir İçtüzük ihlali olarak 
görüyoruz. Bu konuda alınmış Meclis kararının hiçe 
Sayılması, Başkanlığın keyfîliğini gösteren bir olay
dır. Üsteik, okuman mektup, partilerimizin Meclise 
yansıyan tavırlarını eleştirmekte ve ülkedeki parti 
sayısını tenkit etmekte, tek parti özlemini yansıtmak
tadır; bir de bir milletvekilinin reklamını yapmakta
dır burada. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu mektubun burada, AET Komisyonu Başkanı 
olan !blr milletvekili tarafından okunması, Meclis 
Başkanının da İçtüzüğü ihlal pahasına da olsa buna 
müsaade etmesi; buyurun, bu da bir hukuk zihniye
ti! (SHP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ancak, biz bunları tasvip etmiyoruz ve bir daha 
tdkrarlanımamasını diliyoruz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Üç senedir tek
rarladılar, artık alışkanlık oldu. 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Bu değerlen
dirmeleri ve yorumu ilgili, etkili, yetkili herkese ve 
Türk kamuoyuna bırakıyorum. 
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Değeri milletvekilleri, şimdi tekrar dönüyorum Sa
yın Başbakanın 30.12.1983 tarihindeki ıka<bul sırasında 
söylediği sözlere; ne diyordu Sayın Başbakan : «Mem
lekette ekonomlik sahada, sosyal sahada aünacaik ted
birlerle iyileşmeler oldukça, dava sayısı kendiliğinden 
azalacaktır. Tahminen öyle; ama bunun yanında bazı 
düzenlemelere ihtiyacımız olacağını zannediyorum. 
Özelikle, hâkimlerin, mahkeme koridorlarının halini 
görünce, çalışma şartlarının fevkalade zor olduğunu 
anlıyoruz. Vatandaş da ısltırap çekiyor. Her iki tarafın 
da ıstırabı var. Bunların düzeltilmesi yollarını birçok 
işlerde yaptığımız gibi bulacağız, birtakım çalışmaları 
beraberce yapacağız. Tecrübelerden istifade etenemiz 
esastır. Bu anlayış içinde, adalet müessesesi ve buna 
hizmet edenler için elimizden gelen her türlü gayreti 
göstereceğiz; canla, 'başla çalışacağız. Ayrıca, hâkim
lerin durumunun iyileştirilmesıi ve lojman sorununun 
en kısa zamanda çözümü için de gayret sarf edece
ğiz.» Bunları söylediği tarih 30.12.1983, bugürikü tarih 
14.12.1986 aradan üç yıl geçmliş. Şimdi biz soruyoruz: 
Adaba hükümet bu vaaltleririin hangilerini gerçekleş-
flirmişjtir? Lütfen, cevap bekliyoruz. 

Bize göre yaptığı tek şey, 241 ve ona bağlı olarak 
243 sayılı kararnameleri çıkarmak olmuştur. Bu ka
rarnameler de yargı doruğunda büyük huzursuzluk
lara neden olmuş, üzerinde büyük tartışmalar yapılmış 
ve o zamanın sayın adalet bakanı, bu kürsüden, yanıl
mıyorsam, «®ü kararnamelerin bir an önce Meclise 
geleceğini, buHaıda bunların düzeltülebileceğjinıi» söyle
mişti. Aradan iki yıl geçmesine rağmen hâlâ Meclüse 
gelmedi, hem de Anayasanın 91 inci maddesine rağ
men. 

Sayın Başbakan, ekonomik iyileşmeye paralel ola
rak dava sayısının azalacağını söylemişti; tam aksi
ne, dava sayısında patlama oldu. Toplumdaki değer 
yargıları o kadar değişti ki, artık toplumsal bünye 
daha çok ihtilaf çıkarmaya müsait hale geldi. Son ra
kamlara göre, yılda iki milyon dava açılıyor. Bu, her 
12-13 kişiden birinin diğeri ile davalı olması de
mektir, Bunun yanında, yine Sayın Başbakanın söy
lediklerinin tersine, adalet mekanizması çok geç işli
yor. 1985 yılına ait ve ceza davalarıyla ilgili üç is
tatistik! rakam veriyorum. 

1985 yılında, Ankara'da açılan ceza davalarının 
yüzde 60'ı karara bağlanmış. Bu oran, Adana'da 
yüzde 44 olmuş, İstanbul'da ise yüzde 30'a düşmüştür. 
Acaba neden böyle olmuştur; bilimsel bir araştırma 
yapılmış mıdır? istatistik rakamlarının yayınlanması, 
meselelere iyi teşhis konulması ve ona göre gerekli 
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tedbirlerin alınması amacını taşır; acaba, bu konuda 
ne gibi araştırma yapılmış, ne gibi teşhisler konul
muş ve ne gibi tedbirler düşünülmüştür? Bu sorulara 
lütfen cevap veriniz. 

Değerli üyeler, bize göre, bir toplumda dava sa
yısının azalması için, şu dört unsurun gerçekleşmesi 
lazımdır. 

1. İnsanların toplum kültürüne uygun şekilde 
hareket etmelerinin sağlanması; yani eğitim unsuru. 

2. Ekonominin düzetaıesi. 
3. Toplumda çıkan ihtilafların süratle çözümlen

mesi, yani, adalet mekanizmasının iyi çalışması. 
4. Siyaset altfonksiyonel sistemin iyi işlemesi. 
Biz, bugün burada, bunlardan adalet mekaniz

masının iyi işlemesi konusu üzerinde durmak istiyo- -
ruz. Bu mekanizmanın yapısal unsurlarından bir ta
nesi insan unsuru; yani, hâkim, savcı ve yardımcı per
soneldir. Bugün 6 bin civarındaki hâkim, savcı kad
rosundan yaklaşık 2 bini, yani üçte biri boştur. Mes
leğin cazibesi kalmadığından, hukuk fakültesi me
zunları rağbet etmiyor. Eskiden, hukuk fakültesi me
zunları birinci sırada akademik kariyer, ikinci sırada 
dışişleri, üçüncü sırada ise hâkimlik mesleğini tercih 
ederlerken, şimdi,bu sıra değişti. Şimdi hâkimlik en 
son sırada tercih edilen bir meslek haline geldi. Onun 
için de kadrolar boştur. 

Bu kadrolar, dört, beş sene sonra, Diyarbakır, Kon
ya ve buna benzer diğer yerlerdeki hukuk fakültele
rinden mezun olanlarla ve sırf işsizlik nedeniyle do
lacaktır. Ama mesele bu değildir. Meslek, fakülte me
zunlarının en iyilerinin, hâkimliğe müracaat etmele
rini sağlayacak şekilde cazip hale getirilmelidir. Yok
sa, dört, beş sene sonrası çok daha korkunç olacaktır. 

Bu konuda neler yapılmalıdır veya neler yapıla
bilir? Buraya geçmeden önce, konuyu 25 yıllık bir 
ağır ceza reisinin dilinden ortaya koymaya çalışaca
ğım. 

Bu sayın ağır ceza reisi kendi deyimiyle - aynen 
alıyorum - «Hâkimlik ve savcılık mesleğinin liyakatı-
na uygun bir yaşam çizgisi var mı?» diyor ve devam 
ediyor; aynen kendi dilinden aktarıyorum: «Ben ağır 
ceza reisiyim, doğru dürüst giyinmem gerekir; ama 
yeni bir takım elbise 100 bin lira; işin içinden çıka
mıyorum. Gazete alırken, bir tane eksik alayım ya 
da hiç almayayım diye düşünüyorum. Şu anda üze
rimde gördüğünüz bu elbiseyi 1982 yılında aldım, ye
nilemeyi düşünüyorum; taksitle alabileceğim bir yer 
bakıyorum. Bizim yapabileceğimiz her kuruş borç, bi
ze davalarda fa,tura edilmeye kalkılır. Hâkimlik yaptı-
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ğım yerde, hiçbir zaman borç alış verişi yapmadım; 
gidip başka illerden borçla alış veriş yapıyorum. Kı
zım istanbul'da uçak mühendisliğinde, oğlum Erzu
rum'da tıp okuyor. Onlara her ay 40 - 50'şer bin lira 
gönderiyorum. Çocukları okutabilmek için bazen evde 
yemek yenilmediği oluyor. Eve hiç usta çağırmam. 
Elektrikli mekanik tüm aletleri; zorunluluktan, ben ta
mir ederim. 1962 yılında ilk göreve başladığım zaman, 
ben 800 lira, öğretmen olan eşim de 400 lira alıyor
du. Bu para ile o zaman 100 gram altın alınabiliyor
du. Şimdi ise, aynı para ile 36 gram altın alınabiliyor. 
Şimdi baktığım davalara avukat olarak baksam, dava 
başına 8-10 milyon lira kazanırdım. Bir kilo armu
du nereden ucuz alırız diye, semt pazarlarını takip 
ediyoruz; yani zamanı nerelerde harcıyoruz. Benim 
kafamın, ucuz armut nerede bulunur ile dolu olma
ması gerekir. Ben ne kadar sağlıklı düşünürsem, o ka
dar sağlıklı karar verebilirim. Akhisar'a gittiğimizde 
baktık hâkime ev vermediklerini gördük. Günlerce 
ortada kaldık, sonunda arabayı ve hanımın bilezik
lerini sattık, bir ev aldık. Bana rüşvet teklifleri ol
madı değil, ama çok az oldu. Bu bir kişilik meselesi
dir, hâkimin kişiliği buna müsaitse aracılar konur.» 

Son olarak şunu söylüyor; «Hâkimleri, bulunduk
ları bu geçim sıkıntısından kurtarmak, batık bir şir
keti kurtarmaktan daha hayırlıdır memleket için.» 
Halen görevde bu sayın ağır ceza reisi. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Biz de bu sayın yargıç ile aynı duyguları paylaşı
yor ve bu konuda acaba neler yapılmalıdır, neler ya
pılabilir meselesine dönüyoruz. Bir defa, artık şu 
gerçek çok iyi anlaşılmalıdır ki, hakların ve özgür
lüklerin güvencesi olan yargı hizmeti, özelliği olan 
bir hizmettir ve hâkimler sadece bir memur değildir; 
hâkimini, savcısını arzulanan düzeyde yetiştiremeyen, 
ona adaleti gerçekleştirmesini sağlayacak olanakları 
yaratmayan, gerekli çalışma ortamını hazırlamayan 
ve önündeki engelleri kaldırmayan devletin, adalet 
hizmetlerinden şikâyete asla hakkı yoktur. 

Bu genel değerlendirmenin ışığı altında, bu ko
nuda neler yapılabileceğini, zamanın darlığı nedeniyle 
detaya girmeden maddeler halinde belirtmeye çalışa
cağım : 

1. Her şeyden önce yeterli maaş verilmelidir. 
2. Yıpranma tazminatı verilmelidir. 
3. Fiilî hizmet zammı verilmelidir. 
4. Mesai saatleri dışındaki keşiflerde fazla üc

ret verilmelidir. 
5. Meslekî kitaplar Devlet tarafından temin edil

melidir. 

6'. Bölgesinde süresini dolduran hâkim ve savcı-' 
j lar, bir üst bölgeye vakit kaybetmeden gidebilmelidir. 
j 7. Eş durumundan tayin ve nakiller anında yapı-
j labilmelidir. 
i 8. Siyasî baskılar ve seçmene selam politikası yü-
I zünden kurulan bazı ağır ceza merkezleri dağıtıla

rak, oradaki hâkimler başka bölgelerde kullanılma
lıdır. 

9. Hâkim teminatı bir an önce geri getirilmeli
dir. Zira, teminat daha ziyade vatandaşa verilen bir 
güvencedir. «Berlin'de hâkimler vardır» denilirken, 
teminatlı, yerinden siyasî güçle kaldırılıp atılama
yacak hâkimler vardır anlamında söylenmektedir. Hâ
kimler Kurulunun mevcudiyeti, bubünkü yapısı iti
bariyle teminatın yerini asla tutamaz. Hâkimlerin ba
ğımsızlığının, teminatla güçlendirilmesi şarttır. Bağım
sızlık, Anayasada yer almıştır, ancak teminat geri ge
tirilmezse bu tek başına kâfi değildir. 

10. Coğrafî yönden geri kalmış bölgede görev 
yapan hâkim ve savcılara birtakım ek imkânlar sağ
lanmalıdır; çocuklarının yatılı okuyabilmesi, yaz ta
tilini ücretsiz olarak eğitim sitelerinde geçirmeleri, ek 
ücret verilmesi gibi. 

11. Nakil süresinde uygulanan güvenlik soruş
turmalarından kesinlikle vazgeçilmelidir. 

12. Avukatlıktan hâkimliğe geçiş teşvik edilme
lidir; Amerika'da bütün avukatların ideali hâkim ola
bilmektir. 

13. 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş 
bir hâkimi, oturduğu lojmandan çıkarmamalıyız. 

14. Fakültelerde okutulacak konular, dersler hak
kında fakülte dekanlarıyla Yargıtay, Danıştay daire 
başkanlarının diyaloga girmeleri şarttır. 

Değerli üyeler, aslında enerji konusunda, dış tica
ret konusunda konferanslar düzenleyen hükümetin, 
hukuk ve yargı sorunları konusunda da geniş çaplı 
bir hukuk kurultayı düzenlemesi ve konuların enine 
boyuna tartışılması gerektiği kanısındayız. Bu konu-

, lar, enerji ve dış ticaret konularından daha mı az 
önemlidir? Bu konuda da hükümetin düşüncesini 
öğrenmek istiyoruz. 

Yargının ikinci unsuru, sosyal normlardır; yani, 
kanunlar, kurallar. Bir defa, her şeyden önce baza 
olaylar günümüz şartlarına uygun şekilde, suç ol
maktan çıkarılmalıdır. Almanya'dan ithal edilen Ce
za Yargılama Usulü Yasası değiştirilmelidir. Şikâyet
lerin çoğu buradan kaynaklanmaktadır. İngiliz siste
mine uygun çapraz sorgulama sistemi, bir Ceza Yar
gılama Usulü Yasası hazırlanmalıdır. Mecburî mü-
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dafilik sistemi kabul edilmelidir; ölüm cezasının, avu-
katsız olarak verilmesini izah etmek mümkün değil
dir. 

Adlî müzaharet müessesesine işlerlik kazandırıl
malıdır. 11 özel idaresi ve belediye bütçelerinden baro
lara, bu hizmet karşılığında kaynak aktarılmalıdır. 
önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek îl 
özel İdareleri ve Belediye yasaları görüşülürken, bu 
konunun da dikkate alınmasını talep ediyoruz.. 

2 yıldan beri Başbakanlıkta bekletilen Medenî Ya
sa ve îstinkaf Mahkemelerinin Kuruluşuna Dair Ya
sa tasarılarının bir an önce Meclise sevk edilmesini 
talep ediyoruz. Bu kadar zamandan beri neden bek
letiliyor? Ayrıca bunu da öğrenmek istiyoruz. 

15 gün kadar önce Adalet Bakanlığına teslim edi
len Ceza Yasası taslağının, bir an önce tasarı olarak 
Meclise sevk edilmesini istiyoruz. Zira, bu yasanın, 
başta sürgün cezaları olmak üzere, birçok maddesi
nin acilen değişikliğe ihtiyacı vardır. 

Staj Kanunu ile ilgili yönetmeliğin bir an önce 
yayınlanmasını talep ediyoruz. Sırf bu yönetmelik ya
yınlanmadığı için, bu kanun boşlukta kaldı. 

Üçüncü unsur, araç, gereç ve yardımcı personel
dir. Bir defa, adliye binalarının genelde bakımsızlığı ve 
perişanlığı açıktır. Gerçi, nadiren de olsa, bazı iller
de ve ilçelerde yeni, bakımlı ve güzel adliye binaları 
görüyoruz; ama bunların şahsî prestij kullanılıp, ma
hallî imkânları harekete geçirerek sağlandığını da üzün
tü ile öğreniyoruz. Bu, çok riskli bir olaydır. Adliye 
hizmet binalarındaki perişanlığın sebebi, bütçeye ge
rekli tahsisatın konulmamasıdır. Gerekli tahsisatın ko-
nulmamasını, devletin geneldeki olanaksızlıklarıyla iza
ha da imkân yoktur. «Hizmet ulvî olduktan sonra, iyi 
ifa edildikten sonra, binanın ne önemi var?» demek 
mümkün değildir. Düzenli ve özenli bir yapı insan
ları etkiler; sadece iş sahibi vatandaşı değil, o binada 
çalışanları da etkiler. 

Yardımcı personelin durumları iyileştirilmelidir. 
Gazetelerde okuduğum kadarıyla, yanılmıyorsam Sa
yın Bakanın «Yardımcı personele vereceğimiz para, 
ancak çerez parası olabilecektir» sözü, iyiniyetle de 
söylenmiş olsa bile hoşumuza gitmedi. Daha rasyo
nel bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

Adalet Yüksekokulu mezunlarına gereken önem 
verilmelidir. İşe alınmada öncelik sağlanmalıdır. Bu
günkü tatbikat çok terstir ve kötüdür. Adliyede açı
lan imtihanlarda, o okulun mezunları başarılı olamıyor 
da, halen adliyede çalışanların yakınları başarılı olu
yor. Bu durum tamamen imtihan sisteminin kötülü
ğünden kaynaklanan çarpık bir uygulamadır. Ya bu 
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okul mezunlarına sahip çıkınız, yahut da bu okul
ları açmayınız. 

Bilirkişilik müessesesi hâkim ve savcılardan ayrıl
maz bir parça haline gelmiş, âdeta onların müşaviri 
durumunu almıştır. Ancak, biraz da Türkiye'nin sos
yal şartları nedeniyle, bu müessese adaletin gecikme
sine neden olmaktadır. Bu müessesenin de yeniden dü
zenlenmesi gerekmektedir; ama bu düzenleme, bakan
lığın geçen yıl savcılara ve dolaylı olarak da mahke
melere gönderdiği, Adlî Tıptan nasıl görüş alınacağı
na dair 15.3.1985 tarih ve 15/56 sayılı bir genelge 
gönderilmesi şeklinde olmamalıdır. Bu genelge hem 
Anayasanın 138 inci maddesinin ikinci fıkrasına açık
ça aykırıdır, hem de işlerin sürüncemede kalmasının 
başlıca nedenlerinden biridir. Geciken adalet, toplum
da etkinliğini kaybetmektedir. 

Bu konuda bir örnek vermek istiyorum : Bugün 
birçok yerde «Sigara içmeyiniz, öldürür» yazısını gö
rüyoruz; ama sigara hemen öldürmediği, uzun süre
de çeşitli hastalıklara neden olarak öldürdüğü için, 
birçoğumuz o yazılara baka baka sigara içiyoruz. 
Sigara da elektrik gibi anında çarpıp öldürse hiç 
kimse sigara içmez. İşte aynen bunun gibi, adalet de 
ne kadar kısa sürede tecelli ederse, o derecede etkili 
olur. 

Değerli üyeler, ülkemizde adaletten çok adaletsiz
likten söz edilmesinde, savunmanın yerinin ve yetkisi
nin, hizmetin gerektirdiği oranda düzenlenmemiş ol
masının payı büyüktür. Hukuk ve ceza alanında, sa
vunmanın yeri ve yetkileri bakımından yasalarda bü
yük boşluklar bulunmaktadır. Adaletsizliğin önlen
mesinde en etkili çare, savunma görevinin eksiksiz ya-
pılabilmesindedir. Baroların üzerindeki vesayet kalk
malıdır, her şeyden önce. 

insan onurunun korunması, insanın en büyük de
ğer olması, savunma hakkının kutsal niteliğini oluş
turmaktadır. Ülkemizde savunma makamı, yasalarla 
düzenlenmiş gizlilikten şikâyetçidir. İdarî davalarda, 
taraf olan kamu kurumunun, dosyaya sunduğu belge
lerin gizli olduğunun belirtilmesi halinde, bu dosya ve 
belgelerin savunma görevlilerine incelettirilmemesi 
gibi bir düzenleme sözkonusudur. 

Hazırlık soruşturması sırasında, Cumhuriyet sav
cılarının sahip oldukları yetkilerin, kolluk gücüne dev
redilmiş bulunduğu görüntüsündeki uygulama sür
mektedir. Sanık, her türlü savunma olanağından yok
sun bir halde itham edilmekte ve aleyhinde deliller 
toplanmaktadır. Bu kapalı devrede, adlî hatalara ne
den olan ağır koşullar oluşmakta, işkence iddiaları 
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bu kapalı devrede yoğunlaşmakta, savunmanın ger
çeği ortaya çıkarması güçleşmektedir. İtham ile sa
vunmanın aynı anda başlaması ilkesi, artık, ülkemiz
de uygulamaya konulmalıdır. Yargılama aşamasında, 
savunmanın tahdide tabi kılınması büyük bir tehlike
dir. Savunma mesleğinin, bütün hukukçuların ortak 
mesleği olduğu unutulmamalıdır. 

Değerli üyeler, son olarak şunları söylemek istiyo
rum : Adalet o kadar yüce ve evrensel bir kavramdır 
ki, bir devlet politikası oluşturulması zorunluğu vardır; 
hükümetten hükümete değişemez. Ama hükümetlerin 
adalete verdikleri önem değişik olabilir. Nitekim 
ANAP hükümeti de işbilirlik ve işbitiricilik iddia
sıyla, bitirdiği işlerle birlikte, devlet kavramını, adalet 
kavramını ve birçok hukuk kurumunu da büyük öl
çüde bitirmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) Doğal ola
rak bütçesinde de bu olgu yansıyacaktır elbette. Faz
lasını beklemek zaten iyimserlik olurdu. 

Hiçbir şekilde yeterli olmadığını düşündüğüm bu 
bütçenin, yargı camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edi
yor, grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üze

re Sayın Hasan Altay. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Altay, 30 dakika zamanınız var efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, 10 dakika da bir başka konuşmasından 
kaldı efendim. 

BAŞKAN — Efendim adalet terazisiyle tartıyoruz. 

SHP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın mMet^ekilleri; hepimizi 
grubum ve şahsım adına selamlayarak sözlerime 
basılıyorum. 

Adalet 'Bakanlığının başta gelen görevi, kanunla
rın ve kanun hükmünde kararnamelerin hukuka ve 
kanun yapma tekniğine uygun olarak çıkarılmasıdır. 
Geçen 'bir yıllık uygulamaya 'baktığımızda gördü
ğümüz şudur : Birçok kanun Cumhurbaşkanı tara
fından geni gönderilmiştir, 13 kadar kanun Anayasa 
M'ahkemesince iptal edMırniştıir, birçok kanun hük
münde kararname de Anayasanın amir hükmüne rağ
men, Anayasa denetiminden kaçınılmak 'için Meclis 
gündemine getirilmemekte ve Meclis işlevsiz kılın
maktadır. 

İki yıldır, hatta üç yıldır hazır olduğu öne sürü
len Medenî Kanun, en 'az bir yıldır Başibakanlıkta 
keyfî olarak bekletilmektedir. Kanunları yapmak ve 

düzenlemek Adalet Bakanlığına ait olduğuna göre, 
bunun Başbakanlıkta bekletilmesinin bir tek amacı 
olabilir, o da bundan potytifc çıkar sağlamaktır. Eğer 
amaç 'bu ise, adaleti politikaya alet etmek isteyen
ler, en 'büyük zararı 'kendileri görmüşlerdir, görecek
lerdir, 

Sayın Necat Eldem'in değişmesiyle, yerine 'bakan 
olan sayın yeni 'bakanımızın -ne derece doğru, 'bile
miyorum- bir açıklaması var; Medenî Kanunla 'ilgi
li 'bir söyleşi yapmış : Değerli bakanımız, «Medenî 
Kanunun hepsi 'birden değişirse sakıncalı olur, pey
derpey değişmelidir» diyor. İki yıldır bizim verdiği
miz öneriler karşısında, «Efendim, Medenî Kanun, 
Ceza Kanunu gibi ön'emıli kanunlaıria milletvekilleri
nin ferdî değişiklik istemlerinin anlamı yoktur, böy
le 'bir şey olmaz» deniliyordu, bugün tam tersi ol
maktadır. 

Ayrıca değerli 'bakanımız -ne derece doğru 'bile
miyorum, tabiî doğrudur veya ben yanlış anlamış 
olabilirim- yorumda bulunuyorlar ve «Medenî Kanun 
bizim gereksinmelerimize uymuyor, ama bizim hal
kımızın 'Islamî hukukla ilgili 'birtakım gelenekleri var.» 
diyorlar. Kendisine soruyorum şimdi : Islamî huku
ku el'e alırken; örneğin, Islamî hukukta bulunan kö
lelik, çok evlilik ve bunun gibi çağdaş hukukta ol
mayan birtakım kavramlar, düzenlemeler imi kastedi
liyor? Bunu açıklasınlar. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Halkın gereksinimlerine yanıt vermediği belli olan 
bu Medenî Kanunun (ivedi olarak Meclis gündemine 
getirilmesi, somut olarak, Adalet Bakanlığının yapa
cağı en önemli 'iştir kanımca. 

Yine aynı şekilde, Ceza Kanununda yapılan ba
zı değişikliklerde, örneğin, kaçakçılığın men ve ta
kibinde ve ekonomik suçlara yönelik daha çok hol
dingci kişileri ilgilendiren veya serbest yarışma ko-
şuij'ları gereği çıkarılması gereken, dış ülkelerle olma
sı gereken ilişkilere yönelik yasalarda deniyordu ki, 
prensip olarak, biz ekonomik suça, ekonomik ceza 
Öngörüyoruz. 

Adalet Komisyonu üyesi olarak ben de bu görü
şe katıldım. Doğrudur, saygı duyuyorum; ama hol* 
dingçiler lehine bu ıtlip yasaları çıkaran iktidar ne 
yazık ki, hırsızlık da ekonomik suç olmasına rağ
men; örneğin basit dolandırıcılık veya çek - senet 
ödeyememe de ekonomik suç olmasına rağmen; hat
ta en çarpıcı örneği gasp da ekonomik suç olması
na rağmen en ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Bu 
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da iktidarın, özelikle Adalet Bakanlığının bu ana 
kadar samimî davranmadığını göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor !ki, Sayın 
Başbakan da, Adalet Bakanlığının 'bu görevin üste
sinden gellemeyeceğinli anlamış durumdadır. 

. Şöyle ki : Yasaların düzenlenmesi ve hukukla il
gili işlerin tamamlanması görevleri Adalet Bakanlığı
na ait olduğu halde, 'bir devlet 'bakanlığı bu işle 
görevlendirilmiştir; 'bunun yasal dayanağını da an
lamak pek olası değildir. 

Adalet Bakanlığının en başta ©elen görevlerinden 
bini, evvelemirde, hukuk devleti ilkesine uygun dü
zenlemeleri getirmesidir. Bunun için, Anayasanın ye
ni baştan gözden geçinilerek çağdaş ve özgürlükçü 
demokrasiyi zorlaştıran hükümleri değiştirmeli ve tüm 
yasaikiar kaldırılmalıdır. 

Bu konudaki haklı istemleri, «Siz, bu Anayasa
ya sadakata dair yemlin ettiniz, nasıl değiştirilmesini 
istersiniz?» diye karşılamak, Anayasanın 175 inci 
maddesini görmezden gelmek, hukuk bilmemektir. 
Bizim istediğimiz, Anayasaya karşı harekette bulun
mak değil, yasaların ve hukukun elverdiği yollarla 
Anayasanın değiştikiimesidir. 

Aslında, 'baktığımızda, topluma yönelik Anayasa
nın çıkarılmasını istediği, tüketicinin korunması, te
kelciliğin önlenmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile 
örneğin Anayasanın 49 uncu maddesinde yer alan, 
Devlet, çalışanı desteklemeli ve işsizliği önlemeye el
verişli ekonomik 'bir ortam yaratmak için gerekli 
önlemleri almalı şeklindeki hükmü görmezden gelin
mektedir. Denilmektedir ki : «Devlet ve hükümet, 
kimseye iş bulmak zorunda değildir.» 

Bu Anayasa ile, demokrasinin özünü oluşturan 
örgütlenme ve anlatımı özgürlüklerine 'getirilen sı
nırlamalar kaldırılarak, yeniden düzenleme yapıl
malıdır. Ancak, görüyoruz ki, Anayasa Mahkemesi
nin iptal ettiği, Anayasayı daraltan yasalar dahi çı
karılmakta ve uygulamaya konulmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kamulardan, ör
neğin Yabancılara Toprak Satışı Kanunu aynen ka
bul edilerek Anayasa tanımazlığının somut 'bir örne
ği verilmiştir. 

Güvenlik soruşturması, basına getirtilen kısıtlama
lar ve basın mensupları için verilen hapis cezaları 
kaldırıflırnalı ve Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanu
nu yeniden oluşturulmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, hepimiz söylüyoruz ve özel-
liMe iktidar söylüyor, «Biz, hukuk devletiyiz» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devleti olmanın iki'te
mel özelliği vardır : 

Birincisi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yani yargının ba
ğımsızlığı; ikincisi de, uygulamada samimî ve yansız 
seçimlerin yapıimasıdıır. Bu ikisini dilerseniz birlikte 
gözden geçirelim : 

Anayasa hükmü olmasına karşın kuvvetler ayrı
lığı ilkesi, geçen yıllarda Yargıtay eski Başkanı Sa
yın Nihat Renda'nın da 'belirttiği gi'bi, işlemez du
rumdadır. 

Şöyle ki : Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun Başkanı Adalet Bakanı; müsteşarı da üyedir; 
doğal olarak bu kurula siyasiler etki etmektedir. 

Ayrıca, 'bugün Adalet Bakanının elinde 'bulunan, 
ivedi hallerde hâkim ve savcıları yetkili olarak gön
derme iyi işleüilmemekte ve keyfî olarak kullanıl
maktadır; bu durum kuvvetler ayrılığı 'ilkesiyle asla 
bağdaştrrılamaz. 

Hâkim ve savcılar için yapüan güvenlik soruş
turması da, 'bunları mağdur etmekte ve yargı 'bağım
sızlığı ile çelişen 'bir durum yaratmaktadır. 

Yine, hâkim atamalarında Adalet Bakanlığı Per
sonel Genel Müdürlüğünce hazırlanan atama karar
namelerini, bakanlık dışından gelen üyeler gereği gibi 
inceleyememekte ve bir iki gün içinde bu kararna
melerin altına imza koymak zorunda kalmaktadır. 
Bu durumda da, 'atamaların hemen hemen tamamının 
Adalet Bakanlığı yetkisinde olduğunu söyleyebiliriz. 
Olaya ekonomik açıdan 'baktığımızda, geçen günler
de hukukçu 'bir sayın bakan «Biz yerel yönetimlere 
ekonomik yönden bağımsızlık veremezsek, bunların 
işlev yapması sağlanamaz; başarılı olamaz ve bağım
sızlıklarından söz edilemez» demektedir. Arkadaşlar 
şimdi bakıyoruz; tüm belediyeler çok büyük olanak
lara kavuşturulmuş. İktidarın belediye başkanları 
özelikle, Amerika'ya, diğer ülkelere bu olanaklarla 
seyahatlere gidebilmektedirler; ama aslında Anaya
sa gereği bağımsız olması gereken hâkimlerimiz; bı
rakınız 'böyle uzun seyahatlere gidebilmeyi, ayağına 
ayakkabı 'alırken düşünmektedir. Bu durumda, eko
nomik bağımsızlığı olmayan hâkimlerin, bağımsızlı-
ğınd'an.söz edilebiMr mi? 

Değerli arkadaşlarım, adalet, toplumun, devletin 
temel görevidir. Devletin adaletten çıkar sağlaması 
düşünülemez, beklenemez. Yapılacak iş; devlet, ada
letten elde ettiği .gelirin tamamını, hatta daha fazla
sını yargıya aktarmalı, yargı personelinin ekonomik 
durumunu iyileştirmelidir. 
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KÂZIM İPEK (Amasya) — Adalet olmayan 
yerde karanlık vardır,. felaket vardır. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Yine, 1982 Ana
yasasında da yer alan, hâkimlerin özlük haklarının 
ayrı 'bir yasa ile 'belirlenmesi yolundaki hüküm ye
rine getirilmeyerek, kanun hükmünde kararname
ler ile adalet, siyasî iktidarın etkisi altında tutulmak 
istenmektedir. 

Değerıli arkadaşlarım, «Hukuk devletiyiz» diyen-
iktidarın, hukuk devletli ilkesinin önemli ikinci aracı 
olan siyasî seçimlerdeki tutumumu irdeleyelim. Ge
çen yıl çıkarılan Fak-Fuk-Fon, ilk kez ara seçim 
yap ulan 11 ilde kuruldu. Bu da iktidarın, samimî ve 
yansız 'bir tavır almak değil, şu veya 'bu şekilde se
çimleri etkilemek istediğlinıi göstermektedir. Seçim 'böl
gem olan Samsun'da, mahkeme kararıyla 'tespit ettir
diğimiz gibi, iktidar, partizanlık konusunda suçüstü 
yakalanmıştır; mesele mahkemeye intikal etmiş, da
va açılma aşamasına gelmiştir; bunu kanıtlarım. 

Ayrıca, son günlerde gündemde olan 'bir olay 
var. Bırakınız seçimlerde samimî davranmayı; Ana
vatan İktidarı, eğer doğru ise, 'bugün 100 milyon li
ra ile belediye 'başkanı transfer etmiş; bu şekilde de 
demokratik sistemin özünü dinamitlemiş ve satın al
mıştır. (SHP sıralarından «Satın almış, satın almış» 
sesleri) 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — İspat 
edin; ayıp, ayıp. Dedikodu'bunlar. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Gazete yazıyor, isim veriyor. Yalansa Başbakan 
tekzip etsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Sendikalara, der

neklere, gençlere siyaseti' yasaklayan, köylerde ör
gütlenmeye izin vermeyen Sayın Özal, halkı demok
rasiye çağırıyor; aslında kendine oy vermeye çağırı
yor.- Kendisine oy vermeyene, bırakınız demokrasi
yi, hayat hakkı dahi tanımamaktadır. Halkın 'büyük 
bölümü okur-yazaır olmayan ülkemizde, demokrasi
nin temel sorunu da 'budur. İktidar, tüm bu aksak
lıkları giderici önlemleri almalıdır. 

Anayasanın «Herkes gücü oranında vergi öde
mekle 'yükümlüdür» hükmü çiğnenmektedir. Devlebin 
tüm olanakları 'belli bir kesimim emrine sunulmakta; 
teşvik, kredi ve vergi iadeleriyle 'bunlar 'desteklen
mektedir. Bu kesimin temsilcileri, uçaklar dolusu 
'binlikte taşınmakta iken, yasal haklarını almaya ça
lışan öğrenci ve işçi ise 'baskıya, zulme uğramakta
dır. Tüm bunlar, iktidarca, Anayasanın 14 üncü 
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maddesinin de çiğnendiğini tartışılır duruma sok
muştur. Adalet Bakanlığı 'bu konuda hükümeti uyar
malı; bu uygulamalara son verilmesi için girişim
lerde 'bulunmalıdır. 

Temel hak ve özgürlüklerin korunması, seçim
lerin serbestçe ve tartışmasız yapılması, örgütlenme 
ve anlatım özgürlüğünün korunması gibi temel kav
ramları koruyucu düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm 
bunları sağlayıcı kurumlar kurulmalı, demokrasiye 
öncelikle işlerlik kazandırılmalıdır. 

Demokratik yapı kurulmaz, adaleti sağlayıcı araç
lar kurumsallaştırılmazsa, adaleti ve ona 'bağlı ola
rak toplumsal barışı ve huzuru sağlamak hayali ola
caktır. (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 'alkış
lar) 

Sayın Özal, sık sık 12 Eylül öncesinden söz et
mektedir. 12 Eylül'ü gerçekleştirenlere göre de te
mel neden partizanlıktır, adaletsizliktir. Kişiler ada
letten umudunu keserse, toplumsal 'bunalım kaçınıl
mazdır; yoksa «Biz hukuk devletine ve demokrasiye 
bağlıyız» demek yeterli değildir, hele hele 12 Eylül 
öncesi gökten yağmış 'bir bela değildir, 

Bir yanda stadlar dolusu 'binlirce kişi sınava gir
mekte, (içinden 50, bileımidiniz 100 kişi alınmaktadır. 
Sonuçlar ise, her nasılsa, 'bir günde okunabllmekte, 
iktidarın yandaşları sınavı kazanmaktadır. Nokta 
Dergisinde de söyleşi ve 'bazı belgeler yayınlanmış
tır. !Bu mudur 12 Eylül öncesine karşı olmak, bu mu
dur sizim insan sevginiz, adalet anlayışımız arkadaş
lar? (SHP şuralarından alkışlar) 

Nerededir Anayasanın 'başlangıcında yer alan; 
Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, mil
lî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve 
ödevlerde, nimet ve külfetlerde ortak olduğu ilke
si? Hukuk devleti ilkesine bağlı olmak demek, 'bun
ları yasa ile objektif olarak sınırlamak demektir. Oy
sa iktidar, her fırsatta, bulduğu her 'boşlukta huku
ku savunmaya zorlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet 'Bakanlığının diğer bir 
önemli .görevi, nitelikli hâkim-, savcı ve yardımcı per
sonel sağlamaktır. Yukarıda değindiğim gibi, yeterli 
parasal olanak sağlanmadığından ve ilgili yasa çı
karılmadığından, hâkim ve savcı açığı gittikçe büyü
mektedir. Toplumsal 'barışım ve güvenliğin 'sağlanma
sında yargının etkim ve hızlı 'bir şekilde işlerliğe ka
vuşturulması büyük yarar sağlayacaktır. Eğer ka
nunlar zamanında uygulanmaz ise, etkinliği ve cay
dırıcılığı azalır; bunun için başlıca araç, yeteri sa
yıda hâkim, savcı ve yardımcı personeldir. 
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Yargı organlarında halkça 'bir çözüm bulamayan 
telsiler, başka çözüm yollarına başvurmaik'tadır; bu 
ise yeni davalar demektir. Ayrıca, ödenek yoklu
ğundan keşifler zamanında yapılamamakta, batta pul 
yokluğundan istemler gecikmektedir. Hele hele bu
günkü koşullarda, yetişmiş yardımcı personeli elde 
tutmak dahi olanaksızdır. Hâkini ve savcılar kendli 
durumlarından çök, yardımcılarının içler acısı du
rumlarının iyileştirilmesini istemektedirler. Bu konu
da verdiğimiz teklif, ıgündeme dahi alınmamaktadır. 
Oysa, sözleşmeli personel adı altında siyasî koruma
ya dinmiş kişiler, bol bol paraya kavuşturulmuştur. 

Birçok kuruluş, özellikle yatırımcı 'kuruluşlar lüks 
içinde yasanken, yargı ve adlî 'binalar, idarî binala
rın 'bir köşesine sığıştırılmış durumdadır. Eksik mal
zeme, kırtasiye ve parasızlık, çalışanların morallini 
sıfıra 'indirmektedir. Tüm bu koşullar altında ada
let, adalete inanmış bir avuç inançlı kismin 'lin&n-
cıyl'a, Allah rızası için yaptığı savaşa dönüşmüştür. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesileri, alkışlar) Bu ne
denle, kendilerine teşekkür ediyor, takdirlerimi su
nuyorum. 

Birçok ülke adalet işlerinde bilgisayara geçmiş tlir. 
Bilgisayarın adlî sicil kayıtları dışında da kullanıl
ması, hukuk kuralları ve yargı kurallarının özetlen
mesinde kullandırılması, yargıda biirliği sağlayacak ve 
hızlandıracaktır. Ne yazık ki, .bu kadar az 'bir öde
mekle bu şekil atılımların yapılması olanaksızdır. 
Personelin eğitilmesi ve yctliştirilmesi için daha çok 
ça'ba harcanılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakan
lığı, tüm kanunları gözden geçirerek, işlerliğini kay
betmiş veya etkisi • azalmış yasaları ya hep kaldır-
maılıdır ya da ceza kararnamesi gibi önlemlerle dava 
konusu olmaksızın çözümlenmesini sağlamalıdır. 
Buna göre yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

Davaların artmasındakli diğer 'bir neden, vatan
daşın, devleti ile ihtilaflı olmasıdır. Devlet, halk de
yimiyle, alacağına şahin, borcuna karga gibi davran
maktadır. Devletin organları tarafından yasa ya iyi 
incelenmemiştir ya da keyfî olarak uygulanmakta
dır. Tüm bu aksaklıklar incelenmeli, devlet ve va
tandaş arasındaki sorunlar en aza indirilmelidir. 

Yargı organlarının yaptıkları yazışmaların diğer 
kuruluşlarca ivedi karşdanması sağlanmalı, 'biterek 
geciktirenlere, gerekirse ceza uygulaması yoluna gi
dilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın miiletvefciİleri; davaların ar
tışındaki nedenlerin en başında, hükümetin uyguladı

ğı insana ve emeğe değer vermeyen acımasız para 
politikaları gelmektedir. Cezaların infazında indirim 
yapan yasanın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 

I kısmen 'boşalan cezaevleri hemen dolmuştur. Qme-
I ğin, Ankara içinde yapılan bir araştırmada, ekono

mik suçlar başta olmak üzere, suç oranı hızla art
maktadır. işsiz ve aç kalanlar, hırsızlık, gasp, do
landırıcılık, fuhuş gibi suçlara itilmektedir. Yine, 
Adalet Bakanlığınca 1985 yılımda yaptırılan bir araş
tırmada, örneğin, Sungurlu gibi tipik bir Anadolu 
kasabasında da hırsızlık suçlarından yüzde 50'ye ya-

I kın bir artış olmuştur. 

I Şehirleşmenin hızlı olmadığı, kısmen içe kapanık 
bir yöre olan Hakkâri'de; 1985 yılında yine Ada-

I let Bakanlığınca yaptırılan ve Adalet Dergisinin ekim 
I sayısında yayınlanan araştırma sonucu şu şekilde 

saptanmıştır : 55 suçludan 11'i yetersiz eğitim, ll'i, 
I kötü çevre faktöründen, 23'ü ekonomik nedenlerden, 

10'u ise diğer nedenlerden suç işlemişlerdir. Yani, 
I yarıya yakın kısım, ekonomik nedenlerle suç işle

miştir; yani Özalzededir. '(SHP sıralarından alkışlar) 
Eğer gençlerimize iş vermezsek, eğitimini sağlaya-

j mazsak, işsizliği önlemek için yapılmayan yatırımlar 
yerine, cezaevi yatırımlarınla para harcamak duru
munda kalırız. 

Gençlere kendi işinli kurmak için kredi vermez, 
I sadece akıl verirseniz, kredi ve desteği para babala-
I rina verirseniz, cumhuriyetten bu yana 'geçen 63 yıl 
i içinde, Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençli-
I ğe sadece ve sadece cezaevlerini emanet etmiş olur-
I sunuz. (SHP sıralarından alkışlar) Oysa 'bakınız ki, 
I Sayın Adalet Bakanı (ki hukukçudur) tüm bu olum

suz koşulları nasıl değerlendiriyor : Türkiye gelişi-
yormuş, toplumda hareket varmış ve doğalmış) 

I ıBu kadar iyimser bir bakana sahip olmak, ada
let için ne büyük şans. Sayın bakan halkın yakm-

I ması için bakınız ne demiş : Nokta Dergisi sayı 46, 
sayfa 19. (doğru olmayabilir, tezkip etmediklerine gö-

I re, doğru sayıyorum) «Düşünün ki, hâkim ve savcı-
I larımız hakkındaki bu şikâyetler doğruysa ne yazık, 

yan'İışsa ne yazık. Savcılarımız, hâkimlerimiz bu tea-
I dar kötüyse, insanlarımız, bu kadar kötüyse, ne ya-
I zık. Bunlardan ikisinden biri doğru.» 

Ben de diyorum ki, arkadaşlarım, halkına ve ad-
üyesine güvenmeyen iktidara ne yazık. 

Ekonomik ve sosyal yönden çok daha girift iliş
kileri bulunan Batı ülkelerinde dahi bu kadar çok 

I dava yoktur. Türk halikı, devletine ve adalete karşı 
I çok daha saygılıdır. Sorun, ekonomik düzende, da-
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ha doğrusu düzensizliktedir. Çağdaş hukuk düzenini 
kuramayan iktidar, bu olayların asri sorumlu sudur. 

Sorunu 1961 Anayasasında, hak ve özgürlükler
de arayanlar çok 'kısa zamanda doğru olmadığını an
lamışlardır. Aslında, özgürlükleri kısmak için fırsat kol
layan güçler, acaba şimdi ne bahane uyduracaklar
dır? 

Ulu Önder Atatürk'ün, «Gelişme ve kalkınmanın 
yolu özgürlüklerden geçer» sözü karşısında, özgür
lükleri çağdaş hukukun çok gerisine çekmek isteyen
lerin Atatürkçü olmadığı 'açıktır. (SHP sıralarından 
alkikşilar) 

Sayın milletvekilleri, 'birkaç cümle ile de cezaev
lerine değinmek istiyorum. Bizzat yaptığım (görüşme
lerde cezaevlerinde ziyaretçilere, özellikle soyadı tut
mayan ziyaretçilere güçlük çıkarılmaktadır. Yemek
ler yetersiz, günlük harcamalar, mahkûm başına aşa
ğı yukarı 260 Türk Lirası civarında olmasına kar
şın, dışarıdan yiyecek getirilmesi yasaklanmalktadır. 
Mahkûmlar cezaevleri kantinlerinde ısoydurulnıakta-
dtr. Kabadayı sultası, gardiyan 'baskısı devam et
mektedir. tlaç parasının dahi mahkûmlardan aıldı-
rıldığı bazı cezaevlerinde gözlenmiştir. Cezaevleri
nin ıkınılan ampuller imin ve diğer tamirat giderleri
nin de bazı yörelerde mahkûmlardan alındığı görül
mektedir. Şikâyet eden mahkûmlar dövülmekte, ge
rekirse hücreye kapatılmaktadır. 

Cezaevlerinin doktorları iyi denetlenmemekte, za
man zaman keyfî davranmaktadırlar. Mahkûmlar, 
basından gereği gibi yarariandırıtoamaktadır. Özel
likle, mahkûmların 'bedenî zararlara uğraması duru
munda, gerektiğinde özel doiktorlaıra yakınları ve 
avukatları vasıtasıyla muayene ettirilerek temel halk 
ve özgürlüklerinlin korunması ıkurumsallaştırılmalı, 
'bu Ikonuda çaba 'harcanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, avukatların du
rumuna değineceğim. 

Yargının çok önemli parçası olan avukatlar, ne ya
zık ki, yargının dışlanmış kesimidir. Devlete karşı da, 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini savunan ve ba
ğımsız yargının varlığının kanıtı olan avukatlar, hak 
ettiği saygınlığa kavuşturulmalı, savcılarla hemen he
men eşit koşulda olmalıdır. Ekonomik yönden güçlen
melerine yardımcı olunmalı, zor durumda olanlar uy
gun koşulla kredi sağlanması yoluyla desteklenmeli
dir. Yargının her safhasında, 'kontrollü olarak da ol
sa, hazır 'bulundurulmaları sağlanmalıdır. Geçeri yıl 
da söylediğimiz gübi', adlî zabıta ivedi olarak gerçek-
leştirilrnelMir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik hu
kuk diüzeni anca'k demokratik sağ ve demokratik so
lun uzlaşmasıyla, 'bunlara saygı duymakla olur. Ken
dinden olmayanı dışlamak, milletvekillerini coplatmak, 
kendinden olmayanları dinsizlik ve vatan hainliğiyle 
suçlamak, olsa olsa, yeni 12 Eylüllerin başmimarlığı-
nı yapmak olur. (SHP, DYP sıralarından alkışlar) 

Çağdaş, demokratik bir hukuk düzeni ve toplum
sal barışı sürekli kılacak düzenlemelerin ve uygulama
ların ivedi 'başlatılması dileklerimle, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (SHP, DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Şahsı adına Sayın Cemal Özbilen, lehinde, buyu

runuz. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Adalet Bakanlığının 1987 Malî 
Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yü
ce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Adalet duygusu, insanlığın orialk malıdır. Adalet
sizlik kadar toplumları huzursuzluğa düşüren bir şey 
olamaz. Tarih boyunca adaletsiz toplumların da ayak
ta kaldığı görülmemiştir. Bu vesileyle, Ulu önder Ata
türk'ün, «Milletlerin yargı hakkı, bağımsızlığının bi
rinci şartıdır. Yargısı 'bağımsız olmayan bir milletin 
varolması kabul olunamaz.» vecizesini de söylemeden 
geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetten bu yana, bir 
nizamnameyle yönetilen Adalet Bakanlığı, 1984 yılın
da Anavatan Partisi îktidan döneminde çıkartılan 
2992 sayılı Kanunla, teşkilat ve görevleri hakkında ih
tiyaçları karşılayacak bir yasaya kavuşmuştur. 

Yukarıda arz ettiğim 2992 sayılı Yasa ile teşkilatı 
'belirlenmiş 'bulunan Adalet Bakanlığı, merkez teşkila
tıyla, özel yasalar uyarınca 'kurulmuş mahkemeler, 
adalet daireleri, cezaevleri ve 2659 sayılı Kanunla ye
niden teşkilatlandırılan ve Adalet Bakanlığına bağlı 
olduğu gösterilen Adlî Tıp Kurumundan ibarettir. 

Anayasamızla Türk Milleti adına kullanılmak üze
re bağımsız mahkemelere bırakılmış olan yargı yetki
si', ülke çapında teşkilatlanmış bulunan adlî ve idari 
yargı organlarınca yürütülmektedir. Adlî yargı, en kü
çük idarî bölüm İlçelerimiz olmak üzere, 643 yerde 
kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. İl ve 
ilçelerdeki adlî yargı teşkilatı, yasaların tespit ettiği 
görevler nazara alınarak, o yerdeki iş durumu ile hiz
met gereği değerlendirilerek, sayıları değişik olmak 
üzere, ağır ceza mahkemeleri, ceza mahkemeleri, hu-
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kuk mahkemeleri, tapulama ve trafik mahkemeleri, 
tek ve cilt hakimli mahkemeler, cumhuriyet savcıları, 
icra daireleri ve ticaret sicili memurlukları olmak üze
re, faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

İdarî yargı ise, 1982 yılına kadar Danıştaydan iba
ret iken, 1982 yılında 2576 sayılı Kanunla kurulan böl
ge idare mahkemeleri ile altyapıya kaivuşmuştur. Ha
len 22 yerde bölge idare mahkemesi, 22 yerde 33 adet 
idare mahkemesi, 33 yerde vergi mahkemesi olarak 
faaliyet göstermektedirler. 

Ayrıca, Anayasa ile kurulması emredilen ve adlî 
yargının özel yasada gösterilen görevleri ifa etmek 
Üzere, 1983 yılında 2845 sayılı Kanunla kurulan Dev
let Güvenlik Mahkemeleri 8 yerde faaliyetlerini sür
dürmektedir. 

Muhtelif sınıftan 917 adet noterlik dairesi, 203 
ticaret sicili memurluğu mevcut olup, yasalarda belir
tilen görevlerini ifa ederler. Her il merkezinde de, ti
caret mahkemeleri nezd'inde esnaf ve sanatkârlar si
cil memurluğunun denetimi de Adalet Bakanlığına ve
rilmiştir. 

Yargı organlarında adaletin sağlıklı bir biçimde 
yürütülmesinde büyük katkısı olan avukatlarımız, ül
ke genelinde 61 baroya kayıtlı olarak, Ekim 1986 ta
rihî itibariyle 22 934 kişiden ibarettir. 

Adalet Bakanlığının görev alanına giren ceza ve 
tevkif evleri de, il ve İlçelerde 647 adet cezaevi ile 
faaliyetine devam etmektedirler. 

Hukuk mahkemelerinden çıkan ilamların infazın
da, vatandaşın hak ve menfaatlerinin korunmasında 
aracı olan devlet, bu görevi, icra daireleri ve memur
lukları aracılığı ile yerine getirmektedir. Bu sebeple, 
her asliye mahkemesi nezdinde en az bir icra dairesi 
kurulması İcra ve tflas Kanununun hükmü olduğun
dan, halen 773 adet icra dairesi faaliyet halindedir. 

Adalet Bakanlığının tek bağlı kuruluşu, Teşkilat 
Kanununun 26 ncı maddesinde gösterilen Adlî Tıp 
Kurumudur. Bu bağlılık, şüphesiz idarî ve malî konu
lar ile ilgili olup, özel ihtisas sahibi uzmanlar ve diğer 
görevlilerden yararlanılarak tarafsız bir şekilde resmî 
bilirkişilik görevini ifa ederler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 2 nci maddesinde, cumhuriye
tin nitelikleri sayılırken, Türkiye'nin bir hukuk devle
ti oMuğu belirtilmekte, 141/4 maddesinde de, «Dava
ların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuç
landırılması» vurgulanmaktadır. Türkiye, dünyada nü
fus artışı en fazla olan ülkeler arasındadır. Bunun ya-

^nmda, köyden şehirlere akın, ekonomik gelişmeler, 

fert ve toplum arasındaki sürtüşmeleri çoğaltmakta
dır. Adlî teşkilat, bu davalardaki çoğalmaya paralel 
olarak genişletilmiş ve bikinilerimizin adedi çoğaltıl
mış değildir. Dünyanın hiçbir medenî ülkesinde bu ka
dar çok davaya bakmak zorunda bırakılmış hâkim gö
remezsiniz. Bununla birlikte, 1986 yılı içerisinde, hiz
metin zorunlu olduğu yerlerde, 35 adet yeni mahke
me kurulmasını olumlu bir gelişme olarak görmek
teyiz. 

Bütçe mülahazaları, vatandaşın hukukî teminattan 
yoksun bırakılması için yeterli bir sebep değildir. Bü
yük çoğunluğu itibariyle mahkemelerimizin tek ha
kimli oluşu, davaları ilk mahkeme olarak sonuçlan
dırması, üst mahkemelerin kuruluşunu zorunlu hale 
getirmektedir. Konunun biran önce ele alınarak, isti
naf mahkemelerinin kurulması zaruretine bilhassa işa
ret etmek istiyorum. Bu sayede, korkunç bir iş yükü 
altında ezilen ve esas görevi hukuk kurallarının Türk 
mahkemelerinde aynı şekilde tatbiki ve içtihat birliği
ni sağlamak olan Yargıtayımızın da yükü hafifletil
miş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün hâkim 
ve savcı kadrosu adedi 7 900 civarındadır. Bunun 
1 750 kadarı şu anda boştur ve tal'M de yoktur. 1 100 
kadar hâkim ve savcı adayı kadrosunun da 600 ka
darı boş bulunmaktadır. Kadro açığına rağmen, gö
revde bulunan hâkim ve savcılarımız ile diğer perso
nelimiz, üstün görev anlayışları, feragat ve fedakâr 
çalışmaları ile adalet hizmetlerinin aksamadan yürü
tülmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Kuşkusuz, yar
gı hizmeti bir kamu hizmeti, hâkim de bir kamu gö
revlisidir; ancak, hak ve hürriyetlerin güvencesi olan 
yargı, lalettayin bir hizmet, hâkim de sadece bir me
mur değildir. Hâkimlere, uygar ülkelerdeki gibi, diğer 
memurlardan ayrı bir statü uygulanması ve bu ilke
nin Anayasanın 140 inci maddesinde yer alması boşu
na değildir. 

Hâkimlik mesleği kutsal bir meslektir. Bir insanın 
yaşamı, hürriyeti, malı üzerinde son sözü söyleyecek 
olan güçte olmak ve bu güçlü nüfuza rağmen, insan
lık zaaf ve tutkularının dışında kalmayı başarmak, 
bu mesleğin en büyük özelliğidir. Bugün adalet teş
kilatındaki büyük boşluğa rağmen, bu kutsal mesle
ğe karşı isteksizlik, kanımca, mesleğin cazibesinin azal
tılmasından kaynaklanmaktadır. Hâkimlik mesleğinin 
özelliği ve herşeyden evvel, diğer kamu görevleri nden-
farklı olan yapısı göz önüne alınıp, maddî ve moral 
imkânları yönünden daha çekici, özenilir hale getiril
mesi gerektiğine inanıyor v« bu husustaki çalışmaları 
yürekten destekliyorum. 
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Yasalar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uy
gulayacak hâkimler, bilgili, yetenekli, âdil ve dürüst 
değilse, adalet tecelli etmez. Hâkim eliyle yapılan hak
sızlık ise, diğer kamu görevlilerinin işlediği haksızlık
lardan daha korkunç ve açtığı yara da daha derindir. 
Bu bakımdan, gerek adlî, gerekse idarî hâkimlerimi
zin, daha kaynağından iyi seçilmesi ve çok iyi yetişti
rilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çıkartılan Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki, 15.6.1985 günlü Resmî Gazetede ya
yınlanan ve yürürlüğe giren kanunun uygulanmasıyla, 
adlî ve idarî hâkim stajyerleri daha iyi yetiştirilecek
ler ve bu hizmetleri daha iyi vereceklerdir. Bundan 
dolayı, Adalet Bakanlığına teşekkür etmeyi bir görev 
sayıyorum. 

Yargı sisteminde süratli bir tempoyla işlerin yürü
tülebilmesi için, iyi eğitim görmüş hâkim ve cumhu
riyet savcılarının yanında, iyi eğitim görmüş ve yete
nekli, çalışkan yardımcı personele de ihtiyaç vardır. 
Bu yıl hizmete giren Adalet Meslek Lisesiyle, beş yıl
dır öğrenim yapmakta olan, üniversiteler bünyesinde
ki Adalet Yüksekokulu, gelecekte, kaliteli yardımcı per
sonel temini için iyi bir kaynaktır. Bu kaynağı da, iyi 
bir ücret politikasıyla desteklemek suretiyle, yargıya 
sürat kazandırılacağına inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin birçok il ve ilçe
sinde adalet binaları yetersiz ve hizmetin saygınlığıy
la bağdaşamayacak durumdadır. Hâkimlerimizin der
me çatma binalarda, ilkel araç ve gereçlerle çalışmak 
zorunda bırakılması üzücüdür. Çağdaş uygarlık düze
yine erişmiş olan ülkelerde, -mahkemeler için adalet 
sarayları yapılmaktadır. Yurdumuzda da yargı teşki
latımıza layık adalet saraylarının yapılması, öyle ina
nıyorum ki, Anavatan Partisi iktidarına nasip ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt düzeyin
de adalet personeli için lojman yapımı ve bina satın 
alınması konusunda Adalet Bakanlığının yürüttüğü 
çalışmaları, kısıtlı bütçe imkânları içerisindeki çaba
ları takdirle karşıladığımı ve kısa bir sürede bina so
rununu çözeceğine olan samimi inancımı, bu vesiley
le dile getirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimizin çıkardığı 241 
ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hâkim 
ve savcıların maaşlarında yapılan iyileştirmeler yeter
siz kalmıştır. Yüce Meclisimizin hükümetimize verdi
ği yetkiyle, kanun hükmünde yeni bir kararnamenin 
en kısa sürede çıkarılarak, hâkim ve savcılarımızın 

| maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılacağına inanı
yorum. 

Adalet Bakanlığının meselelerinin kısa zamanda 
halli mümkün değildir. Ancak, inançla meselelerin üze
rine gidilirse, halledilemeyecek bir meselesi de yoktur. 

Son olarak şunu belirtmek istiyorum : Mahkeme-
I lerdeki dava sayısını azaltacak tedbirleri arayarak, bil

hassa tapu mahkemelerindeki, birkaç nesli kapsayan, 
tarafları umutsuzluğa ve adalet duygusundan soğuta
cak duruma getiren usul ve esaslarda düzenlemeler 
yapma zaruretini göz önünde bulundurmalıyız. 

I Sözlerime burada son verirken, Adalet Bakanlığı 
1987 bütçesinin, başta bakanlığın değerli mensupla-

l rı olmak üzere, memleketimize ve aziz milletimize ha-
J yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi bu duygular

la, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özbilen. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Mahmut 

I Oltan Sungurlu, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın ©aşkan, Yüce Mecli-

I sin değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
hazırladığım konuşma metninden vazgeçmek zorun
dayım. Grupları adına ve şahısları adına konuşan mil
letvekili arkadaşlar, bakanlığımızın bütün çalışmala
rını ve meselelerini tek tek anlatmışlardır. Ben bu defa, 

I kısmen cevap mahiyetinde, kısmen ağırlılkı birkaç 
konuya temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, genelde bütün konuşma-
I cıların belirttiği gibi, adalet, mülkün temelidir. Bir 

milletvekili arkadaşımın bize taân olarak söylediği 
gibi, buradaki mülk gayrimenkul değildir; buradaki 
mülk, ülkedir ve adaletten kasıt da, .Adalet Bakanlığı 

I işlemleri değil, fert be fert her birimizin davranışın-
daki adalettir, müessese, müessese hepimizin fiilindeki 
davranıştır, kararımızdaki doğruluktur. Adalet kavra-

I mı, bu ölçüde, bu manada geniş bir kavramdır ve 
«Mülkün temeli» denen de budur. 

I Muhterem milletvekilleri, milletvekili arkadaşları-
I mın konuşmalarına teşekkür ddiyorum; bakanlığımı

zın büitün meselelerini vukuıfiyetle dile getirdiler. An-
I cak, bazı milletvekili arkadaşlar, doğruların üzerine 

yanlış inşa etmeye gayret ettiler; onlara toptan cevap 
verip, konuşmama devam edeceğim. 

Mesela; hukukun ana prensipleri var; «Hâkim 
bağımsızlığı, mahkeme bağımsızlığı» diyoruz. Bu doğ
ru, herkes buna, «doğru» der; ama, bunun arkasına, 

[ «Anavatan haksızlığı» dersen, sebep ne? Buna ben-
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zer, slogan şeklinde olan konuşmaları peşinen reddet
mek istiyorum. Doğrular, doğrudur; ama, üzerine in
şa edilen yanlışların gerekçesi gösterilmek zorundadır. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Bunları düzeltmek 
iktidarların görevidir Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Sayın İsa Vardal, müsaade, edi
niz, gücümüz yettiğince anlatmaya çalışacağız. 

Adalet Bakanlığı Bütçesine başlarken; evvela, ta 
1943'ten bazı pasajlar okuyacağım. 

Halil Özyörük, 1943; «Rağbetsizliğin sebebi ma
lum; yargıç genel hükümlere göre, yani devlet memur
larının bağlı olduğu aylık ve Ödenek hükümlerine gö
re para alır ve bu paradan başka hiçbir kazancı da 
yoktur. Çünkü, bizzat Anayasa, yargıcın, genel ve özel 
hiçlbir görev' alamayacağını söylemiştir. Mesleğin la
zım gelen çekiciliği kazanmasına bir an evvel teşebbüs 
edileceğine de asla şüphemiz yoktur.» Aynı şahsın 
1946 - 1947 yılında, Recai Seçkin'in 1962 - 1963, Der
viş Turhan'ın 1982 - 1983, Nihat Renda'nın 1984 - 1985 
senelerinde konuşmaları vardır; yani bakanlığımız
daki noksanlıklar, nakiseler, 1943 yılından beri bili
nen noksanlıklardır. Anavatan İktidarı bunlardan bir 
•kısmını gidermiştir; «Hepsini gidermiştir» dersek, yan
lış olur, ama, gidermek niyetindeyiz. 

Şimdi, arkadaşlarımızın sorularının bazı çekici 
noktalarına cevap verdikten sonra, temas edilmeyen 
veya ağırlıkla üzerinde duracağımız birkaç noktayı 
belirteceğini. 

Sayın Hasan Altay arkadaşımız, bizim, kölelikten 
yana olup olmadığımızı, sordular. 

Hangi gazetedeki, hangi demecime istinaden bunu 
söylediğini bilmiyorum. Yalnız, genelde bütçe müza
kerelerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu
ğum meselelerin, zaman zaman daha değişik yerler
de, daha değişik suretlerde yansıdığını biliyorum. Bu 
kabil meselelerdeki görüşlerimi bütçe müzakerelerin
de. söyledim; resmî zabıtlarda vardır. Bizim köleliğe 
veya 'böyle bir düşünceye yakın olmamızı ne ile izah 
ediyor, neye istinaden ıbunu söylüyor, buna neden lü
zum görmüş, bilemiyorum. 

Belki şunu söylemiş olabilirim: Medenî Kanunu
muzun bazı hükümleri çalışmaz. Bilmiyorum ken
dileri hukukçu mu; mesela, evlilikte, «Mal birliği, mal 
ortaklığı, mal ayrılığı» diye, 3 ayrı sistem var. Ama, 
(bunlardan, «Mal ayrılığı» bizim hukukumuzda çalı
şan bir sistemdir; mal ortaklığı ve mal birliği için - hâ
kim ve avukat arkadaşlar bilirler - belki de hiç tat
bikatı olmayan veya bir iki tane gayri Müslim arasın

da tatfbikatı olan bir sistemdir. Böyle olunca da huku
kî bir boşluk veya lüzumsuz bir müessesedir. Bu kabil 
şeyleri söylemiş olabilirim; şimdi, neleri söylediğinizi 
bilmiyorum; yalnız yine şu inancımı da ifade etmek 
isterim: Mesela, Kanunî Sultan Süleyman hukuku 
toplarken, yalnız yazılı hukuku toplamamıştır veya 
yalnız İslâm Hukukunu toplamamıştır, örfî hukuku 
toplamıştır. Türk'ün hukuk sistemi yalnız İslâm Hu
kukuna dayanmaz, «Örfî hukuk» dediğimiz, millî hu
kuka da dayanır. Hasan Altay Bey, eğer hukukçuysa, 
bunları da bilebilecek durumdadır; arz etmek isterim 
efendim. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Hukukçuyum. Is-
lamî hukuktan neyi kasdettiniz? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Hukukçuluğu 
belli olmuyor mu Sayın Bakan? Tecahülü arifaneden 
geliyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; devam edin 
Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Bilemiyorum efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — İnsaf. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
söz atmak için daha ciddî sebepler bulalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, siz devam edin efen
dim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Şimdi efendim, mahkemelerin 
ihtiyaçları doğrudur; ama yerel yönetime benzetilme
leri yanlıştır. Yerel yönetimler, icra organları ellerin-
reki paraya göre iş görürler, yatırım müesseseleridir; 
mahkemeler, adaleti yerine getirmekle, adalet dağıt
makla müklleftirler, çalışmaları için maddî imkânlara 
ihtiyaç vardır, ^maddî şartlara ihtiyaç vardır; ama da
ğıttıkları adaleti, yerel yönetimin parayla yaptığı ic
raata benzetmeyi doğru bulmuyorum. 

Sayın Süleyman Çelebi arkadaşımızın söylediği hu
suslardan, kararnamelerin gecikmesi olayı doğrudur. 
«Bu gecikmeleri önlemek için ne gibi tedbirlerin alın
ması lazımdır?» diye sordular; bu hususta çalışmalar 
vardır. Ancak, fiilî ve hukukî bazı sebepler vardır ve 
kararnamelerin mahiyetinin gizli olmasına rağmen, 
açıklanması da, maalesef dışarıya sızması da birçok 
probleme sebep olmaktadır; Adalet Bakanlığı olarak 
bunun sıkıntısını çekiyoruz. 

«Danıştay seçimleri gecikmiştir» dediler. 
Haklıdır; bir an evvel yapma gayreti içindeyiz, 

fiilî bazı imkânsızlıklar sözkonusudur. 
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Sayın Özgür Barutçu ve M'öhmet Bağçeei Beylere, 
söyledikleri için teşekkür ederim; önerilerinin bir kıs
mı tetkik edilecektir, yerine getirilme imkânı varsa, 
elıbetteki gayret edilecektir. 

Sayın Coşkun Bayram, «Hâkim teminatı yoktur» 
dediler. 

Bu hâkim teminatı, bize göre, vardır ve Adalet 
Bakanı olarak hâkim ıteminatına bizim gölge düşür
memiz sözkonusu değildir. Adalet camiasında böyle 
bir şikâyet de yoktur, olacağını da zannetmiyorum. 

Sürgün cezalarının kalkması için Ceza Kanununun 
bir an evvel gündeme gelmesi sözkonusu oldu. «Sür
gün cezası» denen, ikamete memur edilme cezası hu
susunda müstakil bir kanun teklifi milletvekillerince 
komisyona sevk edilmiş olup, o mesele de o arada hal
ledilecektir. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Bütünlük bozul
masın diye söyledim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Şimdi efendim, ben konuşmam
da, diğer arkadaşların dokunmadığı noktaları gözden 
geçirip, cevap vermeye gayret edeceğim. 

1987 yılı bütçe teklifimiz 140 milyar 863 milyon
dur. Bunun 91 milyar 436 milyon lirası cari giderlere, 
44 milyar 755 milyon lirası yatırım giderlerine, 4 mil
yar 570 milyon lirası da transfer harcamalarına ay
rılmaktadır. 

Adliye binalarımız: 

Arkadaşların dokunduğu gibi, adliye binalarımız 
•ihtiyaca yeterli durumda değildir, birçok köhne bina
larda adlî hizmetler yürütülmeye çalışılmaktadır. 1986 
yılı içerisinde bir kısım adliye binalarımız yapıldığı 
gibi, 1987 yılı içinde 7 milyar 520 milyon lira, adli
ye binaları inşaatı için bütçemizde ödenek vardır. Büt
çe imkânlarımız içinde ayırabildiğimiz para budur. An
cak şunu ifade etmek isterim : Bugün Türkiye'nin bir
çok yerinde modern adliye binaları olduğu gibi, fev
kalade modern duruşma salonları, düzgün salonlar 
vardır. Bir hayli mesafe alınmıştır, birçok adliyemizi 
gezen arkadaşlar bu farkı göreceklerdir. Ancak, bu
nun yanı sıra, halen köhne binalarda çalışan adliye
lerimiz de maalesef kalmıştır, onları da düzeltmenin 
gayreti içerisindeyiz. 

YILMAZ DEMÎR {Bilecik) — Başkentte bile yok 
Sayın Bakanım. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Başkentteki adliye binamızın 
bitirilemediği doğrudur efendim; yalnız, parayla da 
bir iş yapılamıyor. Geçen sene 3 milyar liralık ödenek 
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ayrılmış ve ancak kullanılabilmiştir. O bina için bu 
sene 4 milyar 300 milyon liralık ödenek vardır. Bu 
paranın yılı içinde harcanması inşallah mümkün ola
caktır; çünkü çok büyük bir binadır, çok büyük bir 
inşaattır; para olsa bile bir yılda bitirilmesi sözkonusu 
değildir. Bu seneki 4 milyar 300 milyon liralık öde
nek -de, zannediyorum az bir ödenek değildir. Bir bi
nanın içerisinde bu kadar paranın bir senede harca-
nabilmesü bile marifet olarak kabul edilmelidir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz otobanları bi
tiriyorsunuz. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Geçen sene, bu yıl 
bitirileceğini söylemişti eski sayın bakan. 

BAŞKAN — Sayın Vardal... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Ben bu sene için de bitirilece
ğini söylemiyorum; ancak, «4 milyar 300 milyon lira 
harcanırsa iyidir» diyorum. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Geçen sene yine 
yetkili bakan tarafından, bu sene bitirileceği söyle
niyordu. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU '(Devamla) — İnşallah efendim. 

Muhterem milletvekilleri, adliyenin asıl unsuru 
hâkimler ve savcılardır, daha doğrusu insan unsu
rudur; bina, araç, gereç, ihepsi lazımdır, hepsi lü
zumludur, malî imkânlar şarttır; fakat bütün bun
ların dışında, evvelemirde, o binalarda hüküm vere
cek, hakkaniyetle hükmedecek hâkimlere ihtiyaç var
dır. Halbuki, bizim şu anda kadrolarımızda 1 780 
hâkim ve savcı açığımız bulunmaktadır. 'Buna mu
kabil, bir hâkimimize düşen ortalama iş kapasitesi 
yılda 1 000 dosyadır, 4 bin dosyaya kadar çıkan mah
kemelerimiz vardır. Ağır ceza mahkemeleri için Ada
let 'Bakanlığının koyduğu tavan 250 dosyadır. Bunu 
matematik olarak hesap edersek, 200 işgünü üze
rinden günde 1,4 dosya düşer. Meslektaş olan ar
kadaşlar bilirler, bir ağır ceza dosyasının tensibi da
hil, şahit dinlenmesi, keşif lazımsa keşif bilirkişi tet-
kikatı, hüküm tesisi, müdafaalar, kararın yazılması, 
kalem işlemleri dahil, bir mahkemede bir günde 1,4 
dosyanın işinin bitirilmesi gerekmektedir. Halbuki 
bizim, bir senede bunun çok üzerinde, 400 dosyaya 
karar vermek zorunda kalan mahkemelerimiz var
dır. Bu itibarla, mahkemelerimizin 'iş kapasitesi faz
ladır ve hâkim ve savcılarımız için meslek cazip de
ğildir. Alınan bütün tedbirlere rağmen, meslek, he
nüz cazip hale getirilmemiştir; bu, açık ve kesin ola-
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rak görülmektedir ve bütün 'arkadaşlar da buna değin
mişlerdir. 

1987 yılı için, hâkim ve savcı adayları ile kalem 
personeli ve cezaevi personeli için 4 bin ile 20 bin Ji-
ra civarında küçük 'bir iyileştirmenin 1987 başında 
gündeme gelmesi söz konusudur ve bu iyileştirme, 
657 sayılı Kanunla gelen iyileştirmelerin dışındadır. 
Ancak, bunu kâfi görmüyoruz. Yüce Meclisin ver
diği yetkiye istinaden 1987 yılı içerisinde kanun kuv
vetin kararnameyle, ihâkim ve savcılarımız için, mes
leği özendirici hale getirecek bir miktarı temin ede
bilmem gayreti içerisindeyiz; şu anda bu hususta 
miktar veya tarih tayin etmek durumunda değiliz. 

Tabiî iki, hâkim ve savcı açığı ile fazla iş ka
pasitesi, işlerin uzamasına sebep olmaktadır; ama 
işlerin uzamasının tek sebebi de 'bu değildir. Yine 
'birçok arkadaşlar değindiler, diğer mevzuatlardaki 
farkilrlılklar, bilirkişi noksanlıkları, adlî tıptan gelen 
gecikmeler, taraflara taalluk eden gecikmeler ve ka
lem eksiklikleri de, adli yelerdeki işlerin uzamasına 
sebep olmaktadır. Mesela bir tapulama hadisesi, ad
liyedeki davaların uzaması için fevkalade mühim bir 
unsurdur. Bütün müesseselerin noksanlıkları netice 
itibariyle adliyeye yansıdığı için, o gecikmeleri ad
liyede görmemiz mümkündür. 

Lojman ve servis durumumuz: 

Şu anda 3 848 personelimiz için lojmanımız var
dır. 1987 yılında yapılacak lojmanlarla bu miktar 
artırılacaktır. Ancak, 5 bin civarında yeni lojman ih
tiyacımız vardır. Bunlar tamamlandığı zaman, hâkim 
ve savcılarımız ile yazı işleri müdürleri ve icra me
murlarımızın bir kısmının lojmana kavuşma şansı 
vardır. Bütün personellimiz içlin bir lojmanı hedefle
memiz şu anda söz konusu değildir. Bu 5 hin loj
man ile, ancak söylediğim personeli lojmana ka
vuşturma şansına sahip olabiliriz. Büyük şehirlerde 
ev 'kiralarının yüksekliği, küçük merkezlerde, kira
lık da olsa ev bulmanın zorluğu, bu yerlerde bakan
lığımızı lojman teminine zorladığı gibi, büyük şehir
lerde işe gidip gelmenin zorluğu, küçük merkezler
de de evlerden ve lojmanlardan adliyeye gitmek için 
otobüs ve servis gibi belediye hizmetlerinin bulun
mayışı, keza o yerlerde servis hizmetlerini dahi gün
lük ihtiyaç haline getirmekte ve bu konuda bakan
lığımızı zorlamaktadır. 

«Bugün adliyelerimizde, kısmen de olsa, modern 
duruşma salonları vardır» dedik. Bazı adliyelerimiz
de lojmanların dışında «Hâkim evi» diyebileceğimiz 
muntazam lokaller ve misafir hâkimlerimizin gelip 

kalacağı yatakhanelerimiz vardır; az da olsa, elli 
küsur yerde 'bunlar temin edilmiştir. Bizim için, Ada
let Bakanlığı için bu kadaroık bir miktar bile şu an
da mutluluk vericidir. Daha önceki şartlarımız naza
rı itibara alındığında, bakanlığımızda bu kabil hiz
metlerdeki gelişmeler de fark edilmektedir. 

(Muhterem milletvekilleri, cezaevleri inşaatı ko
nusuna da biraz dpkunırlak istiyorum. Bu sene ceza-
evlerimizdekıi inşaatlar şunlardır: 1986 yılında 26 ce
zaevi hizmete açılmış olup, 32 cezaevinin de inşaa
tının bitmesi beklenmeiktedir. 1987 yılında ise, 45 
cezaevinin inşaatı bitirilmek durumundadır. Ceza-
evlerimizin kapasitesi 88 400 olmasına rağmen, 
52 711 kişi hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. O 
zaman akla, «Hükümlü ve tutuklu sayısından daha 
çok cezaevi kapasitesi olduğuna göre, neden yeni ce
zaevleri inşa ediyorsunuz?» sorusu gelebilir. Çünkü, 
birçok cezaevimiz modern şartlara haiz değildir ve 
bunun yanı sıra da, birçok cezaevimiz de şehir için
de kalmıştır, değiştirilmeleri zarureti vardır. Bu ne
denle, birçok cezaevimiz, kapasitesi az da olsa, kü
çük merkezlerde yapılmalkta ve belirli bir ölçü tu
tulduğu için de bu kapasiteler boş kalma'ktadrr. An
cak, cezaevlerimizde genelde durum iyidir, olay yok
tur; tutuklu ve hükümlülere iyi muamele edilmek
tedir. Cezaevleri hakkında şikâyetlerin birçoğu, dik
kat edilirse, cezaevi içinden değil, cezaevi dnşından 
gelmektedir. Zaman zaman cezaevi içerisinden gelen 
şikâyetlerin de çoğunun, dikkat edildiği takdirde, 
daha ziyade siyasî suçlu veya anarşist suçlu deni
len tip suçlarda, temeli politik olan sızlanmalara da
yandığı görülecektir. 

Yalnız, cezaevlerimizin bir başka sorunu vardır. 
Cezaevlerimizde «Koruma görevlisi» dediğimiz, es
kiden «Gardiyan» adını verdiğimiz şahıslar, hafta
da 84 saat mesai yapmaktadırlar. Normal mesai sü
resi haftada 40 saattir; senede 130 saat fazla mesaî 
ücreti ödeme şansımız vardır. Dolayısıyla, ücret al
madan 40 'küsur saat fazla mesai yapmaktadırlar. Bu, 
hakikaten fevkalade üzücü ve cezaevleri bakımın
dan son derece elem verici bir hadisedir. Bunun ön
lenmesi için, 1)2 765 yeni koruma görevlisi kadrosu 
temin edilmek üzeredir. Belki, hepsinin bir yılda boş 
bırakılması, serbest bırakılması mümkün olmayacak
tır; ancak, birkaç sene içerisinde hepsi serbest bı
rakıldığında, cezaevlerimizde koruma görevlileri için 
dıe azamî mesai saati günde 8 saate, haftada 40 
saate düşürülme şansına sahip olacaktır. Bu, temin 
edilmek üzeredir. 
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Muhterem milletvekilleri, adlî sicil için bilgisa
yara geçilmiştir. Daha henüz çok az -sabıka kaydı 
bilgisayara işlenmiş olup, bu husustaki çalışmalar 
devam etmektedir. Temmuz ayından beri adlî sicili
miz bilgisayarla çalışmaktadır. Ancak, bizim şu an
da sorulan sabıka kayıtlarına verdiğimiz cevap, maa
lesef yine halen fişler üzerinden devam etmektedir; 
bütün fişlerin bfflgilsayara geçme işinin uzunca bir za
man alacağı kesindir. Keza, adlî istatistik 'bilgileri 
de bilgisayara işlenmektedir ve istatistik! bilgiler bu 
yolla değerlendirilmektedir. 

Bugünkü konuşmalarda 'bazı arkadaşlar istatistik? 
bilgelere dayandılar; Bakanlığımızın 1982 yılından 
'beri - dört senedir - yayınladığı istatistikî bilgiler 
de, maalesef bilgisayarla olmadığı için, zaman za
man yanlışlıklar görülmektedir. Bunlardan 'bir kıs
mını çok kısa bir zaman içerisinde biz dahi tespit 
etme imkânına sahip olduk; 'bilgisayar inşallah da
ha sağlıklı bir sonuç verecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bilgisayara değinmiş
ken, birçok arkadaşın söylediği adliyede bilgisayar 
konusuna da değinmek isterim. Bu, artık asrımızda 
lüzumlu bir olayıdır. Bugün Yargıtay Başsavcılığında 
bilgisayar vardır; bu bilgisayar siyasî partiler için 
kullanılmaktadır, siyasî partilerin üyelerinin hepsi 
bunlara kaydedilmektedir. Bunun dışında, Yüksek 
Seçim Kurulunda da bilgisayar vardır; onlar da seç
men kütükleri" için kullanılmaktadır ve önümüzdeki 
1988 seçimlerinde, muhtemelen bir kısım seçim böl
gesinde, seçim kütükleri, bu bilgisayarlardan istifade 
etmek suretiyle tanzim edilecektir. Yüksek Seçim 
Kurulu, 1993 yılımda bütün Türkiye'de bilgisayara 
geçebileceklerini ifade etmektedir; şu anda bu ça
lışmalar devam etmektedir ve zaten bütçemizde de 
buna ait ödenekler vardır. Yalnız, Yargıtayın ve 
mahallî mahkemelerin bilgisayardan istifadesi de 
söz konusudur; bunu temin etmek zorundayız. Yar-
gııtayda bu düşümce gelişmeye başlamıştır. Evvelemir
de, bir meselenin tatbik edilebilmesi için, onun fikir 
olarak olgunlaşması lazımdır; Yargıtayımız fikrî 
seviyede bu meseleyle meşguldür ve çalışmalarını 
yapmaktadır. Bilgisayara geçildiği zaman, davalarda 
daha büyük bir sürat temin edilebileceği inancı hâ
kimdir ve dediğim gibi, Yangı'tay da bu çalışmala
rı yapmaktadır. Zaman içerisinde belki bu imkânlar 
mahallî mahkemelerimiz için de düşünülebilir; ama 
şu anda, düşünce safhasında da olsa, bu iş Yargıtay 
için düşünülmektedir. 

Üzerinde durmak istediğim diğer iki konu, ço
cuk mahkemeleri ve Ceza Kanunudur. Çocuk mah-
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I kemeleri 1982 yılında bir kanunla kurulmuş ve her 
I ilçede bir çocuk mahkemesi kurulması - üç hâkim-
I den müteşekkil -, psikolog, doktor, eğitici kadrola-
I rının bulunması öngörülmüş. Verilen müddet içeri-
I sinde bu husus yerine getirilmeyince, yeni bir uzat-
I ma tanınmış; ancak, bu uzatılan zaman zarfında da, 
I maalesef şu ana kadar; herhangi bir hazırlığımız yok-
I tur. 1987 yılı içerisinde - bize verilen süre dahilin-
I de - bir kısım mahalde çocuk mahkemesi açmayı dü-
I sunuyoruz; ancak, bütün il ve ilçelerde, yani 643 yar-
I gı yerinde çocuk mahkemesi açmanın Türkiye için 
I bir lüks olduğu kanaatindeyiz. 643 il ve ilçede açı-
I lacak mahkemelerin getireceği külfet bir yana, bu ka-
I dar hâkimi bulma imkânına dahi fiilen sahip deği-
I liz. Şu anda '1 780 hâkim açığımız varken, 2 000'e 
I yaklaşan bir hâkim kadrosunu temin etmemin fiilî 
I imkânsızlığı da açıktır. Gerçi, diğer hâkim ve savcı-
I lardan istifade etmek suretiyle bu mahkemelerin ku-
I rulması düşünülebilirse, de, bu istifadenin çok kı-
I sıtlı olacağı meydandadır. Bu itibarla, bakanlık olarak 
I bu mevzuda yeni bir çalışma yapıp, kanunu değiş-
I tirmeyi ve illerde ve büyük merkezlerde çocuk mah-
I kemesi açılmasını düşünmekteyiz ve bu çalışma de-
I vam etmektedir. 

I Ceza Kanunu üzerinde birçok arkadaşımızın ta-
I lepleri oldu, «flCanun bir an evvel Meclise gelsin» 
I dendi. Bizim, elimize gelen tasarının ne olduğunu bil-
I meden, bunu bir kanun tasarısı olarak hemen Mec-
I lise sevk etmemiz söz konusu değildir. Bakanlığımı-
I za sunulan tasarıyı bastırmaktayız ve bunu, üniver-
I sitelere, mahkemelere, basına, bu işle alakalı olan 
I her tarafa dağıtacağız. Evvelemirde, kamuoyunda 
I Ceza Kamunu tasarısı üzerinde bir münakaşa açıl-
I masını, bir değerlendirme yapılmasını uygun görü-
I yoruz. Komisyonun hazırladığı tasarının, üzerinde 
I hiç çalışma yapılmadan, değerlendirme yapılmadan 
I Yüce Meclise şevki halinde de, «Kapalı kapılar ar-
I dında yapılan b'r tasarı, üzerinde çalışma yapılma-
I dan Meclîsimize geldi» denmek gibi bir durum ile 
I karşı karşıya kalmamız çok tabiî bir hadisedir. Bu 
I itibarla, bakanlığımızca oluşturulmuş olmakla bir-
I İlkte, ilmî kurulların ve bağımsız mahkeme üyeleri-
I miti üyesi olduğu ve bakanlığımız üst düzey yöneti-
I dilerinin de üyesi bulunduğu komisyonca yapılan 
I bu çalışmaları, bakanlığımız tekrar bir süzgeçten ge-
I çireceği gibi, kamuoyunun da tasvibine, takdirine ve 
I münakaşasına açmaya kesin kararlıyız. 

I ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Medenî Kanun-
I da olduğu gibi. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Medenî Kanunun mevzuunda 
fazla bir şey söyleyebilecek durumda değilim; çün
kü 'Medenî Kanunumuz üzerinde yapılan çalışma
lar, komisyon çalışmaları bakanlığımıza intikal et
tikten sonra, bakanlığımız, bu ön tasarı üzerindeki 
tadilatları veya görüşlerini veya farklılıkları tespit et
miş ve 'Başbakanlığa sevk. etmiştir. Bu 'itibarla, Baş
bakanlıkta, tasarı hakkımdaki düşünceler medir; bir be
yanda bulunmam söz konusu değildir, henüz Baş
bakanlıktadır. Medenî Kanun tasarısı Başbakanlıktan 
Yüce Meclise sevk edildiği zaman, üzerinde düşü
nülsün. Ancak, Ceza Kanunu için şu anda beyânda 
bulumıaibilecdk durumdayım; çünkü, öntasarı henüz ba-
kahlığımızdadır ve söylediğim gibi de, ön tasarıyı 
bastırıp, daha ileride kamuoyu tarafından, üzerinde
ki münakaşaları yapılıp, görüşler alındıktan sonra 
Yüce Meclise sevk etmeyi uygun görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Bakanlığındın 
bir yıllık çalışmaları ve bakanlığımıza ait akla gele
bilecek ağırlıklı meseleleri Yüce Meclise aktarmaya 
çalıştım. Suallerimiz esnasında, noksan kalan husus
ları ikmal etmeye gayret ederim. 

Adaletin yerine getirilmesinde ve cezaların in
fazında ve diğer görevlerimde başarılı olmak ve yü
ce miletim'izin verdiği vergilerle teşekkül eden büt
çeden, kendisine isabet eden payı alan baikanhğımız 
temsilcilerinin, 1987 yılı içinde en sağlıklı bir şekil--

de bu verdiğiniz bütçeyi kullanmaya gayret sarf 
edeceklerinden Yüce 'Meclisimizin emin olmasını is
ter, 1987 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, oylarınız
la kabulü halinde, milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder,«Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Nuri Üzel, buyurun. 

M: NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1987 yılı Adalet Bakanlığı büt
çe tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek ve
silesiyle Yüce Meclise saygılarımı tazeliyorum. 

Adalet fikri, kişilerim yaşayabitiidiğii ve ulaşabil
diği her çevrede aklın nefesi olan bir ruh gibidir. 
Yaşanılabileceği ve ulaşılabileceği tasavvur edilebi
lecek faer mekânda, zamanda ve ötesinde mevcut ola
caktır. Duygu ve inanç dünyasına da yaygınlık kud
reti vardır. Adalet fikri, bir duygudur, bir inançtır. 
Akıl melekesinin bile belki onu tariften âciz kal
dığı söylenebilir. Adalet, ilahî ve beşerî bir mevcu
diyettir; tecezzi kabul etmeyen bir hâkimiyettir. Dü-
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şün ve inanç dünyasının geçmiş ve gelecek büyük
lerinin, toplumları toplum yapan ve yöneten kahra
manların her dilde ölümsüz sözlerle kutsadıfcları, say
gı, övgü ve taçlandırmanın ezelî ve ebedî tükenmez
liğine layıktır. -Benim, sadece tecellü üzerimde, ancalk 
birkaç söz söyleyebilme cüretim, yüce Türk adaleti 
önünde, bu düşünce ve duygular içinde saygıyla eğil
mekten kaynaklanmaktadır. 

İnsanilik tarihinde kaba kuvvete ve haksız hâki
miyete başkaldıran ferdî özgürlük idraki ve toplu 
özgürlük mücadeleleri, yüzyılların kendine özgü an
layış uygarlıklar yaşamında, onları yapan kahraman
ları ve zaferleriyle 20 noi yüzyıl felsefesindeki bu
günkü demokrasiye ulaşmıştır. Bu tekâmül içinde 
adaîet, ilahî ve beşerî âlemdeki şaşmaz yüceliğimi ve 
yerimi, uğrundaki kurbanlarla da daima korumuştur. 

Adalet, ona intisap edenler ve uyanlar için bü
tün faziletleri bir arada toplamış bir haslettir; zu
lüm, eziyet ve işkenceyi reddetmektir; maddeten ve 
aklen doğruyu göstermektir; 'herkes hakkımda, her 
işte hakkı ve doğruyu ilzam etmektir; hakkı yerine 
getirmeye çalışmaktır; hakların yerine gelmesi ve 
gerçekleştirilmesidiir. 

Bu vasıfların kapladığı öğeler ve kaideler altında 
tecellü beklenen adalet hizmeti, herkesin özgürlük, 
düşümce, söz ve mülkiyet hakkını tanıma hususunda 
kesim dileklerimi, karşılıklı zıt menfaatler arasında, 
hakka uygun bir denkliği sağlamaktır. Kişiler, ku
rumlar, toplumlararası niza ve ihtilafları hukuka 
göre, bağımsız kaza yoluyla tarafsız ve baskısız hür 
vicdanla ve huzurla halletmektir. 

Gücünün özelliği, kuvvetinin ayrımı ve ayrıcalığı 
itibariyle bu asil ve ulvî hizmeti yerine getirmek gö
revi, yargı tarihi boyunca toplumun en yüksek oto
ritesi şahıs ve giderek devlet tarafından önemli özel
likleri gözetilerek nasb ve tayin olunan bilgilere, ka
dılara, yargıçlara, savcılara devir ve hasrolunmuş
tur. 

Bu itibarla, adalet kürsüsünde oturmak, ancak 
adalet hükmü verenin hakkı ve imtiyazıdır. Şu hal
de, adaletim yüceliği övgüsüne, bir o kadar, tüm ba
ğımsız yargıda onu sağlayanlar da layıktır. Şimdi, 
söylemek istediklerimin özü işte buradadır; beyan
larım, sosyal ihtiyaçlara yeterince cevap verecek bir 
hukukun, kanunların, usullerin, cezaların, infazların 
irdelenmesi bakımından değildir. Bunlar, bütçe usul
leri dışında daha geniş politikaya ve müsait zamana 
tabidir.. Hedef, adliye mekanizmasının • maddî yön
lerden teşrihi ve alınacak tedbirlerin zorunluluğudur. 
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Bu husustaki müşahede ve tenkitler, geçen yılın 
bütçe görüşmelerinde ve bugün de değerli konuşma
cılar tarafından daha derin yetki ve vulkufla en ge
niş şekillerde olumlu veya olumsuz yönlerle ortaya 
konulmuştur; ancak bunlar hal bekleyen eşitsiz so
rumlar olarak sürüp gitmektedir. Ben ise, bunları, 
yukarıda özünü ifadeye çalıştığım adalet fikrinin öne
mine, yüceliğine, asaletine uygun kıyas derecesinde 
nazara alınması gereği bakımından belirtmek istiyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinde 1982 Ana
yasamızın 36 ncı ve 138 inci maddeleri gereğince, 
herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak su
retiyle davacı veya davalı sıfatıyla götürdüğü iddi
asına veya savunmasına, görev ve yetkisi içinde bak
maktan kaçınamayacak olan mahkemelerde, Ana
yasaya, kanuna, hukuka uygun ve vicdanî huzurla 
hüküm verecek yargıçlarımız ve savcılarımız vardır. 
Bu kişiler, nasb ve tayinlerindeki özelliklere uygun
luğu da aranan görevleri, davranışları ve yaşamları 
'bakımından kanunlar ve toplum değerleri önünde 
diğer kamu hizmetlilerinden daha sıkı kurallara ve 
yüksek görgü örneklerime tabidirler. Bu kurallar, 
onlara özgü ve farklı görev ve yaşam »orurnlululkla-
rı yüklemektedir. 

Bu itibarla, yargı ve savcıların yeterlik ve görev 
şartları (ile ekonomik baskı altında manevî ve mad
dî sorunlarının, bu sorumluluklar önceliğinde dik
kate alınması zorunlu olmaktadır. 

Yargı görevi alacakların ilmî ve meslekî yetiş
meleri, staj yerleri ve süreleri için yeni baştan ve 
acilen düzenleme gerekmektedir. Beş yıla çıkarıla
bilecek hukuk tahsilinin son yılının ihtisas dalları
ma göre, Uçurumlarda intörn çalışmaya ayrılması tek
lif edilebilmektedir. Bunun yanında, kuruluş ve gö
revleri hakkında 1986 yılının Haziran ayında 3221 
sayılı Kanunla çıkarılan, Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezinde, avukat stajyerlerinin ve hatta 
noterlerin de ihtisas eğitimleri sağlanabilir. Yasalar 
gereği yargı ile alınan yüklü paralar bankalara ko
nulup alınacak faizler, yıl içinde bütçe ile ilgilendi
rilecek bir fonda toplanabilir görüşleri vardır. 

Adlî ve idarî görevi olan kolluk kuvvetleri ay
rılarak, savcılığa bağlı adlî zabıtanın bir an önce 
kurulması ısrarla istenmektedir. Her ağır ceza mah
kemesinin ve özellikle üniversitelerim bulunduğu böl
gelerde birer adlî tabiplik kurulmasının uygun ola
cağı ileri sürülmektedir. 
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I İthamın başladığı anda, savunmanın da başla
ması için hazırlık tahkikatı sırasında savunma ve 
kanıtlama olanağı sağlanmalıdır. Bu, kişilerin özlük 
haklarının içimde yatmaktadır. Avukatların yetki ve 
sorumlulukları, savunmada etkinliği artıracak şekilde 

genişletilmelidir. Cezaevlerinde tutuklu, sanık ve hüküm-
ÜJülerim avukat'lan ile görüşmelerine daha geniş imkân 
verilmelidir. Adliye binaları yapılarıyla, yetersiz ba-
kımlarıyla, duruşma salonlarının kifayetsizliğiyle, 

I odaları ve koridorları dolduran ahşap dolap ve eğri 
I büğrü, tozlu topraklı arş'ivleriyle, küflü depolarıyla 

hara'biyetleri üzüntü vericidir. Şu teker teker belirti-
I len sözcükler altında büyük güçlükler ve gerçekler 
I yatmaktadır. Tebligat zarfları, posta pulu, basılı ev

rak, kırtasiye, fotokopi araçları, mefruşat, demirbaş, 
büro malzemeleri, keşif ödeneklerinin gecikmesi, ta
şıt ihtiyacında diğer dairelere ricalar hâkimin, savcı-

I nın, adalet personelinin bir işkencesi olmaktadır. 

I Yargıçların ve savcıların komut sorunları, yerine 
göre emirlerindeki kolluk kuvvetlerinimki kadar dahi 
halledilmemiştir. Bölgeden bölgeye farklı çözümler 
yapılıyor lise, bundan dolayı kira yükleri altında ka-

I lınıyor ise, örneğin Eskişehir'de mevcut adlî, idarî 
1 ve malî, 40 savcı ve hâkime 11 normal ve iki küçük 

daire verilmiş ise, telafi edici 'bir konut tazminatı 
I ödeneği düşünülmüyor ve konulmuyor ise, ilk ata-
I maların maaşları polis ile kaymakam dereceleri ara-
[ sında sıkışmış ise, hukuk ve ceza yargıçlarının ke-
I şif ücretleri çok farklı ise, tazminatlarda makam ve 
I derece eşitliği gözetilemiyorsa, bu haklar merkez 

teşkilatı ve Yargıtayda görev yapanlara da tanınmı-
I yorsa, maaşlarının yeterliliği, ekonomik baskılara 
I göre ve görevinin ifasındaki vekarlarmı jkoruyacak 

ölçülerde nazara alınmıyorsa, feragat ile çalışan 
personelline fazla mesaî ücreti verilmeden angarya 

I uygulanıyorsa, adaletin tecellisi zorlukta kalır. 

I IBASJKA'N — Sayın Üzel lütfen toparlayın, süre-
I niz doldu efendim. 

M. NURİ ÜZEL '(Devamla) — Hukuk dalında 
I zengin bir inşam potansiyeli varken, adlî yıl 2000 yar-
I gıç ve savcı kadro açığı ile başlamıştır. Buna kar-
I şın bir önlem olarak ilgili çevrelerden yargıç ve sav-
I oıların emeklilik yaşının 70'e çıkarılması ileri sürül-
I inektedir. Bir icra tetkik mercii, dokuz saatte 236 

davaya bakarsa, bir hâkime günde 40 dosya havale 
edilirse, bir hâkim günde 78 davada hüküm verirse, 
hâkimin adalet terazisindeki denge koşuHarı, huku-

I kun ve hakkın değil, zamanın esiri olmuş demektir. 
J Bütün bunlarım kökeninde bütçe imkânlarının da 
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yattığı ileri sürüldüğünde yargının sorunlarını bu ba
kımdan çözüme alamayan hükümetlerin, tarafsız yar
gıyı bulmaları da çok zordur. 

Yargı erkinin gücü ve etkinliği bir bakıma ül
kelerin sosyal yaşam ve gelişmesinin de bir belir
tisidir. Bu cümleden olarak yaş tashihi, veraset ila
mı, basit trafik suçlarının mahkemeler dışında çör 
zülmesi, bilirkişi müessesesinin yeniden düzenlenme
si, harç mevzuatının daha rasyonel çözüme getiril
mesi, tebligat müessesesinin hızlandırılması çarpıcı 
örneklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel lütfen bitirin efendim. 

M. NURJİ ÜZEL ı(Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler, göreve allanmasından sonra hukuk çev
relerinde bilgi, ttecrüfbe, ehliyet ve liyakatine güven 
duyulduğunu memnuniyetle öğrendiğim Adalet Baka
nı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'ya, bu görevinin 
tarafsızlığına, asaletine, üstünlüğüne ve şahsî erdem
lerine uygun düşmeyecek politikacılık gayretlerinden, 
adalet adına, arınmış olarak faydalı sonuçlar alaca
ğı hayırlı ve sağlıklı çalışmalar diliyorum. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
)Soru sormak isteyen sayın üye var mı? 
Sayın Hasan Altay, Sayın Isa Varda!, Sayın Sa

lim ıErel ve Sayın Coşkun (Bayram. Başka Soru sor
mak isteyen sayın üye var mı? Yoktur. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

©uyurun Sayın Hasan Altay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Yıllardır gündem

de olan adlî zabıta kurulacak mıdır, bu düşünülüyor 
mu? Bunun somut olarak bildirilmesini diliyorum. 

İkinci olarak; Anayasamızda yer alan hâkimlerin 
özlük işlerine ilişkin yasa çıkarılacak mıdır, yoksa 
Kararname ile uygulamaya devam mı edilecektir? 

Üçüncüsü; Sayın Bakanın bir gazetede yer alan 
Medenî Kanun jçin İslam Hukukundan faydalanma 
isteminin sınırı nedir, yani neyi, kastediyorlar? 

Dördüncüsü; yardımcı personele tazminat veril
mesine ilişkin bir yasa teklifi var mı veya bu konu
da bir çalışma yapılması düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, tek tek sormak 
kolay, bütün bunları düşünüp olgunlaştırmak lazım. 
Adlî zabıta için şu anda Bakanlığımızda gündemde 

bir çalışma yoktur; ama bu demek değildir ki hiçbir 
çalışma yoktur. 

Zannedersem hâkimlerin özlük işlerini sordular. 
1987 yılı içerisinde kanun kuvvetinde kararname 
ile huzurunuza gelecektir efendim. 

Beyanatım meselesine gelince; Adliye Bakanlığıy
la ilgili bir iş değil, Hangi gazetede çıktı Hasan Bey, 
bilemiyorum? Hangi gazetede, hangi ölçülerde çık
tığını bilemediğim bir beyanat; haberim yok, belki 
de okumuşumdur; onu getirirsiniz, yazılı sorarsınız, 
ben de cevap veririm efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sekreteri
nizin size bildirmeleri lazım. 

SALİM EREL (Konya) — Bilhassa Adalet Ba
kanlığında bunun titizlikle yerine gelmesi lazım. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Yerine geliyor efendim, 
siz merak etmeyin. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Yardımcı perso
nele ilişkin bir sorum vardı. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Yardımcı personelle ala
kalı hususları biraz evvel de söyledim, 1987 yılı içe
risinde bir iyileştirme yapılacak. 1987 yılı içerisinde 
genel personel rejimindeki iyileştirme arasında, yar
dımcı personelin de kanun kuvvetinde kararname ile 
gündeme gelmesi söz konusudur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vardal, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, hükümetin kurulduğu 13 Aralık 

1983 tarihinden bugüne kadar, kaç tane kanun tasa
rısı hazırlanıp Meclise sevk edilmiş ve bunların kaç 
tanesi Adalet Bakanlığının süzgecinden geçirilmiş
tir? Bakanlığın başına yeni gelen ve hukukçu olan 
Sayın Bakanın bu mefî uygulamaya karşı tavrı bun
dan sonra ne olacaktır? 

İkinci sorum : Sayın Altay sordular ve Sayın Ba
kanımız cevap verdiler; ama ben yine ısrarla soru
yorum; çünkü Adalet Bakanlığı ve yargı camiası son 
günlerde çok meraklı ve kötü durumda; bu özlük 
işlerinde, kararnamelerle yapılacak uygulamaların, 
1987 yılı içerisinde 12 nci ayda mı, 11 inci ayda mı, 
yoksa bütçenin ikinci tatbik yılında mı tatbik edile
bileceğini, aşağı yukarı bir tarih vermek sureti ile, 
belirtirlerse adalet camiası bakımından yararU ola
caktır. 
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Üçüncü sorum : Nakil kararnamelerinde bugüne 
kadar bir yerden bir yere nakledilen hâkim ve sav
cılar hakkında güvenlik soruşturması yapılmakta idi 
ve halen de yapılıyor. Sayın Bakana soruyorum: Bu 
uygulamaya hükümet kanadında herhangi bir şekil
de tavır koyacak mıdır, yoksa bu güvenlik soruştur
maları devam ettirilecek midir? 

Son sorum : Konuşmacı arkadaşlarımız ve Sayın 
Bakan, davaların adedi ve hâkimlerin günlük bak
makta olduğu dava miktarı ve bu davaların olgun-
laştırılması karar safhasına getirilmesinin ne kadar 
zor olduğunu ifade ettiler ve ANAP iktidarına ka
dar hiçbir iktidar, kürsü hâkimleri ile yüksek yargı 
hâkimleri arasında ücret yönünde herhangi bir ayrım 
yapmadı; ancak ANAP iktidarı bu ayrımı yaptı. Du
rum bu olunca ve yargıya, hukukçuların gelmesi özen
dirilmek isteniyorsa, kürsü hâkimleri ile yüksek mah
keme hâkimleri arasında bu ücret ayrımına son ve
rilecek midir, yoksa bu ücret ayrımı daha da bariz 
hale getirilecek midir? 

Sorularım bundan ibarettir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın İsa Vardal, «Ana
vatan Partisi iktidara geldiğinden beri kaç tane ka
nun görüş alınmak üzere bakanlığınıza sevk edilmiş
tir» diye soruyorlar. 

Şu anda elimde 1986 yılına ait rakamlar var, da
ha önceki yılların rakamları maalesef önümde hazır 
değil, bunları kendilerine yazılı olarak veririm; ama, 
1986 yılı rakamlarını müsaade ederseniz okuyayım 
efendim : 27 adet kanun, 12 adet tüzük, 23 adet yö
netmelik, bu yıl içerisinde diğer bakanlıklardan, ba
kanlığımıza hukukî görüş alınmak üzere sunulmuş ve 
neticelendirilmiştir. 

Hâkim ve savcılarla alakalı kararnamenin ne za
man geleceğini sordular. 

1987 yılı içerisinde genel personel rejiminde üc
ret yönünden bir düzenleme yapılacağı, kanun hük
münde kararname ile belirlidir. Biz Adalet Bakanlığı 
olarak bu mevzudaki kendi görüşlerimizi belirlemek
le mükellefiz ve belirlemi sizdir. Maliye Bakanlığının 
çalışması, Devlet Personel Dairesinin çalışması ve hü
kümetin çalışmalarının hangi tarihte biteceği hakkın
da, kendilerine bir tarih verme imkânına sahip ola
madığımın takdiri içinde olmalıdırlar. 

Sayın Vardal, «Nakillerde, güvenlik soruşturması 
için tavır koyacak mısınız?» diyor. 

Herhalde tavır koymamı istiyorlar. Bu şahsî bir 
'mühan •rJ:b':dk, yeri ıgsldıiğii zaman onda da mevzuat 
ne ise onu yerine getiririz efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Bakan, 
mevzuatı gayet iyi biliyorsunuz efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— O zaman değiştirecek misiniz? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Bu. mahkemeler arasın
daki ücret ayrımı meselesine gelince; bu hâkimleri
miz arasında, mahkemelerimiz arasında farklı düşün
celere sebep olmaktadır. Hatta yüksek yargı organ
ları arasında da farklı görüşler vardır. Ücretlerde esas 
olan birkaç unsur vardır, ama mutlaka iki ana un
sur vardır : Birisi çalışanın hakkını vermek, diğeri 
de temin edebilmektir. Mesela bugün problemlerden 
birisi kürsüye geldi; Anayasa ,Mahkemesine üye ve 
raportör temin etmekte güçlük çekilmektedir. Diye
lim ki, diğer mahkemelerde de bu durum vardır. Hü
kümetimiz bu ücretleri hesap ederken, mutlak temin 
etmekteki güçlüğü hesap edecektir. Bu hususta asıl 
taban mahkemelerdir Ve ölçü; bu anlayış içerisinde 
olacaktır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erel, buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, soru

larım hükümete yöneliktir. Sayın Bakan tarafından 
yanıtlanmasını arz ediyorum. 

Soru 1. Sayın Başkan, Konye Ereğli'si Cumhu
riyet Savcısı Mehmet Ali Tuncay, Anayasaya, yasa
lara aykırı, bağımsız mahkemelerin, yargı erkinin 
onuruna yaraşmayacak nitelikte bir belgeyi, 15 Ekim 
1986 tarihinde, adalet binasında yapılan görkemli bir 
törenle, Ereğli Belediye Başkanına takdim etmiştir. 
Bu konuyu bendeniz, 4 Kasım 1986 tarihli 20 nci 
Birleşimde, gündem dışı bir konuşmayla Yüce Mec
lise arz ettim ve bu konuşmam, aynı zamanda da ih
bar niteliğindeydi. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum : Bu konuş
mamla ilgili bugüne kadar herhangi bir soruşturma 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa, yapıldı veya yapılmadı 
şeklinde bilgi; yapılmamışsa, gerekçesini, sebebini ri
ca ediyorum. 

Soru 2. Sayın Başkan, yurttaşlarımızın bekle
dikleri en büyük yasa tasarılarından birisi de, Mede
nî Kanunda değişiklik yapan tasarıdır. Bu tasarı, bu
güne kadar üzerinde çalışmalar yapılan ve ciddî, sağ
lıklı bir tasarı şeklinde yüce kurula gelmesini arzu 
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ettiğimiz bir tasarıdır. Yalnız, Sayın Bakan; «Adalet 
Bakanlığındaki gerekli işlemlerin bittiğini ve şu anda 
tasarının Başbakanlıkta bulunduğunu» ifade ettiler. 
Bu ifadeden biz, Bakanlar Kurulu da bu konuyu in
celedi, Genel Kurula sevk edilmesini bekliyor şeklin
de mi bir anlam çıkaralım veyahut da henüz Bakan
lar Kurulunda müzakere edilmemiş anlamını mı? 

Soru 3. Bu sorum ise, yine sosyal sorunlarımız
dan birisi olan çocuk mahkemeleriyle ilgili. Sayın 
Bakan, «643 çocuk mahkemesinin - öyle anımsıyo
rum - kurulması için çalışmaların yapıldığını ifade 
ettiler. Ancak bunun şimdilik lüks olduğunu» söyle
diler. 

«Bu şimdilik lükstür» ifadesiyle Sayın Bakan, ki
şisel önerilerini mi ileri sürmüş oldular, yoksa üze
rinde çalışma yapılıp, miktarı tespit edilmiş olan ço
cuk mahkemelerinin tamamının mı lüks olduğunu be
yan etmek istiyorlar. 

Bu arada Sayın Bakanın bir merakını da izale et
mek istiyorum; bendeniz hukukçu değilim, ziraat yük
sek mühendisiyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, her meslek şe
reflidir; tabiî ki, ziraat yüksek mühendisliği de. 

Konya Ereğli'si için basında haberlerin çıkması 
üzerine, bu ihbar kabul edilerek, tahkikat için ya
zılmış, şimdi Öğreniyorum, bakanlığımıza neticesi ye-
• mi ••intikal etmiştir, neticeyle igili zatıâılıinize bilgi verıi-
lleoektür efendi m. 

Çocuk mahkemelerinin 643 yerde açılmasının 
fiilî zorluğunu, Türkiye'nin iktisadî imkânları ve hâ
kim noksanlığı itibariyle dile getirdim. Bir hâkimin 
ortalama bin dosyaya baktığı Türkiye'de 643 yeni 
mahkeme açmanın, oralarda pek az davaya bakmak 
üzere üç hâkim tefrik etmenin zorluğunu ve Türkiye 
şartlarındaki lüksünü ifade ettim. 

Biz yeni düşüncemizde, bunu il merkezlerinde 
ve büyük ilçelerde kurmayı ve bütün bu işlemin, on 
yıllık bir zaman zarfına dağıtılmasını düşünüyoruz; 
tabiî ki, neticede karar verecek olan Yüce Meclistir. 

Medenî Kanunla ilgili olarak, tasarı hakkında ne 
gibi bir işlem olduğu hususunda, zatıâlinize yazılı 
olarak cevap vereceğim efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Coşkun Bayram. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Müsaade eder

seniz buradan sorayım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Bayram, eğer mikro
fona gelirseniz, zabıtlara geçmesi bakımından kolay
lık oluyor efendim. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
hükümlülerin bilahara açık cezaevine gidebilmeleri 
için, şayet yanlış hatırlamıyorsam, 6 yıl veya daha 
fazla hüküm giymiş olması koşulu aranmaktadır. 
Oysa, önemli olan cezaların caydırıcı olması kadar, 
hükümlülerin ıslah edilmesi ve topluma kazandırıl
ması da önemli olduğuna göre; 

a) 6 yıldan daha az hüküm giymiş olanların da, 
diğer koşullar uyduğu takdirde, açık cezaevlerine gi
debilmelerinin sağlanması düşünülmekte midir? Şa
yet düşünülmüyorsa, bu 6 yıl barajının (ki yanlış ha
tırlamıyorsam 6 yıldır) konulmasının gerekçesi ne
dir? 

b) Siyasî suçtan hüküm giymiş olanlar belli ce
zaevlerinde cezalarını çekmektedirler ve cezaları çok 
az kalmış olsa bile ilçe cezaevlerine şevkleri, şu an
daki mevzuata göre mümkün olamamaktadır. Bu du
rumun, hükümlü aileleri için büyük güçlükler doğur
duğu aşikârdır. Bu durumdaki siyasî hükümlüler için, 
cezası belli süreye düştükten sonra, ilçe cezaevlerine 
nakledilmesine imkân verilmesi düşünülmekte midir?-

c) Dışarıda serbestçe satılan gazete ve mecmua
ların cezaevlerinde okunmasına neden müsaade edil
memektedir? Bu, ayrıca keyfî bir cezalandırma ol
mamakta mıdır? Şayet yönetmelik böyle ise, yönet
meliği değiştirmek çok mu zordur? 

İkinci sorum : Hâkim ve savcılarla ilgili atama 
kararnameleri; biri nisan ayında, diğeri eylül ayın
da yaz kararnamesi ve güz kararnamesi olmak üze
re iki defa çıkmaktadır; ancak, nisan ayında çıkma
sı gereken kararname, bu sene kasım ayında çıktı. 
Hal böyle olunca, bu durum davaların sürüncemede 
kalmasına, uzamasına, hâkim ve savcıların belirli nis
petlerde huzursuz olmasına neden oluyor. 

Şimdi, neden böyle oluyor? Nisanda çıkması ge
reken kararname acaba bu güvenlik soruşturması ne
deniyle mi, yoksa bizim bilmediğimiz bazı nedenlerle 
mi gecikiyor? 

Somlarım bu kadar, saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN-

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, Sayın Coş
kun Bayram'ın söylediği hususlardan, siyasî mah
kûmlar veya diğerleri için 6 sene diye bir şart yok. 
Yalnız, açık cezaevlerine kadro itibariyle, belki yet
mediği için, sırası geleni gönderiyoruz. Yani 6 sene 
şartı aranmıyor. Eskiden ilçe cezaevlerindekiler gön-
derilmiyormuş; şimdi o uygulamadan sarfınazar edil
miştir. İlçe cezaevinde olsa dahi, sırası gelen gönde
riliyor. Bu sıra işi; beşte bir cezasını yatmak kaydıy
la, hem şartlara bağlı, hem de kapasite meselesi; ya
ni kapasite itibariyle gecikme oluyor. Zannediyorum 
sızlanmanın sebebi odur. Bu itibarla öyle bir tahdit 
yok. 

Hüküm verildiği tarihte, bir seneden az cezası kal
mış olan siyasî tutuklular naklediliyor, diğerleri nakle
dilmiyor. Ancak, sizin bu önerinizin üzerinde de dü
şünülebilir. Yani, hüküm verildiği zaman 5 sene ce
zası var; fakat 4 sene sonra yatacağı süre t seneye 
düşmüş; şimdi o hak tanınırken, belki p da düşünü
lebilir. 

Teşekkür ederim; bu meseleyi yeniden düşünece
ğiz ve nedenini soracağım; bir manisi olmadıkça, ma
kul bir tekliftir. 

Hâkim ve savcı nakilleri mevzuunda, daha evvel 
de sual soruldu, biz de arz ettik; kararnameler ge
cikmektedir. Kararnamelerin gecikmesinde bakanlığı
mıza taalluk eden hususlar olduğu gibi, güvenlik so
ruşturması ve buna benzer hususlar da vardır. Ge
cikmeden ziyade, kararnamelerin dışarı sızması müs
pet netice vermemekte; hem tayini çıkan hâkim ve 
savcılar açısından, hem de mahallinde kendilerine ya
pılan itibar noktasından sakıncalar olduğu gibi, ta
yinim çıktı düşüncesiyle, haklı olarak - insan yapısı 
icabı - artık gideceği yeri ve oradaki şartları temin 
etmekle meşgul olan hâkim ve savcılar sebebiyle gö
rev aksamaktadır. Hükümet olarak bunu gidermenin 
gayreti içerisindeyiz; ama temin edip edemeyeceği
miz hususunda size şu anda kesin bir teminat vere
mem; fakat bu sakınca, bu aksaklık hükümetin de 
tespit ettiği ve üzerinde çalıştığı bir husustur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunacağım. Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

/. — Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
Prog. 
kodu Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 11 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 63 266 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının 
infazı, eğitimleri ve tutuk
luların muhafazası 61 477 000 000 
BAŞKAN —.Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 004 010 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 137 610 710 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi; Adlî Tıp Kurumunun bütçesinin bölümle
rini okutuyorum. 

111 Resmî bilirkişilik hizmet
lerinin yürütülmesi (Adlî Tıp) 3 251 490 000 

, BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 3 251 490 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-

sabi. 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 
A cetvelini okutuyorum: 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı ve Eğitim
leri ve Tutukluların Muhafazası 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 2548 sayılı kanun gereğince toplanan para
larla yapılan Mah. Bin. ve Cez. Ev giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

3 035 188 000 1 943 818 551 

35 616 654 850 33 484 804 827 

21 574 025 000 18 385 205 400 

4 453 837 000 4 028 384 167 

782 710 918 471 097 801 

65 462 415 768 58 313 310 746 



Adlî Tıp kurumunu okutuyorum : 

Prog. ödeneğin çeşidi 

111 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurumu 

Ertesi yıla de 
Ödenek Gider rolunan öden 

Lira lira Lira 

1 918 664 000 1 544 904 330 

53 000 000 46 320 973 

1 971 664 000 1 591 225 303 

67 434 079 768 59 904 536 049 311 613 1 
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Adalet Bakanlığı 1985 malî yılı kesinhesabı ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ,1987 malî yılı bütçesi ile 1985 
malî yılı kesinhesabı ıkabul edilmiştir; hayırlı olma
sını temenni ederim. (Alkışlar) 

C) YARGITAY BAŞKANLIĞI 
1. —Yargıtay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2.-— Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
BAŞKAN — Programa göre, Yargıtay Başkan

lığının 1987 yılı bütçesi ile 1985 yılı kesinhesabının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Yargıtay Başkanlığı" bütçesi üzerinde söz alanlar: 

ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Topaç, SHP 
Grubu adına Sayın Mustafa Çelebi, DYP Grubu 
adına Sayın Doğan Kasaroğlu; şahısları adına; lehin
de, Sayın tlyas Aktaş, Sayın İhsan Tombuş; aleyhin
de, Sayın Edip özgenç; üzerinde, Sayın Coşkun Bay
ram. 

Buyurun Sayın Mehmet Topaç. 
Efendim, gruplar adına konuşma süresi 30'ar da

kikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET TOPAÇ 

(Uşak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; adlî yargının en üst kuruluşu olan Yargıtay' 
in bütçesiyle ilgili, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Bu vesileyle şahsım ve grubum adına yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum,. 

Sayın milletvekilleri, asil Türk Milleti tarih sah
nesinde görüldüğünden bu yana, adalete ve yargıya 
ayrı bir önem ve özen göstermiştir. Dünyada kuv
vetler ayrılığı ilkesinin kabulünden önceki dönem
lerde de, Türk Devletli yargıya layık olduğu itibarı 
vermiş ve yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
çalışmasına özel bir itina göstermiştir. Türklerin, yar
gıya gösterdikleri saygı, ehemmiyet ve* güven; «Ada
let mülkün temelidir» «Adaletin kestiği parmak acı
maz» veciz sözleriyle en anlamlı ifadelerini bulmuş
tur. Bu balkımdan, cumhuriyet döneminden beri ka
bul edilen Anayasalarımızda, parlamenter demokra
sinin vazgeçilmez prensiplerinden olan kuvvetler ay
rılığı ilkesi daima yer almıştır. Nitekim, Anayasa
mızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin bir hu
kuk devleti olduğunu vurgulamakta ve Anayasanın 
başlangıç bölümünde de, kuvvetler ayrımının devlet 
orgnaları arasında üstünlük sıralaması anlamına gel
meyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından iba

ret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbir
liği" olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanun
larda bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Gene Anayasamız, cumhuriyetin temel organları
nı yasama, yürütme ve yargı şeklinde belirlenmiştir. 
'Bu belirlemede de birinin diğerine üstünlüğü anlamı 
bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, devletin üç temel organın
dan birisini teşkil eden yargı gücü de' Anayasa yar
gısı, adlî yargı, askerî yargı, idarî yargı ve malî yargı 
şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Adlî yargıyla, 
diğer yargılar arasında, herhangi bir altlık, üstlük 
meselesi bulunmamakla birlikte, problemlerinin çok
luğu bakımından adlî yargının; görev alanının geniş
liği ve baktığı işlerin miktarı itibariyle ayrı bir ehem
miyeti bulunduğu hepinizce malumdur. Elde ettiği
miz resmî rakamlara göre, adlî yargı mercilerine 
1985 yılında 1 milyon 300 bin küsur adet ceza ve 
1 milyon 800 bini aşkın hukuk davası olmak üzere 
3 milyon 125 binin üzerinde dava intikal etmiştir. 
Bu kadar davaya, 2 800 ilk derece hâkimi bakmış, 
ayrıca cumhuriyet savcılıklarına gelen 1 milyon 164 
bin hazırlık soruşturması ve 816 bin infaz evrakına 
da yaklaşık 1 700 cumhuriyet savcısı bakmak zo
runda kalmıştır, tcra dairelerine intikal eden dosya
lar bu sayının dışındadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda adlî yargıya intikal 
ettiğini belitrtiğirriiz dosyalardan, 1985 yılında, şim
di bütçesini görüştüğümüz Yargıtaya intikal eden 
262 693 dosya olmuştur. Ayrıca, 1984'ten devreden 
35 150 dosyayla birlikte, incelemeye tabi tutulan 
bu dosyalardan yüksek Yargıtay, 246 341 dosyayı 
geçtiğimiz yıl karara çıkarmıştır. Anayasamızın 154 
üncü maddesine göre, adliye mahkemelerince veri
len ve kanunun ayrı bir adlî yargı merciine bırak
madığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii yük
sek Yargıtaydır. İşte yukarıda adedini verdiğimiz 300 
bine varan dosyaları inceleyen Yargıtayımız, 201 üye, 
237 tetkik hâkimi ve 78 cumhuriyet savcı yardım
cısıyla bu görevi yürütmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca bu rakamlardan 30 
kadar tetkik hâkiminin, 20 kadar başsavcı yardım
cısının Askerî Yargıtayda görevlendirilmesi -askerî 
işlerde görevlendirilmesi- de nazara alındığında, bu 
kadar ağır yükü kaldıran Yargıtayın eleman nokta
sından ne kadar zorlukla çalıştığı açıkça görülmek
tedir. Bu şekilde çalışan Yargıtayın büyük iş yüküne 
rağmen, bu kadar az bir kadro ile görevi yürütmesi 
takdirle karşılanacak bir feragat ve çalışma örneği-
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dir. Burada adaletin tecellisi yolunda insanüstü gay
ret gösteren yüce Yargıtayımızın bütün görevlilerine 
takdir ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, böylesine yoğun iş yükü al
tında çalışan Yargıtayın sorunlarının, eksiktik ve is
teklerinin kamuoyuna anlatımı ve Yargıtayın duru
munun ortaya konması bugüne kadarki tatbikatta, 
senede iki defa ve iki yerde mümkün olduğunu gö
rüyoruz. Bunlardan birincisi, gelenek haline gelen ad
lî yılın açılışında Yargıtayın birinci başkanları tara
fından yapılan ve geniş izahatları kapsayan konuş
malardır. Yargıtayın birinci başkanları bu açış konuş
malarında Yargıtayın bütün sorunlarını, istek ve di
leklerini ortaya koymaktadırlar. İkincisi ise, adlî yıl 
açılışını takip eden günlerde hazırlanan bütçeyle il
gili bu istök ve arzuların bütçe müzakerelerinde, mil
letvekilleri ve hükümetçe ele alınması meselesidir. 
Yargıtayca ortaya konan istök arzu ve eksikleri kap
sayan bu konuşmalar, bu talepler makul ölçüler içe
risinde incelenmekte ve çareleri aranmaktadır. Yapı
lan çalışmaların gözlenmesi ve isteklerin belirlenme
siyle de hâkimlerin içinde bulundukları şartların iyi
leştirilmesi ve çalışma ortamının düzeltilmesi, onların 
her türlü ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilme
si görevi, devletimizin yürütme ve yasama organla
rına düşmektedir. 

Samimiyetle belirtmek isterim ki, hükümetimiz 
sağlıklı bir demokrasinin bütün kurum ve kurallarıy
la işlemesi için elinden gelen bütün gayreti göster
mektedir. Demokratik rejimin gereği, bağımsız yar
gının ve hâkim teminatının oynadığı rolün ehemmi
yetinin bilinci içinde bulunduğunu da belirtmek iste
rim. Yargıya karşı tutumuyla da hükümetimiz, yar
gıya verdiği ehemmiyeti göstermektedir. 

Adaletin, sadece yasaların soyut normlarıyla değil, 
bilgili, tarafsız, çalışkan ve âdil hâkimler eliyle sağ
lanacağına inanıyoruz. Böylesine önemli ve kutsal bir 
görev yapan yargı mensuplarının haklı sorunlarının" 
çözümü için hepimizin gayret sarfetmesi gerektiğine 
de inanıyor ve aynı kanaati taşıyoruz. IBu yönde hü
kümetimizin ve Adalet Bakanlığımızın yaptığı müs
pet çalışmaların devam ettiğini görüyor ve sorunla
rın çözüme kavuşacağı inancını taşıyoruz. 

Yargı ve yargı mensuplarının sorunlarını sadece 
maddî sorunlar olarak görmemek gerekir. Halen 
manevî birtakım sorunların da mevcut olduğu, mad
dî sorunlarla beraber bu manevî sorunlara da çözüm 
aramak gerektiği inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, halen Yargıtayımızda müşa-
hade ettiğimiz bir hususu burada dile getirmeyi görev 
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addediyoruz : Anayasamız yüksek mahkemeleri sıra
lamış ve bu yüksek mahkemeler arasında da bir eşit
lik getirmiştir. Yüksek mahkemelerden hiçbirisi di
ğerinin altında ve üstünde değildir. Anayasamıza gö
re yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Uyuşmazlık Mahke
mesi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi olarak sıra
lanmıştır. Bu sıralama, hiyerarşik bir sıralama değil 
kronolojik bir sıralamadır. Diğer bir deyişle, bu yük
sek mahkemeler arasında, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, bir eşitlik mevcuttur. Nitekim, Anayasamızın 
Danışma Meclisindeki müzakereleri sırasında Ana
yasa Komisyonu Sözcüsü de Anayasada yer alan 
bu sıralamanın hiyerarşik bir sıralama olmadığını 
açıkça ifade etmiştir. Hal böyle iken, yüksek mah
kemeler arasında önem bakımından tam bir eşitlik 
bulunduğuna göre, bu mahkemelerin mensuplarının 
özlük hakları arasında da bir eşitliğin bulunması ge
rektiği inancındayız. 

Yüksek mahkemelerin mensupları arasında, bazı 
eşitsizliklerin bulunması tedirginlik yaratmaktadır. Bu 
farklılıklar, çok küçük bir hususa taalluk etmekle 
beraber, bu tedirginlik devam etmektedir. Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyelerine tanınan ve sadece 
Yargıtay daire başkanlarına da kısmen tatbik edilen, 
emekliliğe yansıyacak şekilde bazı haklar getirilmesi, 
aynı yüksek mahkeme mensupları arasında ve hatta 
aynı heyetin başkan ve üyeleri arasında dengeyi boz
makta ve bahsettiğim huzursuzluğa neden olmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, burada düzeltilmesini istedi
ğimiz husus, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyele
rine tanınan hakların kaldırılması veya düzeltilmesi 
suretiyle eşitliğin sağlanması değildir; aynı halkların 
diğer yüksek mahkemeler üyelerine de tanınması su
retiyle bir eşitliğin sağlanmasıdır. Bu yönde bir dü
zeltmenin incelenerek ve görüşler alınarak yapılması 
gerektiği kanaatındayız. 

Adalet Bakanlığımızca, bahsettiğimiz bu hususla 
ilgili, yakında bazı gerekli düzeltmeler yapılacağını 
öğrenmiş bulunmaktayız. Bu düzeltmelerde de bu 
dengenin sağlanmaya çalışılacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, burada Yargıtayın bir başka 
isteği ve kısa sürede tahakkuk etmesini dilediğimiz 
durumundan bahsetmek istiyorum. Yukarıda bahset
tiğim yıllık 300 bini aşkın Yargıtaya intikal eden dos
yalar, Yargıtay tetkik hâkimleri ve Yargıtay başsavcı 
yardımcılarının elinden geçmektedir. Tetkik hâkim
leri ve başsavcı yardımcıları, yoğun bir çalışma içe-
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risindedirler; hatta dosyalarin çoğunu, geceleri evle
rine götürerek incelemektedirler. Geceli gündüzlü, gö
rev şuuru içinde çalışmalarını devam ettirmektedirler. 
Heyetlere dosyaları hazırlayan, kanaatlarını belirten 
ve çok detaylı çalışma yapan bu görevliler^, bazı hak
ların tanınması gerekmektedir. 

Yine burada, çok küçük bir husus olmakla be
raber, yüksek mahkemeler arasındaki eşitsizliğe de 
dikkati çekmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi ku
ruluş kanunlarında, raportörlerine bir tazminat veril-

. mesi öngörülmektedir ve bu yüksek mahkemenin ra
portörleri, maaşlarından ayrı bir tazminat almakta
dırlar; bu tazminata da hak kazanmaktadırlar, bu
nu da kabul ediyoruz. Halbuki, Yargıtay tetkik hâ
kimleri ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı yardımcı
larına bu hak tanınmamaktadır. Bu hususun ehem
miyeti, ayrıca şu şekilde de izah edilebilir : Yargı-
tayda tetkik hâkimleri ve başsavcı yardımcılarını bü
yük bir iş yoğunluğu beklediği gibi, bunları yerel 
mahkemelerdeki bazı imkânlardan da mahrum etmiş 
durumdayız. Yerel mahkemelerdeki bazı imkânlar, 
burada mevcut değildir. Sadece, .'tetkik hâkimleri ve 
başsavcı yardımcıları maaşlarıyla çalışmaktadırlar. Bu 
suretle Yargıtay tetkik hâkimliği ve Yargıtay başsav
cı yardımcılığının, meslek idealinden başka çekici bir 
tarafı kalmamaktadır. Bu suretle de bu görevlere, 
fazla bir istek olmadığı müşahede edilmektedir. Bun
lara ayrı bir tazminat verilmek ve bu görevleri cazip 
hale getirmek gerekmektedir. Bu suretle çalışma şev
ki verilecektir. Aynı şekilde, bu husus sağlandığında, 
yüksek yargı organları arasında da, aynı görevde 
çatışan kişiler arasında fark kalmayacak ve manevî 
açıdan da önemli bir tedirginlik ortadan kalkacak
tır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtayın sorunlarının yar
gının temel sorunlarından ayrı düşünülmesi mümkün 
değildir. Genelde yargının meselelerine çözüm getir
mek, bir ölçüde Yargıtayın da sorunlarını çözüme 
kavuşturacaktır. Bu sorunların çözümünde, maddî 
konuların ve çalışma şartlarının düzeltilmesi, tek ba
şına yeterli değildir. Hâkimlik ve savcılık mesleğine 
ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Hâkimle
rin ve savcıların, mesleğe alınmadan, meslek (içinde 
yetiştirilmesi ve mütekâmil olarak mesleğe başlatıl
ması için gerekli çalışmalara başlanılmalıdır. Bu yön
de hâkimlik mesleğinin, daha cazip hale getirilmesi 
noktasında, Adalet Bakanlığınca çalışmaların yapıl
dığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Hâkimlik mesleği, önemle belirtmek gerekirse, di
ğer kamu görevlerinden farklı ve özel ihtisas isteyen 

bir meslektir. Hâkim ve savcıları, diğer meslek me- . 
murları içerisinde yer alan kamu görevlileri olarak 
düşünmemek, sorunlarına da çözüm ararken, mese
leye farklı zaviyeden bakmak gerekmektedir. Bu ba
kış açısında olan hükümetimizin, şimdiye kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da çalışmalarıyla konulan 
halledeceği kanaatini taşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, millet olarak, devlet olarak, 
yargıya olan iman ve güvenimiz tamdır. Ancak, sa
mimiyetle ifade etmek gerekirse, yargının ve Yargı
tayın, bugünkü işleyişinden de birçok yakınmaların 
mevcut olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Dava
ların uzaması ve zaten birkaç sene süren mahallî 
mahkeme kararlarının, yüksek Yargıtaya geldiğinden 
yedi, sekiz ay, hatta bazı dairelerde iki-üç sene, bu 
dosyaların neticelenmemesinin ve neticelerinin uzama
sının, adaletin dağıtımındaki süre bakımından büyük 
sakıça doğurduğu ortadadır. En iyi adaletin, en kısa 
sürede tahakkuk eden adalet olduğu prensibinden 
yürürsek, bugün artık, yargı mercilerine başvuran 
vatandaşların, bu süreler karşısında büyük şikâyet
leri ve hak zayilerinin olduğu da ortadadır. Bu yön
den, acil tedbirler alınmalı ve yüksek Yargıtaya ge
len dosyaların, en seri şekilde çıkması için, gerek 
Yargıtayca, gerekse ilgililerce ne gerekiyorsa yapıl
ması gerekmektedir. Bununla ilgili etkin çarelerin, bir 
an önce ele alınması mutlak surette elzemdir. 

Değerli milletvekilleri, senede 300 binin üzerinde 
dava intikal eden Yargıtayda, dosya sayısı her yıl 
üçte bir oranında artmaktadır. Gerek gelen evrak, 
gerekse devreden dosyalardaki bu durum, ilerisi için 
büyük bir sorun yaratacaktır. Bu konunun halli için, 
çok seri çalışmalara hükümetimizce başlandığı ve 
Adalet Bakanlığının bu yönde bir hazırlık yaptığını 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Yargıtaya intikal eden dosyaların, usul kanunla
rında yapılacak bazı değişikliklerle asgariye indiril
mesi ve Yargıtayın daha az dosyaya bakan bir içti
hat mahkemesi haline getirilmesi veya dosyaların 
temyize tabi tutulma işlemlerinin, usulde değişiklik
lerle yenden düzenlenmesi hususunda çalışmalar ol: 
duğunu öğrenmek, bizleri memnun etmektedir. İn
şallah, bu çalışmaların çok kısa sürede neticelenme
sini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
Yargıtay bütçesiyle ilgili rakamlar hepinizce malum
dur. Bu bütçenin tanziminde, Yargıtayca yapılan is
teklerin, Devlet Planlama Teşkilatınca, çök az bir 
indirime tabi tutulduğunu görmek ve Plan ve Bütçe 
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Komisyonunun, bu yüksek yargı organına büyük des
tek gösterdiğini görmek, Yargıtaya verilen değeri gös
termektedir. 

Bu bütçenin haricinde, yüksek Yargılayın, bilgi
sayarla çalışmaya geçmesi ve bugün, çok küçük du
rumda mevcut bulunan bilgisayarlara ek olarak, bü
tün Yargıtay çalışmalarının bilgisayarlı yapılmasını 
teminen, Yatırımları Teşvik Fonundan imkânlar sağ
landığını öğrenmiş bulunuyoruz Hükümetin, yargı
ya verdiği ehemmiyeti gösteren bu tutumunu, grup 
olarak takdirde karşılamaktayız. 

Lojman, eğitim ve dinlenme tesisleri ve araba 
ihtiyaçlarıyla ilgili olarak, diğer fonlardan, Yargı-
tayımıza yeni destek imkânlarının aranması en bü
yük temennimizdir. 

Değerli milletvekilleri, ülke çapında adalet per
soneli için, gerek lojman yapımı, gerekse bina satın 
alınması hususunda bakanlıkça yapılan çalışmalar se
vindiricidir. Kısa sürede, bütün yurt düzeyinde olduğu 
gibi, yüksek Yargıtayın da lojman sorununun kök
ten çözülmesi ve yurdun çeşitli yörelerinden başa
rılarını kanıtlayarak Yargıtaya gelen üye, tetkik hâ
kimi, cumhuriyet başsavcı yardımcıları ve hâkimlerin 
bu büyük şehirde en büyük problemleri olan ev ih
tiyaçlarının çözülmesi en büyük temennimizdir. De
ğerli birçok hâkim, Ankara'daki ev sorunu yönün
den Yargıtaya gelme arzusunu gösteremiyor ve bu 
suretle de değerle çalışmalarından istifade edilemiyor. 
Çok büyük rakamlara varmayan bu lojman soru
nunun, kısa sürede bütçe dışı başka imkânlardan da 
istifade suretiyle acilen çözülmesinde ölçülemeyecek 
kadar büyük faydalar olduğu muhakkaktır ve grup 
olarak da bunu beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, senelerden beri gayet ba
kımsız ve hiçbir tamirat görmeden kullanılan Yar
gıtay binasının, hükümetimizin geçen yıllar koydu
ğu ödeneklerle ve halen aktardığı imkânlarla seri şe
kilde başlatılan onarımının muayyen bir duruma gel
diğini görmek hepimizi sevindirmektedir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Meclis koydu ödenekleri Meclis. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Yüksek yargı 
organı Yargıtayın daıha önceki bakımsız binasını ta
mir ettirerek muayyen bir noktaya getirmesi yanında, 
dalha modern ve daha iyi bina ve imkânlara sahip 
olmaları için de çalışıldığını öğrenmiş 'bulunuyoruz. 
Hatta bu bütçeye bu binanın dış ve iç onarımlarıy-
la ilgili önemli bir meblağın da konulduğunu görü
yoruz. 

Yargıtay mensuplarının her türlü imkânları temin 
edilmiş odalarda çalışması en büyük dileğimizdir. 
Senelerdir ihmal edilen bu eksikliğ'in giderilmesiyle 
ilgili hükümetimizce başlatılan faaliyetleri, memnu-
niyat verici olmasına rağmen, kâfi görmemekteyiz. 
Bütün Yargıtay mensupları önemli ve yoğun çalış
malar yaparken, imkânlardan mahrum olarak ça
lışmalarını istemek üzüntü kaynağı olmaktadır. Yar-
gıtayımızla ilgili daha iyi, ralha't, düzenli, faydalı ça
lışmalar yapabilecekleri 'binalara kavuşmaları en bü
yük temennimizdir. Hükümetimliz zamanında, bu za
rurî ihtiyaçlarla ilgili Yargıtaya büyük yaklaşımların 
olduğu ve yangıya büyük destek gösterildiği tartışıla
nı ayacak bir gerçektir. 'Bu yaklaşımı gösteren hükü
metimizin yakın gelecekte ıbina ve imkân sorunlarını 
çözeceğine de güvenimliz tamdır. 

Sayın milletvekilleri, -son günlerde Sayın Başba
kanımızın da direktifleriyle yargı mensuplarının mad
dî durumlarının ele alınması, yeni bazı düzenlemeler 
yapılarak yargının maddî sorunlarına çare bulunul
masına çalışıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın 
Adalet Bakanımızın da bu yöndeki beyanları ve ça
lışmaları başlatmış bulunması grulbumuzca memnu
niyetle karşılanmaktadır. Daha önce yapılan düzen
lemelere ilaveten yeni değişiklikler ' yapılacağına ve 
sorunlara büyük çapta çözüm getirileceğine inanıyo
ruz. Hatta bu noktadaki çalışmaların tamamlanmak 
üzere olduğu hususunda edinilen bilgiler, bizleri faz
lasıyla memnun etmektedir. Hükümetimiz, başlangıç
tan iberi devam ettirdiği müspet tutumunu aynen 
sürdürmekte ve adalet mekanizmasına gösterdiği 
ehemmiyeti daima muhafaza etmektedir. 

Hâkim ve savcıların ve adiliye mensuplarının ye
niden bazı imkânlara kavuşacağını düşünmek, bizle
ri derecesiz memnun etmektedir. Bu yöndeki çalışma
ların seri, tatminkâr ve her zaman olduğu gibi, ko
nunun ehemmiyetinin 'bilinerek yapıldığını gözlüyor, 
bu yönden de hükümetimizi kutluyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, Yargıtay bütçesinin düzen-
lenmesıinde gerek Anavatan Hükümetinin ve gerekse 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve flütçe Komis
yonunun Sayın Başkan ve üyelerinin, anayasal kuru
luşlara verdikleri 'ehemmiyeti görmekten büyük mem
nunluk duyuyoruz. Ayrıca, karşılıklı diyalogla Yar
gıtay bütçesinin düzenlenmeye çalışıldığı ve yüksek 
yargı organlarımızın istedikleri hususun büyük nispet
te karşılandığını görmekten dolayı da gerek hüküme
timizi, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın 
Başkan ve üyelerini candan kutluyoruz. 
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Yargıtay bütçesinin memleketimize, yüce Türk 
Milletinle, bağımsız yargı çevrelerine ve Yargıtay ca
miasına hayırlı olmasını diliyor, Anavatan Grubu ve 
şahsım adına yüce Meclise en derin saygılarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. 
SHP Grubu adına Sayın Çelebi, buyurun efen

dim. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇELEBİ 

(Halay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yar
gıtay bütçesi hakkında grubum ve şahsım adına ko
nuşmak üzere yüksek huzurunuzda bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yargıtay, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile görev 
yapan, Anayasamızın 154 üncü maddesindeki yük
sek mahkemeler arasında yer alan 'bir yargı kurulu
şudur. Anayasamızın 9 uncu maddesi ile yargı yet
kesine sahip bulunan adliye mahkemelerinin verdik
leri karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. 

Yargıtayın görevleri ve teşkilatı, Bütçe Komisyo
nu raportörleri kıymetti hukukçu arkadaşlarım tara
fından açık bir şekilde belirtilmiştir. Tarafsız, mu
halefet ve iktidara mensup bu milletvekili meslektaş-
larımıın, Yargıtayın en iyi şekilde çalışabilmesi için 
görüş birliğine varmış olmalarından derin biir haz 
duymaktayım. Adalet mesleğinden gelen bir kimse 
olarak, meslekdaşlarırmn hassasiyetlerine huzurunuz
da teşekkür etmeyi .'borç bilirim. 

Yargıtay bütçesi, Anayasa Mahkemesi ve Adalet 
Bakanlığı bütçesine çok benzer; zira, adaletle ilgili
dir. Arkadaşlarımın konuştuklarını, farkına varma
dan burada tekrarlarsam özür dilerim. Konuşmamı
zın konusu Yargıtay olmakla beraber, bu yüce ku
ruluşun mensuplarının feragatla sürdürdükleri çalış
maları sırasında karşılaş'tıkları sıkıntı ve güçlüklerin 
anlaşılması ve bunların giderilmesi çarelerinin bulun
ması için, öncelikle adalet camiasının dert ve sıkın
tılarından kusa da olsa söz etmeyi zorunlu görmek
teyim; çünkü Yargıtayı, adalet mensuplarının dert, 
dilek ve sıkıntılarından tecrit etmek mümkün değil
dir. 

Türkiyemizde, adalet kuruluşlarımızla uzaktan 
veya yakından ilgili hemen herkes, davaların sonuç
landırılmasının çok uzun zaman aldığından ve mah
kemelerin hâikimsiz kaldığından yakınmaktadırlar. 

Önce, davaların uzamasının sebepleri üzerinde 
duralım. Kadro boşluğundan, kanunlardan ve teşkilat 
yetersizliğinden kaynaklanan sebepler mevcuttur. 

] Kanunlardan kaynaklananlar : Türkiye'de mah
kemeler, sulh hukuk, asliye hukuk, sulh ceza ve as
liye ceza diye ayrılmıştır. Sayın milletvekilleri, işlerin 
azaltılması ve süratlendirilmesi için bu ayrıma hiç ge
rek yoktur. Kanaatimce ceza mahkemesi asliye ceza 
veyahut sulh ceza demeye gerek olmadan, hukuk 
mahkemesi demek yeterli olacaktır. Bu sulh hukukla-
rıda kaldırabiliriz. Zira, bir dava sulh hukukta de
vam ederken, keşfe gidersiniz; o zaman bakarsınız 
kıymet bakımından asliyenin görevine girer; bu sefer 
«Görevsizlik kararı» verilerek dava asliyeye gider, 
asliyede dava yeniden başlar. Dolayısıyla davaların 
uzamasına sebep olur. Aynısı sulh cezada da varittir. 
ıSuih ceza, muhakemeyi görüp dururken, haydi bir 
doktor raporu, adlî tıbba gider; bakarsınız Türk Ce
za Kanununun 456/4 üncü maddesine girecek iken, 
456'nın diğer fıkralarına veya 457'ye girer, hatta, ağır 

I cezaya da girebilir, adlî tıp «Hayatî tehlike var» di
yebilir. Bu nedenle, sulh - asliye ayrımından vazgeçil
mesinin, işlerin uzamasını önleyeceği kanısındayım. 

!Son zamanlarda üzerinde gereği kadar düşünülüp 
'tartışılmadan alelacele kanun çıkarılması da, uzama
lara sebep olmaktadır. Bir kanun çıkıyor, 10-15 gün 

i sonra yeni bir kanunla o kanun değiştiriliyor. Böyle 
i olunca uzman hukukçular, hatta hâkimler dahi han

gi kanunun yürürlükte olduğunu bilmediğinden uy
gulamada zorluk çekmektedirler. Davaları uzatan se-

i heplerden birisi de budur. Bu kanunları tasnife tabi 
tutmak Fransızca tabiri ile codification yapmak ge
rekmektedir. Kanunlardan bahsederken Yargıtay iç
tihatlarını da düzene koyup, birbirine zıt olanları çı
kartmak ve onları bilgisayara koymak en büyük te
mennimizdir. 

'Kadro boşluğundan davaların uzaması konusuna 
gelince : Davaların uzamasında, hâkim açığı kadar, 
mesleğe ıgiriş ve yetişmiş hâkimlerin meslekte kalma
larını teşvik edici yeterli tedbirlerin alınmamış olması 
da rol oynamaktadır. 

i Hâkim açığı, tek hakimli ilçelerde bazen dava 
j dosyalarına aylarca hâkim elinin değmesine imkân 

vermediği gibi, birden çok hâkimin bulunduğu yer-
] lerde de, bir mahkemedeki açık diğer mahkemedeki 

hâkime yetki verilmek suretiyle giderilmek isteniyor
sa da, kolaylıkla anlaşılacağı üzere, yeitki ile ve ge
çici olarak davalara bakan ve kendi mahkemelerin-

I deki aslî igöreve de devam etmekte bulunan bir hâ-
j kimin yetki ile ve geçici olarak baktığı davalara ye-
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terli zaman ayırması ve işin esasını kavrayıp davayı 
sonuçlandırması da mümkün olmamaktadır. Çoğu 
'zaman yetkili hâkimler kendi mahkemeleılindekİ da
valara baktıktan sonra, yetkili kılındığı mahkemeye 
ait davalara kısa bir zaman ayırabilmekte, böyle 
olunca da yapılan iş, o mahkemeye hâkim tayin edi
linceye kadar, davalara, yeni duruşma günü tayin et
mekten ibaret kalmaktadır. Yetkili olarak davaya 
(balkan hâkim davayı sonuçlandırmış olsa 'dahi, veri
len karar çoğu zaman isabetsiz olmakta ve bu ka
rarlar çoğunlukla Yangı'tayda bozulmakta, bir dosya
nın 3 - 5 kere Yargıtaya gittiğine şahit olunmakta ve 
'bu hal gereksiz yere Yargı tay m 'işlerini artırmaktadır. 
O halde yapılacak ilik ve en önemli iş, hâ'kim açığı
nın kapatılmasıdır. Bunun için önce kaynağa eğilmek 
'gerekmektedir. Yani evvela, hukuk fakültelerinden en 
az «iyi» derece ile mezun olanların hâkimlik mesle
ğinin diğer mesleklere tercihini sağlayacak tedbirle
rin alınması gerekmektedir. Bunun ilk şartı, küçük 
bir ilçede göreve başlayan genç bir hâkimin, bakkal
dan, kasaptan, fırıncıdan aybaşında ödemek üzere 
veresiye alışveriş yapmak zorunda kalmayacağı mik
tarda bir maaş ve ödeneğe kavuşiturulma sidir. Böyle 
bir yerdeki hâkimin, ev sahibi - kiracı ihtilaflarından 
da kurtulması elzemdir. Hâkimlerimizin bu tür sı
kıntılar içinde bulunmaları, hem hâkimlerin ve hem 
de mesleğin onurunu zedelemektedir. 

Açıkladığımız sebeplerle hâkimlerin geçim sevi
yelerinin yükseltilmesi ve lojman durumlarının acilen 
halli zorunludur. Bunların halli için çeşitli sebep ve 
imkânlar düşünülebilir. Evvela şunu belirteyim k'i, 
adalet camiası, bakanlıklar içinde en dar kadro ile 
çalışan bir kuruluştur. Trilyonlara erişen bir bütçe 
içerisinde adalet mensupları için yapılacak ödemeler 
hiçbir zaman gider bütçesindeki açığı büyütecek bir 
miktarda olmayacaktır. Kaldı ki, gerek maaş ve ge
rekse lojman konusunun, fon ve vakıf kurmakla ihti
sasını ilan etmiş bulunan bugünkü hükümet için kı
sa yoldan halli mümkündür. Fon veya vakfa kaynak 
bulmak için de çok zorlamaya gere'k yoktur; zira, 
adalet kuruluşlarına verilecek dilekçelere fon için pul 
yapıştırılması, yargı harçlarına cüzi bir zam yapılma
sı, icra ve mahkeme emrindeki paraların faizlerin
den, tereke giderlerinden, mahkemelerce takdir edi
len hakem, bilirkişi, avukat ücretlerinden, Yargitay-
da avukatlarea tetkik edilen her dosyadan fon veya 
vakfa bir miktar harç' alınması mümkündür. Bu hu
susta daha pek çok seçenek düşünülebilir. 

(Maddî problemlerin halledilmesi, hiç şüphe yok
tur ki, mesleğe rağbeti artıracaktır. Rağbeti artırma 

ve iyi eleman bulma konusunda bir diğer imkân da 
başlangıçta iyi elemanların seçilmesidir. Bunun için, 
cumhuriyetin ilk yıllarında, Ankara Hukuk Fakül
tesine hâkim yetiştirmek için leylî meccani öğrenciler 
alınmakta ildi. Bu öğrenciler imtihanla fakülteye gi
riyorlar ve Adalet Bakanlığına muayyen bir müd
det -bizim zamanımızda 8 sene- mecburî hizmet ta
ahhüdünde bulunuyorlardı. Leylî meccani okuyan 
talebelere ders veren hocaların, 'bunlara özel bir iti
na göstermesi talimatlarla sağlanmış idi. Buna misal 
olarak şunu söyleyebilirim : Leylî meccanî talebeler 
İlki dersten ikmale kalabildikleri halde, neharî (gün-
düzcü) talebeler ise bütün dersleri sene sonuna bıra
kıp, hepsine birden imtihana girebilirlerdi. Leylî mec
canî talebeler için bir hoca daima gece saat 22.00*ye 
kadar bulunurdu. Bu hocaların görevi öğrencilerin 
sorularına cevap vermek, onları aydınlatmaktı. Böyle
ce, bu öğrenciler son derece iyi yetişmişlerdi. Şimdi
ki ve bundan evvelki Yargıtay başkanları ve birçok 
Yargıtay üyesi bu şekilde leylî meccanî olarak okuyan 
öğrenciler arasından çıkmıştır. Bunu söylemekle, ba
kanlığın leylî meccanî hususunda alacağı tedbirin fay
dasını izah etmeye çalışıyorum. 

Hâkimlerin maaş ve ödeneklerinin günün şartla
rına göre yeterli seviyeye getirilmesi ve mesleğe alına
cakların üstün talebeler arasından seçilmesi; hâkim
lerin maddî problemlerinin yanında, görev yaptıkları 
yerin görevin önemiyle mütenasip olması, çok iyi bir 
şekilde tefriş edilmesi; kalem odalarının, adaletin 
önemini anlatacak düzeyde ve ciddiyet içinde bulun
durulması; hâkimlerin gerek mesleğe intibakları ve 
gerekse yeniliklerden haberdar olmaları ve meslek 
içinde devamlı surette eğitimlerinin temini için, ge
nel veya bölgevî kurslar, seminerler düzenlenmesi; 
onların ilmî gelişmeleri ve kazaî içtihatlardan günü 
gününe haberdar olmalarını temin edebilecek imkân
lara kavuşturulmaları; teftiş kurulunun iyi yetişmiş, 
tecrübeli hâkimlerle takviye edilerek, müfettişlerin 
ürkütücü ve meslekten soğutucu değil; öğretici ve ye
tiştirici' hale getirilmesi ve hâkimlerin yüksek moral 
gücüne kavuşturulmaları zorunludur. 

Teşkilat noksanlığı : 

Teşkilat noksanlığından bahsederken bu konuya 
uzun uzun değinmek lazım; ancak, benim bu konu
da dikkatimi çeken bir husus vardır, o da şudur : 
Eskiden adliyenin tebligatlarını adliyenin memurları 
yaparlarmış. Bu, 1932 yılında çıkarılan bir kanunla 
temin edilmiş. Şimdi ise adliyenin bütün tebligatları
nı posta memurları yapıyor. Adlî tebligat, posta me-
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murunun kendi merkezine gidiyor ve tekrar adliyeye 
getirmek için uzun zaman geçiyor. Posta memurları 
hakkında bazı suiistimaller ve dedikodular da mev
cuttur. Bu itibarla, tebligatı yapan kimseler adliyeye 
bağlı şahıslar olurlarsa, bu kişiler, hâkimler ve sav
cılar tarafından daha iyi ıtakip edilir, dolayısıyla, sağ
lıklı bir tebligat usulüne kavuşmuş oluruz. 

Baş tarafta da ifade ettiğimiz gibi Yargıtay, mah
kemelerden verilen kararların son inceleme mercii 
olan bağımsız bir yüksele mahkemedir. Yargıtayın 
asıl görevi, mahkemelerden verilen kararların kanun
lara uygun olup olmadığını inceleyip, içtihatlar yarat
maktır. Ancak, bizde uygulama böyle olmamaktadır. 
Bunun da sebepleri üzerinde durmakta fayda vardır. 
önce Yargıtaydaki dosya artışına bir set çekmek za
rurîdir. İsviçre Federal Mahkemesine bir yılda 350, 
Federal Almanya Yüksele Mahkemesine ise, 500 bin 
civarında dava dosyası intikal ettiği söylenmektedir. 
Bizim yüksek mahkememize ise, yılda 300 bin civa
rında dava dosyası intikal etmektedir. Böyle bir yü
kün altında inleyen yüce mahkemeden ilk isteğimiz 
dosyaları bir an önce sonuçlandırmak ve teraküme 
sebebiyet vermeyerek yakınmaları önlemektir. Bu 
zorunlu ve insancıl görüş, Yargıtayın içtihat mercii 
olma 'vasfını zedelemektedir. Onun için Yargıtaya in
tikal eden dava dosyası sayısının azaltılması ve Yar
gıtayın bidayet mahkemeleri gibi, dosyadaki sübuta 
ilişkin uyuşmazlıklarla meşgul edilmeyip, yüksek mah
kemelerin gerçek vasfını ıteşkil eden içtihat mahkeme
si olma imkânlarına kavuşturulması gerekir. Gerçi 
!bu hususlar ilgililerce düşünülmüş ve Yargıtaya inti
kal eden dava dosyası sayısının azaltılması için Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci mad
desindeki temyiz edilebilme sınırı 1711 sayılı Ka
nunla yapılan değişikliklerle 2 bin liraya 2494 sayılı 
Kanunla 10 bin liraya ve 3156 sayılı Kanunla yapı
lan değişiklikle de 100 bin liraya çıkarılmış ise de, bu 
'değişiklikler de beklenen sonucu vermemiş ve hatta 
'temyiz edilebilirlik sınırı bize göre çok yükselmiş 
olmasına rağmen, Yargıtaya intikal eden dava sayı
sı artmaya devam etmiştir. 

Demek ki, Yargıtaya intikal eden dosya sayısının 
azalmasının çaresini, temyiz edilebilecek kararların 
kıymetinin yükseltilmesinde aramak doğru değildir. 
O halde Yargıtayın, içtihat mahkemesi olma vasfına 
tam ve kâmil bir şekilde kavuşturulabilmesi için baş
ka çareler düşünmek gerekmektedir. 

Bizce bunların başında, yukarıdan beri açıklama
ya çalıştığımız üzere, önce bidayet mahkemelerindeki 

münhalleri, çalışkan ve isabetli kararlar verebilen, 
böylece taraflarca itimat edilebilen hâkimlerle dol
durmak ve bu evsafta yetişmiş hâkimlerin en verim
li çağlarında meslekten ayrılmayı düşünmelerini ön
leyecek maddî ve manevî şartları hazırlamak, Yar
gıtayın maddî olaylarla ve davanın sübuta erip er
mediğini incelemesiyle meşgul olmasını önlemek için 
bidayet mahkemeleriyle Yargıtay arasında tampon 
vazifesi görecek olan bölige mahkemelerinin kurul
ması düşüncelerini sözde bırakmayıp, bununla ilgili 
teşebbüs ve görüşleri bir an önce uygulama alanına 
sokmak zarurîdir. 

Gerek bugüne kadar Adalet Bakanlığı yapmış 
olanlar, gerekse hemen bütün Yargıtay birinci baş
kanları ve diğer görevliler «Adalet yılının» açılış ko
nuşmalarında istinaf, yani bölige mahkemeleriyle il
gili temennileri dile getirdikleri ve aradan uzun yıl
lar geçtiği halde, bu beyan ve dileklerden olumlu bir 
sonuç alınamamıştır. 

Açıkladığımız bu tedbirler alınınca3'a ve semere
leri görülünceye kadar acil bir tedbir olmak üzere, 
yetişmiş Yargıtay başkan ve üyelerinin genç yaşlarda 
meslekten ayrılmalarını önleyici çarelerin düşünül
mesinde fayda görmekteyiz. Ezcümle, Yargıtay baş
kan ve üyelerinin, Anayasanın 140/4 üncü maddele
rinde belirtildiği üzere, 65 yaşını dolduruncaya kadar 
çalışmalarının ve meslekte kalmalarının teşvik edil
mesi için, 65 yaşını dolduruncaya kadar çalışanların 
tam maaşla emekli olmaları teminatı getirilebilir. Böy
lece bu hâkimlerin, ileri yaştan sonra geçim endişele
riyle avukatlık yapma zorunda kalmaları da önlen
miş olur. .' 

Biraz da Yargıtayın yerleşim ve çalışma yönün
den durumunu tetkik edelim: Yargıtay yeterince ısın
maz, koridorları pislikten geçilmez, yeterince aydın
lanmaz, bakımsız bir durumda idi. 1985 - 1986 dö
neminde yapulan tamiratla bazı noksanları giderilmiş 
ise de, yine de diğer devlet daireleriyle kıyaslanması 
mümkün değildir. Yargıtayın kalemleri ve orada 
çalışan personelin çalışma şartları yürekler acısıdır. 
Pek çok kalemde memurlar dosya yığınları arasında 
toz, pislik ve gayri sıhhî ve gayri medenî şartlar için
de mesailerimi sürdürmektedirler. 

Tetkik hâkemlerinin durumu da kalemdekiler-
den farklı değildir. Bugün birçok tetkik hâkimi, el
lerinde, sicimle 'bağlı paketler halindeki dosya toma
rını, Yargıtaydan evine, evinden Yargıtaya taşımak
ta, âdeta dosya hamallığı yapmaktadır. 
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Bütün bu kötü çalışma şartlarının artık bir an 1 
önce bertaraf edilmesi gerekli tedbirlerin alınması I 
en samimî temennimizdir. 'Bütün tetkik hâkimlerinin I 
medenî 'bir çalışma »imkânına kavuşabilmeleri için I 
Yargıtay ek binasının 'büyük bir kısmını işgal etmek- I 
te olan Yüksek Seçim Kurulunun, müstakil bir bina- I 
ya taşınması şayanı arzudur. I 

'Konuşmamı tamamlamadan önce, hâkimlerin ba
ğımsızlık ve eşitlük ilkeleriyle 'ilgili birkaç cümle söy
lemek istiyorum. Hükümet, 241 ve 243 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamelerle Yargıtay mensup
larının bir kısmı lehinde ücret yönünden bazı rahat
latıcı hükümler getirmiş ise de, hu kararname hâ- I 
kimler arasında eşitliği bozmuştur. 241 ve 243 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameler yürürlüğe girin- I 
ceye kadar TürkiyeMöki bütün yüksek mahkeme baş
kan ve üyeleri aynı maaş ve ödenekleri almakta I 
liken, yaptıkları iş itibariyle hiç de diğerlerine naza
ran yorucu 'olmayan Anayasa 'Mahkemesi Başkan 
ve üyelerinin daha yüksek imkânlara kavuşturulma- I 
lan ve ayrıca Yargıtay Başkanı ile üyeleri arasında
ki eşitliğin ortadan kaldırılması ve hatta üyelerin I 
kıdem durumlarına göre değişik maaş sistemlerine I 
tabi tutulmaları bu yüce kuruluşta huzuru bozmuş
tur. Son çıkarılan yetki kanunların dan faydalanıla
rak, bu huzursuzluk kaynağı olan eşitsizliğin bir an 
evvel bertaraf edilmesini diliyoruz. 

Adalet camiasında huzursuzluğa yol açan ve ça
lışmaları aksatan diğer bir sebep de, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun kuruluş ve işleyişinden kay
naklanmaktadır; çünkü, 2709 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 159 uncu maddesi ile, bu mad-
den'in 6 neı fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlan
mış bulunan 2461 say ılı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanunu, hâkimlerin özerklik ve teminat
larını tamamen ortadan kaldırmıştır. j 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet 
Bakanlığının vesayeti altındadır. Böyle bir kurulun 
ise, hâkim ve savcılara yeterince teminat olabileceği 
düşünülemez. Bu itibarla, önce bu kurulun vesayet
ten kurtulması şarttır. Bunun için de, evvela, Adalet 
Bakanlığı 'Müsteşarının kurul üyeliğine son vererek,. 
hâkim ve -savcıların özlük işleriyle meşgul olacak 
dairenin tamamiyle kurulun emrine verilmesi; karar
name hazırlama ve çıkarılma işlerinin kurulun inisiya
tifine bırakılması, ve hâkim ve savcılar hakkındaki 
kovuşturma ve soruşturma, yetkilerin in kurula ait ol
masını sağlayacak Anayasa ve kanun değişiklikleri- J 
tün bir an önce gerçekleştirilerek kuvvetler ayrılığı j 

prensibinin uygulanmasının zaruretine inanmaktayız. 
Sayın Adalet Bakanı biraz evvel, «Hâkimlerin te

minat yönünden kısıntısı yoktur» dediler; bu doğru 
değildir. Bir kere yukarıda bahsettiğim Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun 19 uncu maddesi, hâkim ka-
rarnamelerin'in Reisicumhura sunulacağını amirdir, 
Başbakanın hiçbir şekilde ismi geçmemesine rağmen, 
Başbakan kararnameyi alıyor, bekletiyor ve güvenlik 
soruşturması yapıyor. 

Bu güvenlik soruşturmasından daha kötü bir 
araştırma usulü Türkiye'ye hiç gelmemiştir ve böyle 
bir kanun kadar mahzurlu bir kanun bugün yoktur. 
Bir bekçi, bir SHP'liye daima «olumsuz» diyor; 
'izahat vermiyor. Güvenlik soruşturmasını yaptıran 
daire ise «niçin?» diye niye sormuyor, o kişinin 
hakkını araştırmıyor, 

MUSTAFA MURAT SÖKMETMOÖLU ı(Hatay) 
— Kime soruyor? 

(MUSTAFA ÇELEBİ ((Devamla) — Muhtar, bek
çi veya jandarmanın verdiği bilgilerle güvenlik soruş
turması yapıyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) 
— Bekçiye olsa iyi, kapıcısına soruyor. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Bu uygula-
ma, çağ dışından da ötededir. Türkiye'yi ikiye ayırıcı 
bölücü bir kanun varsa, o da bu güvenlik soruştur
ması kanunudur. (SHP sıralarından «dBravo» ses
leri alkışlar) Arkadaşlar kendimden bir misal vere
ceğim... 

BAŞKAN — Sayın .Çelebi, süreniz dolmak üze
redir; lütfen toparlayın ©fendini. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Peki efen
dim. 

Yukarıdaki bilgilere, bir de sonuç olarak yüksek 
mahkemeleri ekleyeceğim. Türkiye'de yüksek mah
kemeler vardır: Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mah
kemesi, biraz daha sıkıştırırsanız Sayıştay da buna 
girer, arkadaşlar buna lüzum yoktur. Bir »tane Tür
kiye Gumhuriyelti Yüksek Mahkemesi olur, diğer 
mahkemeler de onun dairelerini teşkil ederler. Bu 
yüksek 'mahkeme beM Yargıtaydan başlar, belki Da-
nışitaydan, belli Anayasa Mahkemesinden başlar; bu
nu söylemiyorum; ama Amerika'daki İsviçre'deki 
federal mahkemelerin her dalı vardır. Anayasa mah
kemesi de federal mahkemenin dairesini' teşkil et
mektedir; hukuk daireleri de, ceza daireleri de onun 
dairesini teşkil etmektedir, ©izde 3 tane ayrı yük
sek mahkeme, olamaz. İstinaf mahkemeleri bazı 
yerde üst mahkeme diye geçmiş. İstinaf mahkeme-
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sini üst mahkeme olarak adlandırırsak ecnebi dile 
tercümesi yüksek -mahkemedir. Bölge mahkemesi de
mek 'daha isabetli olur. Bizde yüksek mahkeme 
Yargıtay, Danıştay ve Anayasa ımahkemes'inden iba-
retJtîr. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Fran
sa'da danıştay yok mu? 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Fran-
sa'daki danıştay mahkeme değildir; savcısı yoktur. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Vakti-
•niz doldu!... 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Yarım saat 
çok az Sayın Çakaloğlu, yetmiyor. 

Çok önemli fbir kuruluş olarak Türkiye'de bir 
de cumhuriyet savcıları Vardır. Nedir bunlar? Me
sela, 'ilçedeki 'bir cumhuriyet savcısı hakkında, il
deki cumhuriyet savcısı hiçbir şey yapamaz; ona 
bağlı değil. Türkiye'de Mr de Yargıtayda Cumhuri
yet Başsavcısı vardır. O da ne yapar? O Yargıtayda 
kalır. Bu böyle olmamalıdır arkadaşlar, ilçe cum
huriyet savcıları, il cumhuriyet savcılarına bağlı ol
malıdır, II cumhuriyet savcıları, Yargıtaydaki Cum
huriyet Başsavcısına bağlı olmalıdır ve bu savcılı'klar 
silsllei meratiple, diğer bir deyimle hJiyararşik bir 
bağlılıkla birbirine karşı sorumlu olmalıdırlar. * 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, bağlayınız efendim. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Özür dilerim 

Sayın Başkan. 
Bırakayım öf endim o zaman... '(SHP sıraların

dan «Bırakıma» sesleri) 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Toparlaya
yım efendim, pekâlâ. 

1. Anayasa Mahkemesi üyeleriyle Yargıtay 
üyeleri arasındaki ök gösterge farkının kaldırılması. 

2. Yargutay üyeleriyle Anayasa Mahkemesi üye
leri arasındaki ek gösterge ve daire başkanları gibi 
(artı 5) farıklarının giderilmesi. 

3. Yargıtay üyelerinin ' devlet protokolündeki 
yerlerinin düzeltilmesi, ön sıraya alınması. 

4. Yargıtay üyeleriyle tüm hâkim ve savcıların 
ve yardımcı adalet personelinin maaşlarının düzel
tilmesi. 

5. Yargıtay üyeleri ile hâkim ve savcıların lijman 
yapımına, bundan evvel yapıldığı gibi devam edil
mesi. 

6. Yarjıtaym asıl işlevi olan içtihat yaratmasını 
temin için, bölge (mahkemelerinin bir an evvel açıl
ması, 

7. Yargıtay Başsavcısının ve vekilinin seçim usu
lünü düzenleyen Yargıtay Kanununun 32 noi mad
desindeki, «İlk oylamada en çok oy alan beş üye 
aday gösterilmiş olur» hükmü, Anayasa Mahkeme
si üyesi adayları ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu adaylarının tespitinde olduğu gibi, Yargıtay 
üyelerinin salt çoğunluğu ile saptanmalıdır. 

8. Tetkik hâkimleri ve cumhuriyet başsavcı yar
dımcıları Yargıtay (kadrosuna alınmalıdır. 

9. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu
nu değ'şfirilmelidir, yukarıda arz ettiğim sebeplerden 
dolayı. Böylece kuvvetlerin ayrılması prensibine ria
yet edilmiş olunacaktır. 

10. Adlî polis teşkilatı kurulmalıdır. 
11. Savcılar arasında hiyerarşi sağlanmalıdır. 
12. Yüksek mahkemeler birleştirilmelidir. 
13. Yüce Divan, Yargı'tay Ceza Daireleri Ge

nel Kurulundan seçilen hâkimlerden teşekkül et
melidir. Anayasa Mahkemesi, kanunla Yüce 'Divan 
görevini yapmaktadır; ama, hâkim olmayan bir insa
nın mahkûmiyet kararı vermesi doğru değilki. Danış-
taydan gelen bir general, bir vali yahut yüksek de
receli bir memur Anayasa Mahkemesine seçilir, gelir 
orada, Yüce Divanda hâkimlik yapar; olmaz arka
daşlar böyle şey! 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, sürenizi aştınız efen
dim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — İki tane kal
dı Sayın Başkan. 

14. Yargıtay tş Hukuku dairelerinde tashihi ka
rar yoktur. Yargıtay ve halkımız bundan sızlanmak
tadır. Tashihi 'karar müessesesinin getirilmesi İçin ka
nun değişikliği yapılmalıdır. 

15. Kadastro ve tapulama mahkemeleri ile ka
dastro mahkemeleri arasında büyük bir fark var. 
Anayasa Mahkemesi, şehir kadastrosu mahkemesi
nin bir kararını bozarak, oradan 10 senelik müruru 
zamanı 'kaldırdı. Şehir İçinde bulunan bir arsa için 
müruru zaman yok; ama, şehir sınırındaki bir 
köyde, Tapulama Kanununa göre 10 senelik müruru 
zaman vardır, bu adakte uygun değildir. Bunun da 
düzeltilmesi lazımdır. 

16. San olarak, hâkimlerin kararnameleri Baş
bakanlığa gitmemeleridir; kanunda yeri yoktur/ 

Saygılar sunuyorum, bütçenin hayırlı olmasını di
liyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Doğru Yol Partisi adına Sayın Kasaroğlu, buyu

run efendim. (Alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU-
(îsfcanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ana
yasamızla kurulan devlet nizamının üç temel di
reğinden birisini teşkil eden yargı mekanizmasının 
önemli bir kuruluşu olan yüce Yargı tayımızın 1987 
yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerim'izi açıklamaya baş
larken, şalhsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına 
yüce (heyetinizi ve değerli adalet mensuplarını saygıy
la selamlarım. (Alkışlar) 

Bayım milletvekilleri, adaletin, mülkün temeli; 
sosyal düzenin, kişi ilişkilerimin, insan hak ve hürri
yetlerimin tem'imatı olduğu hepimizin ortak görüşü
dür. Toplumsal yapının, devlet bütünlüğünün, iç ha
rısın, millî 'birlik ve beraberliğin, ancak adaletli bir 
düzen içerisinde sağlanacağına inanmış ve bu ulvî 
görevi yargı mensuplarıma teslim etmiş bir nizamın 
inanç sahipleriyiz. 

Anayasamızda, hukuk nizamının adaletli bir şe
kilde uygulanması, sosyal düzenin korunması, Türk 
Milleti adına yargı gücünü kullanan bağımsız mah
kemelere verilmiştir. Ancak burada gerçek adaleti, 
hukuk normları değil, insanların dağıttığı ve belirle
diği gerçeği de unutulmamalıdır. Bunun içindir ki, 
tarihin her döneminde ve hemen bütün devletlerde, 
hâkimlere, yaptıkları işim hukukî ve sosyal önemine 
uygun haklar ve durumlar sağlanmıştır. İşte bizim 
Anayasamız da, hâkimlere ayrı bir statü uygulanması
nı öngören 140 inci maddesinde, bunu emretmiştir. 

Sayın milletvekilleri, adalet mekanizmasını elinde 
tutan kimselere mümkün olduğu kadar sorunsuz bir 
hayat temin etmek, onları kimseye muhtaç duruma 
düşürmemek, hukuk devletimde devletin başlıca gö
revlerinden birisidir. Cumhuriyeti, demokrasiyi, kişi 
halk ve hürriyetlerini ellerine teslim ettiğimiz kimse
lerin, yaptıkları görevin kutsiyetine uygum bir tarzda 
yaşamasını ve çalışmasını sağlamak, bizlerim başlıca 
görevi olmak lazım gelir. 

©ütün bu gerçeklere rağmen, yıllardan beri ifade 
edilen pek çok ulvî gerçeklere rağmen, adalet me
kanizmasının ve mensuplarımın .sorunlarının çözüle
bildiğini söylemök mümkün değildir. Aksine, her 
geçen yılın topluma getirdiği yeni külfetler bu gru
bun 'meselelerini daha da artırmıştır. Her adlî yılım 
başlangıcımda aynı .nutuklar çekilmiş, her bütçe gö
rüşmesinde aynı beyanlar tekrarlanmış, her plan ve 
programa aynı cümleler yazılmıştır. 40 yıldır yapı
lan bu tekrarlamalar bile, adalet mekanizmasının 
ve mensuplarınım sorunlarının nasıl sürüncemede kal

dığını göstermeye yeterlidir, hatta fazladır da sa
nırım. 

Henüz daha, hâkim ve savcı yetiştirme yönünden, 
belirgin bir politika benimseyememişizdir. Her geçen yıl 
haklım açığı biraz daha artmış, her geçen dönem, şikâ
yet edilen adaletin ağır işleyişine, bir kambur daha 
ekleyerek geçip gitmiştir. Hepsini saygı ile selamla
dığımız, kişiliklerine engin bir saygı duyduğumuz 
hâkim ve savcılarımızın bilgi ve görüşlerimi özel bir 
nizam içerisinde elle alamadığımız içindir ki, adaletin 
gecikmesine ve bir kısım kararların tartışılmasına ge
ne bizler sebebiyet vermiş olmuyor muyuz? 

Sayım milletvekilleri, biz (inanıyoruz ki, sorumları 
çözülmüş, elemanları iyi yetişmiş bir adalet mekaniz
ması kurabildiğimiz takdirde, gönülden bağlı olduğu
muz, yerleşmesi ve yücelmesi içim kendimizi adadığı
mız Atatürk ilke ve inkılaplarına hiçbir bedhah göz 
dikmek cüretimi gösteremeyecektir. ı(DYP ve SHP 
sıralarından «"Bravo» sesleri, alkışlar) Rejimimizin 
•tehlikeye girmes/i kuşkuları tamamen ortadan kal
kıp gidecektir ve hatta, cumhuriyetim bütün nitelikle
riyle korunması ve kollanması görevi de yüce ada
letimizin ellerimde daha ulvi noktalara erişecektir. 
Bunu yapmanın baş şartı da adaleti dağıtacak kim
selerin apayrı bir tarzda yetiştirilmesi ve geliş
tirilmesinden geçmektedir. Palyatif tedbirler aramak 
veya getirmek yerine, meseleye kökünden çözüm 
aramak lazımdır. Ta fakülteye girişten bu soruna 
bir çare bulmak, mesleği cazip hale getirdikten son
ra özel yetiştirilmiş elemanlarla bunu temin etmek 
yollarını bulmak lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, yüce milletimizin temel de
ğerleri arasında adalete imam ve saygı vardır. Temel 
kültürümüzün bu önemli olgusunu zaafa uğratma
mak hepimizin görevi olmak gerekir. Devletim, elin
deki bütün güçler ve imkânlarla buna yardımcı ol
ması lazımdır. Radyo ve televizyonun bu olguyu ya
şatmak ve yüceltmekteki görevi, hepsinin üzerinde 
olması gerekir. Bir adalet yılının başlaması, yargı 
organlarımın başkanlığıma seçilmiş zevatın, haber ya
yımlan içinde değerlendirilmesine ayrı bir özen gös
termek gerekir. Bu, o hizmete gelmiş değerli kimse
leri tatmin etmek içim değil; toplumum camımı, malı
mı, hak ve hürriyetlerimi teslim ettiği kimseleri ve 
kuruluşları yakındam tanıması bakımlından elzemdir 
arkadaşlarım. 

Sayım milletvekilleri, söz buraya gelmişken, yüce 
yargıtayımızın hiçbir şeyiyle bağdaştırmaya imkân 
'bulamadığımız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyo-
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rum. Belki küçük ama, ben bunu ulvî müessesenin 
kutsiyetiyle bağdaşjtıramadığım için huzurunuza ge
tiriyorum. 

Yargıtayımızın servis otobüsleri (Allah hepsine 
uzun ömür versin) 16 yaşında. Daireler emrine ve
rilen 'birer araba için ayrılan aylık (benzin tahsisatı 
ise, yalnızca 20 bin liradır. Yani 1,5 depo benzin... 
her daire, ayın başından itibaren ıbu 1,5 depo benzin 
bitinceye kadar arabayı kullanmak şansına sahip. 
Oysak'i arkadaşlarım bizim devletimiz böyle fukara 
bir devlet değil. Biz, yalnız bir belediyenin yapacağı 
park 'için temel atma 'töreninin reklamına 250 milyon 
lira ayırabilen bir devletiz ve biz, cicili bicili kaldı
rımlara yalnız bir semtte 300 milyon lira verebile
cek güçte bir devletiz. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) ve biz, durup dururken elektrik direklerini 
boyatabilecek malî güce erişmiş bir devletiz ve değer
li arkadaşlarım, daha niceleri varken, her şube mü
dürünün altına bir araba tahsis edebilecek güce eriş
miş bir devlet iken, yüce Yargıtayımıza bu 16 ya
şındaki otobüsleri layık ıgörmeyi ve servis arabalarını 
20 bin lira limitiyle sınırlamayı yüksek takdirlerinize 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız hakimleri görev
lerinde tam bir bağımsızlığa kavuşturmuş, onların 
Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak Vicdanî ka
naatlerine göre karar vereceklerini hükme bağlamış
tır. Ancak uygulamada, hâkimlerimizin tam bağım
sız olduklarını savunmak kolay değildir. Anayasa tah
liline girmeyeceğim ve meselenin derinliklerine de 
inmeden sathî olarak birkaç noktaya dikkatinizi çe
keceğim. 

Bugün mevzuatımızda hâkimler hakkında soruş
turma yapma yetkisi Adalet Bakanlığının görevlen
direceği müfettişlere verilir. Asıl yetkili organ Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olduğuna göre, 
bu yetkinin siyasî organa bırakılması, bağımsızlıkla 
kolay kolay bağdaşır bir durum olmamak gerekir. 
Gene Adalet Bakanının, Hakimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun iznini almaksızın, bir hâkimi kendi, 
teşkilatında çalıştırabilme yetkisi vardır; böylece, ku
rul bir yana itilmiş olmuyor mu? 

(Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun sekre-
tarya hizmeti Adalet Bakanlığı memurlarınca yapıl
makta ve çalışmalar bu yerde cereyan etmektedir; 
bu sıkıntının mutlaka halledilmesi, bu yüksek ku
rulun ayrı bir binaya ve sekreteryaya kavuşturul
ması şarttır, diyoruz. 

Yüksek kurulun bir kısım üyelerinin, Yargıtay 
ve Danıştaydan seçildikleri ve aslî görevleriyle birlik

te bu görevi yürüttükleri malumlarıdır. Bu kimse
lerin ağır olan yargı görevi yanında, kuruldaki hiz
metleri de yapması insan takatini zorlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclisim'izin kürsüsüne 
defaatle getirilen bir konuyu tekrar huzurunuza ge
tirmek istiyorum; benden evvel konuşan SHP sözcü
sü Sayın Çelebi'nin de ısrarla üzerinde durduğu, gü
venlik soruşturması meselesi... 

Sayın üyeler, mesleğe yeniıgiren bir eleman için 
soruşturma yapılmasını anlamak mümkündür; ama, 
görev yeri değiştirilen bir (hâkim için böyle bir işlem 
hüzün vericidir. Güvenlik soruşturması sakıncalı çı
kan kişi hakkında, günün birinde karar verecek ve
ya karar vermiş olan bir yüce yargı mensubunun bir 
polis memuruna, bir bekçiye, bir mahalle muhtarına, 
bir jandarmaya soruşturulması, onun kapıcısından 
tahkik edilmesi zannederim ki, traji - komik olmak
tan başka bir şey değildir. (SHP, DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmalara cevaben yaptığı beyanda, bu meseleye bir 
Çözüm getireceklerini ve nakillerde bu konuyu ara
mayacaklarını söylemişlerdi. Ancak, biraz evvel Sa
yın Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı bütçesinde 
kendisine ^ n ı konuda yöneltilen bir soruya verdiği 
cevapta, tatbikatın devam edeceğini ifade etmesi, biz
ce endişe uyandıran bir gelişme olmuştur. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Siz Sa
yın Başbakanın söylediğine bakın. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emreder
siniz efendim; Başbakanımıza itimat edelim; ama, Sa
yın Adalet Bakanımıza da saygımız var, makamı işgal 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu güvenlik soruşturmasını 
adaletin bağımsızlığıyla bağdaştırmaya da imkân yok
tur. Unutmamak lazımdır ki, hâkimler ve savcılar hak
kında araştırma yapmak yetkisi yalnız Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun görevlendireceği eleman
larındır. Bunun aksini düşünmek, Anayasanın ba
ğımsızlık ilkesiyle bağdaşır bir durum değildir. Mese
leyi, umut ederim ki, hükümetimiz bu açıdan ele ala
cak ve konuya bir çözüm getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım,, adalet mekanizmasının ba
ğımsızlığı üzerinde hepimizin titrediği ve adaletin so
runları üzerinde hepimizin ortak olduğunu görmenin 
bahtiyarlığı içindeyim. Nitekim, Yargıtay bütçesi üze
rinde konuşan Anavatan Partisinin sözcüsü değerli ar
kadaşımız Sayın Topaç ve SHP adına konuşan de
ğerli sözcü Sayın Çelebi, aşağı yukarı aynı noktalar-
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da birleşip, aynı meseleleri dile getirdiler. Bendeniz de 
aynı konularda birleşmenin mutluluğunu duyuyorum. 
Bu adalet mekanizmasının bağımsızlığı konusundara 
ortak hassasiyetimizi, umut ederim ki hepimiz her 
türlü saikin dışında, ayakta tutmaya çalışırız. 

Adaletin bağımsızlığını bakanlık makamına tercih 
eden bir arkadaşımızın görevden ayrılmasından sonra, 
hizmete gelen çok değerli Adalet Bakanı arkadaşımı
zın, kendi seçim çevresine yaptığı ilk seyahatteki be
yanları, maalesef şanssız beyanlar olmuştur. Umut 
ederiz ki, gazete sütunlarına yanlış intikal etmiş ve 
görevli arkadaşımız böyle beyanlarda bulunmamışlar
dır. (DYP sıralarından alkışlar). Aksi halde, direkt 
.bağlantısı olmasa da, adalet camiasını, yüce Meclisi 
yalnız temsil eder durumda da bulunsa, bir sayın ada
let bakanının, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlık 
hizmetlerini şerefle yürütmüş kimselere «anarşist» di
yebileceğini tasavvur etmek istemiyoruz. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, biraz da Yargıtay mensupları
nın sosyal ve ekonomik meseleleri üzerinde durmak 
istiyorum. Yargıtayımızm, bütün çabalara rağmen, 
araç ve gereç bakımından hâlâ yetersiz koşullar altın
da olduğu malumlarıdır. Bilgisayar kullanımına geç
mek şöyle dursun, daktilo makinalarını» büyük bir 
kısmı miadını doldurmuştur. Büyük bir iş yükü altın
da bulunan Yargıtayımız, asıl fonksiyonu olan hukuk
ta ve uygulamada birliği sağlamakta güçlük çekmek
tedir. Böylece bir hukuk kaidesinin ülkenin her tara
fında aynı şekilde' uygulanması güçleşmekte adalet 
duygusuna gölge düşmektedir. 

Başlangıçta da belirttiğim gibi, adalet mensupları
nın yetiştirilmesi, bu konuda başlıca şartı tefkil etmek
tedir. Bilgi ve görgüsü artırılmış personelle kurulacak 
istinaf mahkemeleri de bu meselede bir tedbir olabi
lecektir. 

Hâkimlik mesleği ekonomik ve sosyal yönden mut
laka güçlendirilmelidir. Yargıtayda çalışan tetkik hâ
kimlerine, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi rapor
törlerine verilmekte olan ödene'k hakkı tanınmalı ve
ya işgüçlüğü veya hizmetin özelliğine göre ayrı bir 
ödenek verilme yolları aranmalıdır. 

Yargıtayımız mutlak surette sosyal tesislere kavuş
turulmalı, bir yaz tatili için sayın üyeler sağa sola ri
cacı olmaktan kurtarılmalıdır. 

Teminine başlanılan lojman konusunda artık kesin 
sonuçlara gidip, Yargıtayımızm bu meselesi bir daha
ki bütçede konuşma konusu olmaktan çıkarılabilmeli-
dir. 
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t Yüksek yargı organları mensuplarımızın durumları-
i m iyileştirmek amacıyla -ki, bu konuyu ANAP Söz-
I cüsü sayın arkadaşım Topaç da ısrarla belirttiler - çı-
I karılan 241 ve 243 sayılı kararnameler, ne yazık ki 
I amacına ulaşamamıştır. 25 yıldır yüksek yargı organ-
j tan arasında varolan eşitlik ilkesini bozan bu kârar-
I nameler mutlaka düzeltilmelidir. Biraz evvel Sayın 
I Adalet Bakanımızın, Anayasa Mahkemesi bütçesi do-
I layısıyla sorulan bir soruya verdiği cevapta, yanlış an-
I lamadıysam, bu eşitsizliği Anayasa Mahkemesi lehi-
I ne biraz daha açacakları izlenimini edindim; inşallah 
I yanlış bir izlenim edindim; çünkü, yirmibeş yıldır bu 

yüksek kuruluşla arasında varolan eşitlik daha fazla 
I bozulduğu zaman arkadaşlarım, Yargıtay ve Danıştay-
I daki çalışmaları felce uğratma tehlikesi ile de karşı 
! karşıya kalabiliriz diye endişe ederim. 
I Sayın milletvekilleri, Anayasamızdaki yasama, yü-
j rütme ve yargı şeklindeki kuvvetler ayrımı hiçbir za_-

man birbiri üzerinde bir hiyerarşik kaide getirmedi. 
Biraz evvel Sayın Topaç'ın da belirttiği gibi, bu, yal-

I nız medenî bir işbölümü ve işbirliğinin bir göstergesi 
olarak konulmuş hüküm olduğu, başlangıçta ifade edi-

I liyor. Bunun sonucu olarak da, bu üç güç arasında 
I adil bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır derim. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetimizin elinde, 657 
I sayılı Devlet Memurları Kanununda ve diğer personel 

kanunlarında iyileştirme yapmaya dair yetki var. Bu 
yetkisini kullanırken, umut ederiz ki, yüksek yargı or-

I ganlarınıızın sıkıntılarını da en iyi şekilde çözmenin 
çabası içinde olsun. Ancak, huzurunuza bir teklif ge
tirmek istiyoruz : Demin de arz ettiğim gibi, Anaya-

j samız yasama, yürütme ve yargı erklerini eşit olarak 
görmüş ve bunlar arasında bir üstünlük tarafı ortaya 

I koymamıştır. İşte bu sebeple biz deriz ki, maddî ba-
I kımdan, yüksek yargı organlarımızın başkan ve üye

leri, mutlak ve mutlak yasama organı üyeleriyle eş du-
j ruma getirilmelidir. Bu, adalet mekanizmasına, Türk 

milletinin temelinde taşıdığı saygının da bir ifadesi 
olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar). 
, Değerli arkadaşlarım, sözlerime burada son verir
ken, Yargıtayımızm 1987 yılı bütçesinin, yüce milleti
mize hayırlı olmasını diler, Yargıtay mensuplarımıza 
başarılı çahşmalarnın devam etmesini temenni eder, 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
I Sayın üyeler, Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde, 

şahsı adına söz alan Sayın İhsan Tombuş, kendi sıra
sını Sayın İlyas Aktaş'a devretmişlerdir. 

I Buyurun Sayın Aktaş. (ANAP sıralarından alkış-
I 1ar). 
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İL YAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, değer-' 
li milletvekilleri; yüce Yargılayın 1987 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının görüşülmesi vesilesiyle huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi ve yüce Yargı
tay mensuplarını en derin saygılarımla selamlarım. 

Aslında ciddî bir hazırlık yapmıştım; ancak, gerek 
Anayasa Mahkemesi bütçesi ve gerekse Adalet Ba
kanlığı bütçesi konuşulurken, benden önce konuşan 
muhalefet sözcüleri olsun, iktidar partisi mensubu 
milletvekili arkadaşlarım olsun, Yargıtayın ve hâkim
lerin sorunlarını çok veciz bir şekilde dile getirdiler. 
Onun için, söylenilenleri tekrar etmekte fayda görmü
yorum. Birçok arkadaşımın bu konudaki teşhislerine 
ve temennilerine katılıyorum. 

Ancak bir izlenimimi ifade edeyim : Yargıtayın, 
gerçekten işlerinin çokluğundan, kadrosunun ve yar
dımcı personelinin azlığından tüm arkadaşlar söz etti, 
Geçenlerde Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesine uğra
dım; halen Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesinde der
dest dosya sayısı 33 bindir. İnsafınıza sığınıyorum, bu 
kadar dosyanın altından, o kadroyla kalkmak müm
kün değil arkadaşlar. Senenin tatil günlerini çıkardım, 
mesaî günlerini ful olarak kabul ettiğimiz takdirde, 
günlük dosya sayısı 150'nin üstünde. Naçizane, o mes
lekten gelmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum; o ta
pu kayıtlarını, o dosya muhteviyatı içinde bulunan kâ
ğıtları vesaifeleri enine boyuna incelemek, insanüstü 
gayret gerektiren bir olaydır. 

Bu itibarla, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
Sayın Bakanımın, gerek yüksek Yargıtayın, gerek bi
dayet mahkemelerinin durumlarının, 1987 yılı içinde 
büyük ölçüde düzeltileceğine, kadrolarının genişletile
ceğine ve mesleğin cazip hale getirileceğine dair vaa
dinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, naçizane bizim 
de temennimiz olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten arkadaşlarımız 
çok değindiler, ben tekrar etmek istemiyorum; ne ya
pıp yapıp Büyük Millet Meclisi olarak, bu milletin 
vekilleri olarak atdliyenin problemlerini en kısa za
manda çözmek zorundayız. Bu, aynı zamanda mem
leketin problemidir. Ülkede, «Adalet mülkün temeli
dir» boşuna denmemiştir. Eğer, mülkün ayakta dur
ması isteniyorsa, (Ki, bunu ittifak halinde hepimiz 
arzu ediyoruz) bunu elbirliğiyle, gönül birliğiyle, siya
sî parti farkı gözetmeksizin çözmek zorundayız. 

Bu vesileyle yüce heyetinize ve Yargıtayın değerli, 
çalışkan mensuplarına saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 

j Hükümet adına, Sayın Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu; buyurun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin pek değerli üyeleri; bugün üç bütçe görüştük. Her 
üçü de Adalet Bakanlığı ile alakalı, hâkim ve savcı 
meseleleriyle alakalı olduğu için, her üç bütçede ko
nuşan arkadaşlar aynı meselelere değinmişlerdir. Yar
gıtay bütçesi görüşülürken Adalet Bakanlığı bütçesi 
görüşülmüş, bu suretle meseleler birbiriyle girift hale 
gelmiştir. Ben de bu fırsattan istifade, Yargıtay büt
çesini görüşürken dolayısıyla Adalet Bakanlığının di
ğer meseleleriyle alakalı bazı hususları da dile getir-

I mek imkânına sahip olacağım. 
Yargıtay, bir yüksek mahkemedir. Anayasamız, 

yüksek mahkemeleri tadat etmiş; Anayasa Mahkeme
si, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yük
sek Askerî Yargıtay ve Askerî İdare Mahkemesi. 

Şimdi, bir içtihada göre, yüksek mahkeme tektir; 
Mustafa Çelebi bu teoriyi dile getirdiler. Doğrudur; 
dünyanın birçok ülkesinde de tek bir yüksek mahke
me vardır, onun bölümleri halinde diğerleri çalışır. 
Ama, bizim Anayasamız bu sistemi getirmiş; bu sis
temde her biri ayrı ayrı yüksek mahkeme olarak ça
lışmaktadırlar. 

Bizim Yargı tayımızı mahallî mahkemeden de ayır
mak mümkün değildir. Nitekim Yargıtay Başkanının 
her yıl adlî yılın açılış dönemlerindeki konuşmaları, 
bütün adliye için de, bütün adliyenin meseleleri için 
de ve bütün adliyeyi de temsilen yapılan bir konuşma
dır. .Yargıtay, mahallî mahkemeleri de âdeta temsil 

I eden, onların bir üst mahkemesidir. 

İş yükü çoktur. Biraz evvel Yedinci Hukuk Daire
sinden bahis geçmiştir; «33 bin derdest dava dosyası 
vardır» denmiştir. Yanlış tespit etmediysem, bu sene o 
mahkemeye gelen iş sayısı 40 binin üzerindedir ve 
bunca davanın altından kalkmak bir mahkemenin gü
cü içerisinde değildir; fizikman değildir. Nitekim, 1985 
ve 1986 yılında gelen dosyaların hiçbirisi işleme alın
mak şansına sahip bulunmamaktadır. 

Bütün mahkemelerimizdeki problemleri anlatırken, 
Yargıtayda da aynı problemlerin olduğunu söylemiş-

I tik ve nitekim, bu problem Yargıtayda da karşımıza 
çıkıyor; mahkemelerdeki hâkim açığı, iş çokluğu... 

Mahkemelerimiz, daha doğrusu hâkimlerimiz fera-
gatla çalışmaktadırlar. Hâkimlerimiz devletine bağlı 
insanlardır, fedakâr insanlardır. Devletten fazla bir 
şey beklememektedirler; verilen az şeyler dahi onları 

I mutlu etmektedir. 
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Bu itibarla, bugün yaptıkları işin karşılığını verme- I 
miz veya vereceğimizin, yaptıkları işin karşılığı oldu- I 
ğunu söylememiz pek mümkün değildir. 

Şimdi, biraz önceki konuşmamda da belirttim. I 
Doğruların üzerine yanlış veya yanlışların üzerine yeni I 
fikirler inşa etmek de yanlıştır. 

Muhterem Kasaroğlu, Mustafa Çelebi, her biri ad- I 
Üyenin hakiki sorunlarına değinmişlerdir. Onları biz I 
de dile getirdik; onları 1943 yılından beri birçok mes- I 
lektaşlarımız dile getiriyorlar. Ama bu doğruları söy- I 
leyip, bunun suçunu bugünkü Adliye Bakanına, bu- I 
günkü hükümete yüklemek yanlıştır. I 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Ben öyle 
bir şey yapmadım. I 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Müsaade buyurun. I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Siz de yanlışın üzerine bina ediyorsunuz. I 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Acele etmeyin efendim. J 

Sayın Kasaroğlu'nun, adaletin yerine getirilmesi I 
meselesinde süratli, yalnız yeterli ve kaliteli hâkim I 
bulmakla halledeceğimiz yolundaki fikirlerine iştirak I 
etmiyorum. Bu, en büyük sorundur. Ben de konuş
mamda söyledim; insan unsuru en büyük unsurdur. I 
Fakat, siz Türkiye'de tapulamayı halletmemişsiniz; siz 
Türkiye'de şehir kadastrosunu halletmemişsiniz; siz f 
Türkiye'de, annesi, ninesi, onun ninesinin nüfusa ka- I 
yıtlı olmadığı bir memleketseniz, nüfustan kayıtları I 
ihraç edemiyorsanız, bulamıyorsanız; siz Türkiye'de I 
bilirkişi bulmakta güçlük çekiyorsanız; siz Türkiye'de I 
adlî tıbbı her tarafa yaygınlaştırmamışsanız ve bu gibi I 
meseleler ortada olduğu müddetçe, mahkemelerin işi- I 
ni çabuk bitiremezsiniz. Siz Türkiye'de her ihtilafı ad- I 
lî yargının huzuruna getirmek diye bir alışkanlığın I 
içindeyseniz, yine mahkemelerin işini bitirmekte zor- I 
luk çekersiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Millet, bunları sizden 
bekliyor. J 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN- j 
GURLU (Devamla) — Şimdi, bakın muhterem millet- I 
vekilleri, vasıta mevzuunda haklı olabilirler; doğru
dur. Ancak, meseleyi dile getirirken, (Ben bunu geçen I 
bütçe müzakerelerinde de söyledim) herhangi bir ba
kanlığın bütçesi geliyor. «Bu bakanlığa bu kadar va- I 
sıta lazım, şu lazım, bu lazım» diye söyleniyor, ondan I 
sonra genel görüşmelerde, «Vasıta saltanatı var. Eski- I 
den Türkiye Cumhuriyetinde bir Meclis Başkanının 
arabası varken, bugün bir şube müdürüne varıncaya I 
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kadar araba var, şu kadar araba var» diye araba sal
tanatını söylüyorsunuz. 

Yine bunun yanında, bugün Türkiye'de bir tek va
sıta için konan benzin miktarı (- yalnız Yargıtay için 
değil -) küçük arabalar için yılda 120 bin liradır, ayda 
10 bin lira eder ve bu bütün vasıtalar içindir; ama da
ha fazla benzin ödeneği ayırdığınızda da, bu defa söy
lediğim, araba saltanatına ait iddialar meydana gel
mektedir. 

Şimdi, zannediyorum ki, Sayın Kasaroğlu Danışma 
Meclisi üyesiydi ve... , • 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hayır, ha
yır; yanlış biliyorsun. Zaten benim konuşmamı yanlış 
anlamışsınız. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, hukukçu
yu bilmiyorsunuz, Danışma Meclisi üyesini bilmiyor
sunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Değilmiş efendim, değilmiş; 
biz beyefendinin o şerefi haiz olduğunu söyledik. O 
bir leke değil efendim, bir iftihardır yani... Başka tür
lü mü düşünüyorsunuz? 

CAFER TEYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yanlışın üzerine inşa ediyorsunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Evet efendim, o zaman inşa 
etmiyorum; teşekkür ederim, başlangıçta hatayı dü
zelttiniz efendim, sağ olun. (ANAP sıralarından «TRT 
Genel Müdürüydü» sesleri). TRT Genel Müdürü ola
rak o dönemde çalışmışlar, evet. 

Şimdi, Danışma Meclisinde, Anayasaya konan hü
kümlerden dolayı bizi sorumlu tutmak mümkün değil
dir. Bakanlık müfettişliği meselesi... Şimdi 1961 Ana
yasasındaki birçok müessese 1982 Anayasasında de
ğişmiştir. Bu, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu me
selesinde de böyledir. Müsteşar ve Adalet Bakanı bu 
kurula üye olarak girmişlerdir. 7 kişilik bu kurulda, 
2 üye ile de bakanlık temsil edilmektedir. Daha ev
velki meslektaşım Necat Bey ve şu anda ben, bu kurul 
toplantılarına iştirak etmek imkânını bulamıyoruz. 
Birkaç defa, sınırlı bir zaman içerisinde iştirak edebil
dik. iştirak edememeyi bir övünme vesilesi olarak ad
detmiyorum; ama iştirak etme imkânına sahip olamı
yoruz. Bu itibarla, kurulda bir tek Adalet Bakanlığı 
Müsteşarıyla temsil edilme şansı fiilen bulunmaktadır. 

Şimdi, daha evvel, 1961 Anayasasında görülen nok
sanlıklar 1982 Anayasasında giderilmiştir. Doğrudur 
veya yanlıştır; bunun bir tepkisi var. «Hayır, tekrar 
1961 Anayasasına dönelim»... Sayın Doğan Kasaroğ-
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lu'nun ve Sayın Mustafa Çelebi'nin bütün teklifleri, 
1961 Anayasasına dönüş istikametindeki düzeltmeler... 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Ba
kan, siz eğer bunu böyle anlıyorsanız, vay geldi bu 
Adalet Bakanlığının başına!.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Efendim, Adalet Bakanlığı mü
fettişleri meselesini dile getirmediniz mi? 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Efendim, 
bendeniz kanundaki aksaklığı bahsettim. Adalet Ba
kanlığının müfettişleri, bir Anayasa meselesi midir 
Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

ADALET BAKANİ MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Şimdi, eğitim meselesinde Sa
yın Mustafa Çelebi'nin, yatılı öğrenci meselesine işti
rak ediyorum; o bir kanunî düzenlemedir. Biz, eğitim 
işinde hâkim ve savcılarımız için, yurt içi ve yurt dışı 
eğitimleri için gayret sarf ediyoruz. Bu yılki ödenek 
ile bu sene 10 tane hâkimimizin yurt dışına gitme şan
sı vardır. 

Bilgisayara geçme konusundaki arkadaşların görüş
lerine iştirak ediyorum; Yargıtayımız bu çalışmaların 
içerisindedir. Hakikaten Sayın Başbakanın söylediği 
gibi, kanunla ilgili bir kodifikasyon çalışması yapıldı
ğı gibi, yüksek Yargıtayın da bütün içtihatlarının bil
gisayar ile tasnif edilmesi ve bir kısmının ayıklanması 
diye bir düşünce vardır, inşallah bunun gerçekleştiril
mesi, adaletinin süratle ve sağlıklı çalışması bakımın
dan faydalı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Yargıtayımız, Meclisimi
ze çok yakın, Adalet Bakanlığı ile karşı karşıya bir 
binadadır. Eski halini biliyor musunuz, bilmem; ama 
bu binamız, 1986 yılında yeni baştan restore edilmiş, 
iç kısımları kısmen mermer ile kaplanmış ve Yargıtay 
binası olmaya layık bir hale gelmiştir. Elbetteki, Yar-
gıtayımıza çok daha iyileri layıktır; ancak, bugünkü 
bulunduğu mesafe, dün ile kıyaslanmayacak kadar 
çoktur. 

'Muhterem milletvekilleri, adalet bağımsız bir mü
essesedir ve bu bağımsızlık, bağımsızlık fikri Avrupa' 
da olmadan önce de - bugün bir arkadaşın belirttiği 
gibi - Türk hukuk sisteminde^ vardır. Türk milleti, ba
ğımsız olmayan, idarenin baskısına uğrayan bir adale
te hiçbir zaman rıza göstermez. Adalete baskı yap
mak isteyen iktidar, bu milletin nazarında itibar kay
beder; bu açık ve kesindir. Bu itibarla, hiçbir iktida
rın, adalete baskı yapmak diye bir düşüncesi olmaz; 
kanunlarımız buna imkân vermediği gibi, böyle bir 

düşüncede olan iktidar da, en azından millet nazarın-
daki itibarını kaybeder! Biz Anavatan Partisi olarak 
bunu böyle düşünüyoruz ve doğrusu da budur; yargı 
bağımsızdır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Başkanının Adalet Bakanı olması, yargının bağımsız
lığına leke ve halel getirici bir unsur değildir. 

İki ay içerisinde iki defa iştirak ettiğim bu toplan
tılarla, meslekte zirveye ulaşmış bu hâkim ve savcıla
rı kontrol altına alabildiğim, sevk ve idare edebildi
ğim gibi bir düşünceye kapılan varsa, yanlış düşünü
yordur; biz böyle düşünmüyoruz, düşünmemiz de 
mümkün değildir. Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun sekreteryası olarak çalışmak
tadır. Adalet Bakanı, bu kurulun başkanıdır; kurul 5 
hâkimden oluşur, ben iştirak etmediğimde 6 hâkim 
ve 1 müsteşardan oluşur; yani 7 üyesi vardır ve bu 
üyeler, hâkimlerin terfi, nakil, tayin gibi bütün işlem
lerini elden geçirirler. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Yetkiyi kim verir 
Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Sayın İsa Vardal, sualler kıs
mında cevap veririm. 

Bu itibarla, yargının bağımsız olmadığından, mah
kemeleri şüpheye düşürecek fikirlerden hepimizin ka
çınması lazım geldiği görüşündeyiz. 

1961 Anayasasında görülen noksanlıklar, 1982 Ana
yasasında giderilmeye çalışılmıştır. Eğer bunlar yeter
li değilse, ileride yine bir Anayasa değişikliğiyle gide
rilebilir; ama mevcudu konuşurken, iktidarı suçlamak 
için, doğruların üzerine yanlışlar inşa etmeyelim. Bü
tün iktidar ve muhalefet milletvekilleri adliyenin nok
sanlıkları hususunda ittifak etmektedirler; ama netice
ye varışımızda bazı farklılıklar zuhur etmektedir. Bu 
da, belki düşünce farklılıklarından doğan, iktidar veya 
muhalefet olmanın farklılığından doğan bir neticedir. 

Yüce Meclisiniz, şu anda Yargıtayın bütçesini 
onaylayıp onaylamamak hususundaki oylarını vere
cektir; bu hususta da müspet oy verildiğinde bu büt
çenin de en iyi bir şekilde kullanılacağını bilmenizi 
rica ediyorum. 

Yargıtay bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyor, yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Edip özgenç, aleyhte; buyurun 

efendim. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, değerli 

miltetvökilleri; benden evveM konuşmacı arkadaşları-
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m in vermiş olduğu izahatlar, sayın bakanımın bu ko
nuya yönelik vermiş olduğu değerli izahatlar ve be
nim de sizlere arz edecek olduğum konular arasında, 
genoMe birtakım benzerlikler bulmak mümkündür. 
Ancak, dilden dile devamlı olarak dolaşan ve hüküme
timizin kuruluşu şuasında mevcut üyelerinin genelde 
tökncikî atlardan teşekkül etmiş olması, hukuksal de
ğerlere bakış açısının devamlı olarak, giderek birta
kım üzüntülere ve değişlik yorumlara 'tabi tutulması 
sonucunda, ben de birkaç satırla düşüncelerimi yüce 
heyetinize intikal ettirmek işitiyorum. Bu nedenle, he
pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım., kanaatime göre, her yıl 
yaptığımız bu bütçe müzakerelerinin amacı, bir yan
dan toplumumuzla Yargıtay arasında, var olan güven 
ilişkisin/in yaşatılması; öte yandan, adına adalet da
ğıttığı m/illetiyle bütünleşmesi içlin, yargının sorunları
nı ve geleceğe dönük adalet hizmet ve faaliyetlerinin 
daha mükemmel, daha kusursuz işlemesini sağlayacak 
önlemlerin ne olması lazım geldiğini ortaya koymak 
olmalıdır. Çünkü, inanıyorum ki, iyi sonuçlara, daima 
gerçekleri dile,getirmek ve gerdkll önlemler alınmakla 
varılabilir. 

Sorunların bilinmesine rağmen, bunları dile getir-
mdkten kaçınmak, çözüm yollarını önermemde ve za
man içimde devletin denge unsuru olan bir kuruluşu
nun eridiğini göre göre büük bir suskunluk içine gir
mek, affedilecek bir davranış değildir. Bu devlet, he
pimizindir ve onu ancak gerçekleri konuşarak ve ya
pılması gerekeni yaparak yüceltebiliriz, 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahtan sonra 
Yargıtayımızın Türk hukulk devriimindeki önemli ye
rini şükranla anıyorum. Türk hukuk tarihinde Kur
tuluş Savaşından bu yana, Türkiye'de çok önemli ya
pısal değişiklikler olmuştur. Her alanda gelişmeler 
birbirini 'izlemişitfir. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, 
ülkemizde bütün bu ileriye dönük atılımların temel 
taşı, Türk hukuk devrilmli olaralk karşımıza çıkmıştır. 
Çünkü hukulk, genelde bir dünya görüşüdür, özelde 
bir ülkenin hem temelli ve hem de çerçevesidir. 

Atatürk ve devrimlerini incelediğimizde, onun en 
güç koşullar altında mücadelelerinde ve bütün giri
şimlerinde daima hukuka saygıyı ve hukuka uygunlu
ğu görmemek mümkün değildir. Atatürk, gerek Kur
tuluş Savaşını ve gerekse devrimleri ve devlet idaresi
ni; hükümette olduğu zamanda daima oluşturduğu 
hukuksal koşullar altında genel hukuk kurallarına uy
gun olarak gerçelkleştirtmliş .ve yürütmüştür. 

Yüce Atatürk'ün, hukuka ve hukuk reformuna bu 
kadar önem vermesi sebepsiz değildir. Türk toplumu
nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak, toplumu yeni
leştirmek ve ileriye götürebilmek için hukuku, dola
yısıyla yasaları en uygun ve doğru bir araç olarak 
görmüştür. Atatürk, Türk toplumunun uygar millet
ler arasında layık olduğu yeri alabllmesMn ön saati 
olarak, hukukun dine ve yazgıya dayanan inanç düze
yinin kurul ve kurumlarına değil, akla, çağdaş bilim ve 
yaşama dayanıdınlması gerektiğine 'inanmış, devrimle
rin en yüce hukukî kurumu olan Türkiye Cumhuri
yetinin modern devlet kavramıyla bağdaşabilecek laik 
yasalara ihtiyacını daima dile getirmiştir. 

Bunun içindir kli, biz de hukuk kurallarını, değişen 
yaşam koşulları içerisinde ihtiyaçlarımıza uyduran laik 
ve uygun bir sitemin gerekliliğini ön planda tutarak 
hukuka- bağlılığı ve dinamik bir hukukun gerçelkleş-
rrtesinli özlemle taklip etmeliyiz; Yargıtay da özlemle 
taklip etmektedir. 

İftiharla 'belirtmek isterim ki, Türk Yargıtayı, Türk 
hakimliyle bilim adamları ve huikukuçlarının, hukuk 
reformunun toplum tarafımdan bernirnsenip, özümlen
mesinde ve özellikle de yabancı memleketlerden alınan 
yasaları ulusal bünyeye uydurmakta gösterdikleri üs
tün ve dikkate değer başarıları her türlü övgünün üs
tündedir. Bu değerli insanlar, memleketlimize özgü so
runları, gözlemlerinin sonuçlarını gerçek anlam ve ni
teliklerini bozmadan Atatürk ilkelerinin çağdaş ya
pıcı potasında eriterek istenilen senlteze ulaşmış ve bu 
yolla Atatürkçü çizgide ve bilimsel anlamda ayrı ve 
bağımsız bir Tür hukuku meydana getirme kudretini 
göstermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçek adaleti, dolayı
sıyla bir milletlin kaderini, hukuk normlarının değil, 
• insanların dağıttığı ve belıirlediğinli asla unutmamalı
yız. İşte, bu insanlar hâkimlerdir. Bu bakımdan, hu
kukun ilerlemesinde, özellikle "hukuk devleti uygula-
miaismda mahkeme kararlarının yapıcı rolleri büyük
tür. Toplumumuzun adaletli bir düzene ulaşması, yü-
rürlüktekli hukukun arzulanan düzeyde gelişmesinin 
yanı sıra, hâkimlerin kararlarındaki isalbete bağlıdır. 
En mükemmel bir yasa, kötü bir uygulayıcı yüzünden 
büyük sıkıntılara neden olabilir. Adalet yoluyla; hâ
kim eliyle yapılan haksızlık ise,.diğer kamu görevlile
rinin işlediği haksızlıklardan daha korkunç ve açtığı 
yara daha da derindir. •. 

Bu bakımdan, yargısal faaliyetlerin, diğer kamu 
görevlileri arasında seçkin bir yeri vardır. Bu görevi 
yükümlenen hâkimlere, kural yaratmaya varan geniş 
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bir yetki tanınması zorunlu kılınmıştır ki, hâkimi di
ğer kamu görevlilerinden ayıran en önemli özellik de 
budur. 

Hepimizce malumdur ki, hâkimler de tıp adamlları 
gibi zor ve uzun 'bir sürede meslekî olgunluğa. kavuşa
bilmektedir. Onun için, yaratılması son derece zahmet
li olan bu değerlerin yetilşiirilimesi, korunması, elde 
tutulması idin devletimizin de, hükümetimizin de bü
yük bir fedakârlık yapması gerekir, özellikle hâkimi
ni arzulanan düzeyde yetüştiirmeyeıı, ona adlakOi ger
çekleştirmesini sağlayacak 'imkânları yaratmayan, ge
rekli çalışma ortamını hazırlamayan devletin hükü
metin ve milletvekillerinin, adalet hizmetlerinden şi
kâyete asla hakkı yoktur. , 

Talkdtir edileceği gibi, her kuruluşun amacına uy
gun olarak işlemesi, başarılı olması, o kuruluşa ruh 
ve anlam veren insan unsurunun kusursuz oluşuna 
bağlıdır. Sayısal ve nitelik yönünden arzulunan düzey
de 'bür hâkim kadrosunun oluşturulamamış fcıılnnm'.::.! 
halinde, o kuruluşun amacını gerçe&'e^irmîs:: düşünü
lemez ve beklenemez. Görülüyor ki, yasaları da ku-
ramDarı da işleten insan unsuru, her sorunun kayna
ğında oröaya çıkmaktadır. Çözüm için, yine bu kay
nağa inmekten ve en büyük yatırımı bu kaynağın ge
lişmesi doğrultusunda yapmaktan başka çıkar bir yol 
yoktur. Çünkü, Batının akılcı ve araştırıcı anlayışı, 
teknolojik gelişmesi ile yetiştirilecek, ulusal birlik ve 
beraberililk ruhu ve bilindi ile donatılacak güçlü ve gü
venilir Türk insanı ve dolayısıyla Türk hâkimi, büyük 
devletimizin geleceğini ve güvencesini de teşkil ede
cektir. 

Üzüntü ile ifade etmek gerekirse, bugün Türk hâ-, 
kiminin yerine getiirdiği hizmetin yüceliği ve önemi ile 
eşit bir eğitimden geçtiği asla söylenemez, Bu neden
le, 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi ile 
iigiilli Yasayı 'bu konuda bir an önce değerlendirerek, 
eğitim merkezlerinin sağlıklı olarak faaliyete geçirli-
mestini son derece yararlı bulduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, bir dakikanız var efen
dim, ona göre toparlayınız. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Saygıdeğer aradaşlarım; ne yazık ki, bugüne ka
dar hâkimlik mesleğine kaynak sağlayacak ve ne d2 
mesleğe yönelmeyi özendirecek bir s/istem kurulama
mış ve mesleklerin en onurluları arasında yer alan hâ-
'kimlik, yıllar boyu süregelen teşhis halası ve ihmaler 
yüzünden itibarını kaybetme tehlikesi içine düşmüştür. 

Bugün hâkim kadrolarında tehlikeli boyutlara va
ran boşalmalar, adalet hizmetinin geleceği yönünden 
oldukça endişe vericidir ve düşündürücüdür. Adalet 
Bakanlığından alman resmî kayıtlara göre, 4 278 hâ
kim kadrosu, 2 603 Cumhuriyet savcısı kadrosu olmak 
üzere 6 881 kadrosu var iken, bu kadroların büyük 
bir bölümü hâlâ boştur. 241 ve 243 sayılı kararname
ler hâldim maaşlarında önemli sayılacak oranlarda ar
tı ş sağlamasına rağmen, çözülmenin ve eksilmenün gi
derek artması ve hâikilm adayı kadrolarının büyük 
adedinin hâlâ münhal bulunması, son derece düşün
dürücü ve üzüntü vericidir. Hâkimlik mesleğine karşı 
gözlenen bu isteksizlik, mesleğin artık hiçbir çekici 
yönünün kalımiaıyışından kaynaklanmaktadır. Bu mes
leğin diğer kamu görevlerinden farklı olan yapısı göz 
önüne alınıp, maddî ve moral olanaklar yönünden 
son derece çekici ve özlenir bir hale sokulmadıkça 
ve 1970'li yıllara kadar uygulanıp fevkalade olumlu 
sonuçlar alınan leyli ve yarı leyîiük ya da bu sisteme 
eşdeğerde karşılıklı veya karşılıksız burs ve zorunlu 
hizmet ve ayrı yurt olanakları yaratılmak suretiyle, 
hukuk fakültelerinin daha ilk sınıflarından seçkin kay
nak sağlanmadıkça, hukukçuların bu mesleğe yönel
melerini beklemek bir hayal olacaktır. 

Bugün hâlâ geoitken adalet ve pahalı adaletten 
yakınmalar devam etmekte ve giderek artmaktadır. 
Bu nedenle, bu durumdan, gecesini gündüzüne katamk 
çalışan değerli ve onurlu hâkimlerimiz de yakınmak
tadır ve bunun, onların da büyük üzüntüleri olduğu 
hepinizce malumdur. 

BASKI AN — Sayın özgenç, lütfen efendim... 

EDİP ÖZGENÇ '(Devamla) — Gerek hukukumuz
daki yetersizlik, karmaşıklık ve kadrolardaki büyük 
hâkim boşlukları, olumsuz çalışma koşullan, gerek 
nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, teknolojik gelişmeler, 
sosyal ihtiyaçlar nedeniyle çoğalan davalar yüzünden, 
bugün yargı teşkilatı bu yükün altımda ezilmekte ve 
sonuç olarak adalet hızlı çalışamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, sürenizi aştınız efen
dim; lütfen toparlayın. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Efendim, çek az 
bir şey kaldı. 

BAŞKAN — Çok az değil efendim, önünüzdekibri 
okumanız 10 dakikada bitmez. (ANAP sıralarından 
«Devam, devam» seleri) Lütfen efendilim... Lütfen to
parlayın Sayın özgenç. 

Sayın özgenç, sürenizi 3 dakika aştınız, lütfen to
parlayınız efendim. 

— 251 — 
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EDÎP ÖZGENÇ -(Devamla) — Beni dinleme zah
metinde bulunan arkadaşlarıma teker teker saygıları
mı ve teşekkürleriımli sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayım Vardal, 

Sayın Bayrlam, Sayın Üçok. 
Soru işlemi bitmiştür. 
ıBuyuırun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederini 

Sayın Blaışikan. 
Sayın Başkan, Anavatan Pariisiine mensup bir mil

letvekili arkadaşımız Seçlkn Kanununda bir değişiklik 
ylapan bir kanun teklifli verdi ve Anayasa Komisyo
nunda görüşüldü. Bu teklifte, seçilime süresi dört yıl 
olan Yüksek Seçînı Kurulu üyelerinin secini süreleri
nin altı yıla. çıkarılması teklif edilmekteydi. 

Şimdi, hepimizin de 'bildiği gibi, Yüksek Seçim 
Kurulu üyeleri, seçim işleriyle 'İlgili görevleri sırasında 
belli b'ir ücret alırlar ve Yargiitayda bu blir çekişme 
halindedir. Herkes, tabiî ek bir kazanç temin edebilmek 
için, o kurula girmeye çalışır. Şilmdii, dört yıllık süre 
altı yılla çıkarılınca, talbliî orya seçilen üye arkadaşların 
çalışma süresli de uzuyor ve diğer arkadaşlara sıra gel
me imkânı kalmıyor. Bu konuda sayın baklan Yaıngı-
Haydaki bu durum içün ne derier? Yargıtay in 'bu ko
nudaki düşüncesli nedir? Bu kanun teklifini hazırlayan 
arkadaşımız Yargıtayın bu konudaki görüşünü almış 
mıdır? 

Teşekkür edertim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

k Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Bu kanun tekffinli hazırla
yan arkadaş veya arkadaşların Yargıtayın görüşünü 
alıp almadıkları hususunda bir bigiim yok. 

Bu ek gelir mevzuunda, Yargıtay üyelerinin bir ih
tilafa düşeoek'lerin'i zannetmliyorum:. Bana intikal etıt/i-
ğine göre, dört yıllık seçim döneminü'n beş yıla çık
ması sebebiyle ve bir hâkimin her İM seçimde bulhın-
malk suretiyle, tecrübeli bir hakimlin kurulda bulun
ması gerekçesiyle böyle b'ir düzenleme yapacaklarım 
söylıemlişlerdi. Bilgim bundan 'ibarettir. 

Aırz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayram, buyurun. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

atama kararnamelerinde «Yargıtay tetkik hâkimleri 
ve Yargıtay Cumhuriyet başsavcıları» tabiri geçer; bu 
kişilerle ilgif olarak; zannediyorum, Yargıtay Kanu

nunun 16 ncı veya 26 ncı maddesinde hüküm olsa ge
rek. 

Şiımdi, atama kararnamesinde bu şekilde «Yargı
tay tetkik hâkimliğine» veya «Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına» tabirleri geçmesine rağmen, halen Yar
gıtay bünyelinde çalışan bu kişiler, maaşlarını Ankara 
Adlliyesünden alırllar ve Ankara Savcısı onların ita 
amiri durumundadır. Haç yardımını Adalet Bakan
lığı bütçesinden alırlar; yemek yardımı ve görev yol
luğunu da Yargıtay bütçesinden alırlar. Yani üç deği
şik yerden, değişik bütçeden alırlar. Bu, tabiî o bünye
de birtakımı rahatsızlıklara neden olmaktadır. 

Acalba bunun heps'in'in Yargıtay bütçeslinde toplan
ması düşünülemez mli? Sualim bu kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, Ankara 
Savcılığından, mutemet vasıtasıyla aldıkları yolunda 
bir bilgi tarafıma geldi. Meseleyi inceleyeyim; saöcın-
cası varsa, halledilmesi mümkün ise, hallederiz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, «ayın 

üyeler; adalet kadrolarımda çok büyük ölçüde boşluk
lar olduğu, bu yüzden de hâkimlerim izlin güçlerinin 
çok üstünde, dosyalar arasında, hemen hemen yarı 
kapasite üe çalıştıkları malumlarınızdır. Hem kadrolar 
boş bekletilmeklte, hem de yıldia bir kez iımüitıan açıl-
maiktadır. Üstelik, iihtiman sonuçları ve tayin forma-
lliteleri 1, haltta 1,5 yıl kadar uzatılmaktadır. 

Şimdi birindi sorumu soruyorum : Acaba yılda 1 
yerine 2 hâkimlik sınavı açılamaz mı? 

İkinci sorum : Hâkim ve savcı alınırken çok küçük 
b'ir oranda hanımlara yer ayrılmış. Bu, kadın - erkek 
eşlitl'iğine aykırı eğil rnliıdir, bunu düzeltmeyi düşün
mekte mid'irler? 

Kadınlar, köy ebeleri en' ücra köşelere kadar gidi
yor, kadın öğretmenler en ücra yerlere kadar gönde-
rilliyor; onların yanında bir kolluk kuvvetleri olmadı, 
ğı bir araç bulunmadığı halde her türlü hizmeti yapa
biliyorlar; hâkimliği nliçtin yapanlasın, savcılığı niçin 
yapamasın? 

Üçüncü sorum : Bunu, müsaadenizle, İlin adını zik
rederek söylemek 'istiyorum, aslındla genel bir durum 
var Türkiye'de; Malatya Adliyesinde yeterli daktilo 
makinesi olmadığı için sağdan soldan ödünç daktilo 
malkinesü istendiği doğru mudur? Gerekli makamlara 
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bu duyurulduğunda «Mahaiî imkânlarla bunu temin 
ediniz» sözü söylenmiş midir? 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET 'BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Üçdk Hanımefendi, 
«Bakanlığımızda hâkim ve savcı adayları "için senede 
'bir defa imtihan yapıldığını» söylediler. Böyle bir kai
de yok. Bazı seneler iki defa yapılmaktadır; fırsat ve 
imkân oldukça yapılmaktadır. Ancak, zaten talep ol
madığı da açı'k 'bir olaydır, imtihan açtığımızda da 
müracaat olmamaktadır, veya açılan imtihanda, iste
diğimiz sayıda müracaat olmamaktadır. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Maaşları yükselt
mek lazım Sayın 'Ba'kan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Teşekkür ederim. 

Kadın hâkim ve savcılar meselesinde bir tefrik 
söz konusu değil; ancak kadinıların bazı problemleri 
var, Sayın 'Bahriye Hanım da kabul ederler. Eğer bü
tün adliyeyi kadın 'hâkim ve savcılarla çalıştırırsak 
problemlerimiz ço'k artar. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — «Eşitlik» diyorum 
efendim; «Bütün» demiyorum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — İşin gereği ölçülerinde bir 
eşitlik sağlıyoruz efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Yüzde 5 kadınlara 
hak tanıyorsunuz. 

(«Daktilo sıkıntısı yok mu?» sesleri.) 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — 'Bu, daktilodan 'bir sıkıntı
mız yok efendim; ne suretle intikal etmiş bilemiyo
rum. 

IS/tLtM EREL (Konya) — Amerikan yardımı gibi 
bir şey oluyor. 

(«Daktilo, daktilo» sesleri) 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Daktilo mu efendim?. Dak
tilomuz var, isteyenlere temin ediyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — TeşekMir ederim Sayın Bakan. 
Yargıtay Başkanlığı 'bütçesi üzerindieki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

Şimdi, 'bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
Prog. 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

1 425 231 000 

59 000 000 

3 143 000 OOOı 

111 Yargı Hizmetleri 1 658 769 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesin-

hssabı 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1985 malî yılı 
'kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A — CETVELt 

Prog. Ödeneğini Çeş'iıdi 

101 Geneil Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

111 Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

398 833 000 321 740 179 

110 728 999 109 960 746 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

77 092 821 

1 014 476 903 1 012 962 564 1 514 339 

768 253 

1 524 038 902 1 444 663 489 79 375 413 

Yargıtay 'Başkanlığı 1985 malî yılı kesinhe&a'bının 
'bölümleri kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 1987 malî yılı bütçesi ile 1985 
malî yık kesinhesabı 'kabul edilmiştir. Hayırlı olması-. 
m temenni ederim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, 'bugünkü program tamamlanmıştır. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Ta
sarıları ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasa
rıları üzerindeki görüşmelere devam etmek ve 15 Ara
lık Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

!>•-

IV. — DÜZSLTİŞLER 

1. — Adalet Balkanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 
konuşmasında. «La Haye Adalet Divanına» şeklinde 
kullanılan ibarenin, «Avrupa İnsan Hakları Komis
yonuna» şeklinde düzeltilmesi (1) 

(1) İçtüzüğün 131 inci maddesi hükmü uyarınca 
düzeltme istemine ilişkin başvuru ve düzeltme istemi
nin uygun görüldüğüne ilişkin TBMM Başkanlık Di
vanı kararı tutanağa eklidir. 
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T.C. ' 
Adalet Bakanlığı 19.12.1986 

Bakan : 1495 
Konu : Tutanağın düzeltilmesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.12.1986 tarihli Birleşiminde Anayasa Mahkemesi 1987 Malî Yılı Bütçe 
İKanun Tasarısının görüşülmesi sırasında, Gümüşhane İli Milletvekili Sayın Akif Kocaman'ın kişisel görüşle
rini içeren konuşmasını müteakip, Hükümet adına tarafımdan yapılan konuşma sırasında; Sayın Başbakanı
mızın, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna-kişisel başvuru hakkının tanınması ile (ilgili beyanlarına atıfta bu
lunulurken, tutanağa, «.... Laihey Adalet Divanına..,.» şeklinde intikal eden «Sözlerimin, İçtüzüğün 131 inci 
maddesi hükmü dairesinde, «.... Avrupa İnsaa Hakları Komisyonuna,...» şeklinde düzeltilmesini arz ederim, 

Saygılarımla, 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Ek : 2 

TORKİYE PÜYÜK MİLLETT MECLİSİ BAŞKANLIK 1>İVANI KARARI 

Karar No. : 100 Karar tarihi : 15.1.1987 
2. Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 Ara
lık 1986 tarihli 41 inci Birleşiminde Anayasa Mahkemesi 1987 Maü Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının görüşülmesi sırasında Hükümet adına yaptığı konuşmada «— ıSayın Başbakanımı
zın son açıklamasında La Haye Adalet Divanına Türkiye'nin de ferden başvurma hakkını 
kabul edeceğini...» şeklinde tutanağa geçen, «... La Haye Adalet Divanına...» sözlerinin 
«... Avrupa İnsan Hakları Komisyonu...» şeklinde düzeltilmesine ilişikin 19.12.1986 tarih ve 
1495 saydı başvurusunun, İçtüzüğün 131 inci maddesi hükmü uyarınca uygun bulunmasına, 
Karar Verildi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

14, . 12 . 1986 Pazar 

Saat : 10.0» 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2, — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinihesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinihesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve'Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinihesaplanna Ait Genel Uygunluk ıBildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM , 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

L — İstanlbuil Milletvekilli Günseli Özfcaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı-
ğma İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
kfdia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öidürdlükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
fii Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-: 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
Ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin -içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden* 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-İş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çılkarılmaya davet 
edildikleri • İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak iiçiin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözM soru öner
gesi- (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru" önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29\ — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığım olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş * lAndırın Orman İsletme. 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve mütrahbMeııe tonsîsıine Ufkim Taınm Or
man ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/«79) . 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
odaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
rifaıediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBfcRLföC Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla iligili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42j — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin gelişıtirimesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İÇLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327). (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 

2, — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milîetlvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İislimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili (Kısan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) <(B. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




