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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer 
ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin yük
sek fiyatla satılmasının nedenleri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 Ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
nin gündemde yerini alacağı ve öngörüş-
mesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu

nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tksarıları (1/496, 1/497; 
1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) (S. Sa
yıları : 111, 112, 134, 136) görüşmelerine 
devam edilerek: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı; 

1989 Malî Yılı Bütçeleri üe 1987 
Malî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

14 Aralık 1988 Çarşamba.günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
21.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Çalışmalarım tamamlayamayan 
(10/15) esas numaralı Çevre Araştırma Komisyo
nuna, Komisyon Başkanlığının isteği üzerine, ha
rar tarihinden itibaren üç ay daha ek süre verilme
sine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma bütçe Kanunu tasarılarıyla, 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tarasıları 
üzerindeki görüşmelere başlamadan ön
ce, (10/15) esas numaralı Meclis Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin sahip olduğu çevre değer
lerini korumak ve mevcut çevre sorunla
rını gidermek için gerekli tedbirleri tespit 
etmek ve bir çevre politikası oluşturmak 
amacıyla kurulan Meclis Araştırma Ko

misyonumuzun Yüce Heyetimizden almış 
olduğu ikinci üç aylık sürede, çalışmala
rının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

Ancak, çevre sorunlarının güncelliği
ni koruması ve Türkiye gündeminde çe
şitli nedenlerle yer alması ve konunun, ül
kemizin tamamını kapsaması, daha teday-
lı bir çalışma yapmamız gerekliliğini or
taya koymaktadır. 

Yukarıda arz etmiş olduğumuz ne
denlerden dolayı, Komisyonumuza, karar 
tarihinden itibaren, üç ay daha süre ve
rilmesi hususunun, Genel Kurulun ona
yına sunulmasını saygılarımızla arz 
ederim. 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Çevre Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

III. -yKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
/ GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu tasarıla
rı ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Kasinhesap Kanunu Tasarıla
rı (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 
3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI 

1. — Adalet Bakanlığı 1989 Malî Yûı 
Bütçesi 

2. — Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yûı Ke-
sinhesabı. 

(1) 111, 112, 134, 136 S. Saydı Basmayazılar „ , B A ^ A N ~ ^ 8 ™ » f r e ' Adalet 
912.1988 Tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına ek- Bakanhğı bütçesi ve kesınhesabmın goruş-
.... melerine başlıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları ve şahısları adına söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Aytekin Kotil ve Sayın Cum
hur Keskin, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na Sayın Süleyman Çelebi, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Şeref Bozkurt. 

Şahısları adına; lehte, Saytn Ali Pı
narbaşı, aleyhinde, Saytn Ahmet Ersin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Aytekin Kotil; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kotil, bir dakika müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlığın 
bütçesinde, gruplara ayrılan süre 1 saat
tir; 1 saat süreyi, Sayın Kotil'le, Sayın 
Keskin paylaşıyorlar. Ben yine de 5 daki
ka önce arkadaşlara ihtar edeceğim, ha
tırlatacağım; çünkü, zaman uzadığında, 
birçok yerlerden, birçok arkadaşlarımız, 
zamanında eve gitmek istediklerinden ve
ya başka işlerlikleri olduğundan, zamana 
dikkat etmemiz hususunda bizi uyarıyor
lar: kendilerine teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kotil. 

SHP GRUBU ADINA AYTEKİN 
KOTİL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, Yüce Meclisi saygılarımla selamlı
yorum. Adalet Bakanlığı bütçesiyle ilgili 
olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına görüşlerimizi yüce bilgilerinize 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Çağdaş devletin birçok görevleri ve 
bunların her birinin ayrı bir önemi ve 
özelliği vardır. 

ANAP İktidarı, devletin ekonomik 
yönüne fazlasıyla önem verdiği için, dev

letin temel birtakım görevleri, gereği ka
dar önemsenmemekte ve bu görevler için 
bütçelerde yfeterli tahsisat ayrılma
maktadır. 

Örneğin, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Adalet bakanlığı gibi, bize göre, 
son derece önem taşıyan, devletin birinci 
derecede önemli fonksiyonlarını yerine ge
tiren bu bakanlıkların her yıl genel büt
çedeki paylarının azalmakta olduğunu gö
rüyoruz. Oysa, sağlıksız, eğitim düzeyi 
düşük bir toplumla kalkınmanın yapıla
mamağı bir gerçek olduğu gibi; hukukun 
iyi çalışmadığı, hukuk devleti ilkelerinin 
tam tabik edilemediği bir ülkede de çağ
daş devletin söz konusu olamayacağı bir 
başka gerçektir. Bu anlayışın sonucu, Ada
let Bakanlığı bütçesinin de yeterli olma
dığını, sözlerimin başında, belirtmek is
tiyorum. 

1961 ve 1982 anayasaları kuvvetler ay
rılığı prensibini benimsemiştir; devletin te
mel görevleri üç ayrı organa verilmiştir; 
yasama, yürütme ve yargı organları dev
letin temel fonksiyonlarını yerine getir
mektedirler. 

Bu, anayasal bir görev bölümüdür. 
Kuvvetler ayrılığı, hukukî anlamda, dev
let organlarının yetkilerinin tespit edilme
sinden ibarettir. 

Bir tepki anayasası olarak hazırlanan 
1982 Anayasası, 1961 Anayasasıyla oluş
turulan kuvvetlerarası dengeyi, büyüköl-
çüde, yürütme organı lehine bozmuş; yü
rütme organını, diğer iki organ aleyhine 
güçlendirmiştir. 

ANAP İktidarı, bununla da yetinme
miş, çeşitli yasalarla, yürütme organının 
daha da güçlenmesini sağlamaya çalışmış
tır ve ANAP İktidarının bu doğrultudaki 
çalışmaları devam etmektedir. 

Yetkilerin tek organda toplanması, 
hem özgürlükleri tehlikeye düşürür hem 
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de devlet hayatında ciddî bunalımlar 
yaratır. 

Bugünkü iktidarın, yürütme organı
nın yetkilerini diğer organlar aleyhine ge
liştiren uygulamalanndan bazı örnekler 
vermek istiyorum. 

Anayasanın 91 inci maddesi, Hükü
mete, kanun kuvvetinde kararname çıkar
ma yetkisi vermiştir. Ancak, uygulamada 
görüyoruz ki, bu yetki, o kadar çok kulla
nılmaktadır ki, Hükümet, parlamentonun 
yerini almakta, birçok önemli yasal konu
lar Bakanlar Kurulu tarafından kanun 
kuvvetinde kararnamelerle çözümlen
mektedir. 

Bugüne kadar 192 kanun kuvvetin
de kararname çıkarılmış, bunlardan sade
ce 10 tanesi Meclise getirilerek kanunlaş
mış, 182 adedi ise, halen kanun hükmün
de kararname olarak yürürlükte bulun
maktadır. 

Anayasa, kanun kuvvetinde kararna
menin, Resmî Gazetede yayımlandığı gün 
Meclis Başkanlığına bildirilmesini, gönde
rilmesini ve Mecliste öncelik ve ivedilikle 
bu kararnamelerin görüşülmesini emret
mektedir. Bu kararnameler halen yürür
lükte olduğuna göre, Hükümet, mutlaka 
bu kararnameleri Meclis Başkanlığına 
göndermiştir; ama Meclis Başkanlığı, 
Anayasada bir süre belirtilmediği için, bu 
kararnameleri Meclis Genel Kuruluna ge
tirmemektedir. Halen bu kararnameler 
yürürlüktedir, kararnameler Meclis Baş
kanlığında beklemektedir ve Meclis, bu 
kararnameleri inceleme, karara bağlama 
olanağını elde edememektedir. 

Bu uygulamanın, hukukun üstünlü
ğü ve hukuka saygı ilkeleriyle bağdaşma
dığını da söylemek istiyorum. Dahası, 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir ya
sa, kanun hükmünde kararnameyle yü
rürlüğe konmuş ve bu kararname halen 
yürürlükte bulunmaktadır. Bu kararname, 

Anayasa Mahkemesinin bu kanunu tek
rar iptal etmesi söz konusu olacağı için 
Meclise getirilmemekte ve Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği bir ka
nun,''kararname" adı altında halen hu
kuk mevzuatımıza tatbik edilmektedir. Be
ni bağışlayınız; bu, Anayasaya karşı hile
den başka bir şey değildir. 

Yine, sayısını bilemeyeceğim kadar 
fonlar kurulmuştur. Meclisin önemli gö
revlerinden birisi de, bütçenin hazırlan
ması ve bütçeyle ilgili tasannın kanunlaş-
tırılmasıdır. Bu fonlardaki para miktarı, 
bütçenin neredeyse yansı düzeyinde oldu
ğu halde, fonlarla ilgili olarak Meclisin 
hiçbir denetim hakkı olamamaktadır; bu 
da, Meclisin görevlerinin önemli bir kıs
mının yine Meclisin dışına çıkarılması, 
bütçe yapma hakkının elinden alınması ve 
bizzat hükümetin tasarruf ve denetimine 
verilmesi sonucunu doğurmaktadır 

Meclisin bir başka önemli görevi de 
yürütme organının denetlenmesidir. Ha
len, Meclis gündeminde 236 sözlü soru 
önergesi ile 35 adet genel görüşme öner
gesi beklemektedir. Denetleme görevi için 
bir günün hasredilmesi sonucu, bu sözlü 
soru önergelerinin hiçbiri görüşüleme-
mekte ve genel görüşmeler de aylarca bek
lemek durumunda bırakılmaktadır. Söz
lü soru ve genel görüşmelere bütün gün
leri tamamen açvk bulunduracak olursak, 
Meclisin diğer fonksiyonlarını yapması 
mümkün olamayacaktır denebilir; ama, 
istenirse, sözlü soru önergeleri için Mec
lis çalışma programında belli bir süre ay
rılabilir ve üyelerin yürütme organını da
ha iyi bir şekilde denetlemesine imkân 
sağlanabilir. Bu denetleme hakkının da en 
kısa sürede üyelere verilmesini diliyoruz 
ve bekliyoruz. 

1982 Anayasası ile, yargı organının da 
temel ilkelerinin zedelendiğini, yürütme
nin yetkilerinin yargı aleyhine genişletil-
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diğini görmekteyiz. Yargı bağımsızlığı ve 
yargıç güvencesi, büyük ölçüde zedelen
miş bulunmaktadır. 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvence
si, Türkiye'de uzun yıllar tartışma konu
su olmuştur. Dünyanın başka ülkelerinde 
de yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 
yıllarca tartışılmış, konuşulmuş, çeşidi gö
rüşler ortaya atılmıştır; ama, her ülke ken
dine uygun, yargıcına, halkına güven ve
ren bir sistemi oluşturmuş ve benimsemiş 
bulunmaktadır. 1961 Anayasasıyla getiri
len hükümler, Türkiye'de de yargı bağım
sızlığı ve yargıç güvencesini büyük ölçü
de sağlamış ve çok olumlu bir uygulama 
süreci yaşanmıştır. 

"Yargı bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesi'' derken, yargıdan ve yargıçtan 
önce devletin, toplumun ve bireyin güven
cesini anlıyoruz. Bu, bir siyasal tercih me
selesi değil, olması gerekendir ve "Hukuk 
devleti" diyebilmenin asgarî koşuludur; 
temel hak ve özfürlüklerin, hukukun üs
tünlüğü ilkesinin, demokrasinin vazgeçil
mez koşuludur; ama, bugün Türkiye'de 
yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin 
tam olduğunu söylememiz maalesef müm
kün değildir. 1982 Anayasası, yargı bağım
sızlığını büyük ölçüde zedeleyen hüküm
ler taşımaktadır. Anayasanın üçüncü bö
lümündeki 138 inci maddede her ne ka
dar, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır
lar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler. Hiçbir organ, makam, merci ve
ya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 
veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz" denilmekte ise de, 
onu takip eden maddelerde, maalesef yar
gı bağımsızlığının ciddî şekilde zedeledi
ğini görüyoruz. 

Anayasanın 159 uncu maddesi, hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 

oluşma biçimini ve yetkilerini saptamak
tadır. Yargıçların ve savcıların atama, yük
selme, geçici yetki verme, birinci sınıfa 
ayırma, kadro dağıtma, disiplin cezası ver
me, görevden uzaklaştırma gibi tüm öz
lük haklarını düzenleyen, bu yetkileri ta
şıyan organ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruludur. 

Bu organın teşekkülüne bakacak 
olursak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun Başkanı, siyasî bir kişiliği olan 
Adalet Bakanıdır; bir tabiî üyesi, yine si
yasî bir kişi tarafından atanan müsteşar
dır; diğer beş üyesi, Cumhurbaşkanı ta
rafından yargı organlarından atanmakta
dır. Beş hâkim üye, mahkemelerindeki aslî 
görevlerini sürdürmektedirler ve Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belli bir 
mekânı, bir sekreteryası, bir çalışma or
tamı dahi yoktur. Tüm hazırlıklar, çalış
malar, düzenlemeler Adalet Bakanlığı ta
rafından yapılmakta, toplantı yapılacağı 
gün beş yargıç davet edilmekte, önlerine 
yüzlerce dosya sunulmakta ve o yüzlerce 
dosyayı bir günde karara bağlamaktadır
lar. Böylesine çalışan bir yüksek organın, 
hâkimlerin bağımsızlığını, yargının ba
ğımsızlığını sağlayabildiğini söylemek 
mümkün değildir. 

Yine, yargı bağımsızlığını ye yargıç 
güvencesini etkileyen bir başka önemli dü
zenleme, yargıç ve savcıların teftişinin 
Adalet Bakanlığı emrindeki müfettişler ta
rafından yapılmasıdır. Bakandan emir 
alan, bakanın talimatıyla hareket eden 
müfettişler, yargıçları denetlemektedir. 
1961 Anayasasına göre müfettişler, Yük
sek Hâkimler Kurulu tarafından görevlen
dirilirdi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna 
karşı sorumluluk taşımaktaydı. Yeni dü
zenlemeyle müfettişler de tamamen ba
kanlığın emrine verilmiş bulunmaktadır. 

Yargıç güvencesini zedeleyen bir baş
ka husus, bakanlık yetkisiyle, hâkim ve 
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savcıları diledikleri yerlere atayabilmekte-
dirler. Bunların sayısı o kadar çok, görev 
süreleri o kadar uzun olmaktadır ki, nor
mal atamadan farklı tarafları kalmamak
tadır. Bu da, yargıç güvencesizliğinin bir 
başka örneğini teşkil etmektedir. 

Bir başka husus, yargıçların kararla
rı, onaylanma durumuna göre not almak
tadır. Eğer bir yargıcın, bir yıl içinde 40 
adet kararı onaylanmayacak olursa, o yar
gıç, terfi etme, yükselme hakkını kaybe
diyor, Bu durum, yargıcı, "Yargıtay karar
larına bağımlı kılmakta ve yargıcın yara
tıcılık işlevini kÖreltmektedir. Not verme 
yerine, daha çağdaş bir usulün mutlaka 
bulunup ikame edilmesi gerekir. Yoksa, 
birçok hâkim olumlu not alabilmek için, 
Yargıtayın kararlarını tam benimsemese 
dahi, onlara uygun hareket etme baskısı 
altında olabiliyor, kararları bu yönde et
kilenebiliyor. 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvence
sini ciddî şekilde zedeleyen bir başka ge
lişmeyi, önümüzdeki günlerde Mecliste 
Danıştay kanunlarını görüşürken yine gö
receğiz. Meclise sevk edilmiş bulunan Da
nıştay kanunlarıyla, Danıştayın kararna
me ve tüzükleri inceleme yetkisi elinden 
alınmaktadır. Yine, getirilen yeni hüküm
lerle, yargının işleyişi büyük ölçüde zor-
laştırılmakta, Danıştay âdeta çalışamaz 
duruma getirilmektedir. 

İlk ve son derece mahkemesi olarak 
davalara bakan Danıştay dairelerinin ver
diği kararlar, bugüne kadar kesin karar
lar olmakta idi. Şimdi getirilen hükümle, 
Danıştay dava dairesinden verilen bir ka
rar, Dava Daireleri Genel Kuruluna tem
yiz edilebilecek, 21 kişi toplanacak, bir ka
rar verecek. O karara karşı Danıştay Ge
nel Kuruluna itiraz etme hakkı verilmek
tedir. O safhada 73 hâkim bir araya gele
cek ve konuyu inceleyip karara bağlaya
caktır. Bir vatandaş, yürütmenin bir ka-
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rarına karşı Danıştaya dava açtığı takdir
de, önce Danıştay dava dairesinde birkaç 
yıl bekleyecek, oradan karar lehine çıktı
ğı takdirde, temyiz üzerine, Danıştay da
va dairelerinin kararını beklemek zorun
da kalacak, belki üç beş yıl da orada bek
leyecek; oradan da lehine karar çıkarsa 
idarenin kararı temyiz etmesi halinde 73 
Hâkimden oluşan Danıştay Genel Kuru
lunun konuyu görüşmesi ve karara bağ
lanması gerekecektir. Belki, bir davanın 
sonuçlanması onbeş yirmi seneyi bula
caktır. 

Dünyanın hiçbir yerinden 73 hâkim
den oluşan bir yargı organını, görmek 
mümkün değildir. Bu yasa kabul edildiği 
takdirde Türkiye'de bunu da görmüş 
olacağız. 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 
ilkeleri ile bağdaşır göremediğimiz bir baş
ka husus da, yüksek yargı organlarının bir 
kısım üyelerinin Cumhurbaşkanınca atan
ması olayıdır. Bu seçimlerin yüksek mah
kemelerin kendi genel kurullarınca yapıl
ması daha doğru ve daha demokratik ola
caktır. 

Yargı bağımsızlığı ile bağdaşır göre
mediğimiz bir başka husus: Sivil ve aske
rî olmak üzere iki başlı bir yargı sistemi
nin Anayasamızda ve devlet örgütlenme
sinde yer almasını, sivil toplum anlayışı ve 
çağdaş hukuk anlayışı ile bağdaştırma
dığımızı belirtmek istiyorum. Askerlik ve 
yargıçlık birbirlerinden tamamen farklı 
yapıda ve birbirleriyle bağdaşmayan özel
likleri olan, saygın iki meslektir. Askerli
ğin özünü, nasıl bir emir komuta ilişkisi 
oluşturuyorsa, yargıçlığın özünü de hiçbir 
yerden emir almamak oluşturmaktadır. 
Birisinde bağımlılık, diğerinde bağımsız
lık esastır. Bu husus, demokrasi ve çağdaş 
hukuk anlayışına yeni bir düzenleme ge
tirmek suretiyle, yeni baştan düzenlenmesi 
gereken çok önemli bir konu duru
mundadır. 
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\krgı bağımsızlığını, yargıç güvence
sini gölgeleyen, zedeleyen hususların Ana
yasadan ve yasalardan tamamen çıkarıl
ması, bağımsız yargı ve güvenceli hâkim 
sisteminin bütün unsurlannyla hukukî ha
yatımızda yeniden işlerlik kazanmasını di
liyoruz. Bu suretle, çağdaş hukuk devleti 
olmanın gereğini yerine getirmiş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, devletimizin hu
kukî yapısı ile ilgili bazı önemli konulara 
kısaca değinmek istiyorum. Önce, hukuk, 
kanun devleti,hukuk, devleti, hukukun üs
tünlüğü kavramlarına ve bizdeki uygula
malara değinmek istiyorum. 

Hukuk, varlığına insanoğlu tarafın
dan her toplumda ve çağdaş ihtiyaç du
yuları, bu nedenle de insan tarafından ya
ratılan, geliştirilen ve kurumlaştırman bir 
toplumsal ve tarihsel olgudur. Bu toplum
sal ve tarihsel ürün, insanlık tarihinin hiç
bir devresinde bir ve tek olmamıştır. İlkel 
toplumdan, günümüz çağdaş toplumuna 
kadar doğal hukuk ilkesinden, çağdaş hu
kuk anlayışına kadar değişmiş ve gelişmiş
tir. Toplum ve toplumsal yapı değişip ge
liştikçe toplumun ve bireylerin ihtiyaçları 
arttıkça ekonomik, siyasal ve toplumsal ör
gütlenme modeli yapısal değişikliğe uğra
dıkça, hukuk da değişmiş ve kendisini ge
liştirmiştir. Bütün bu değişimlere ve ge
lişmelere rağmen hukuk evrensel nitelik
teki temel içeriğini ve kapsamını korumuş
tur. Bu temel içerik evrensel, herkes için 
bağımsız, tarafsız, eşitlikçi, özgürlükçü, 
adil, haksızlığa karşı ve vazgeçilmez olu
şudur. Hukukun bu özellikleri ve içeriği 
bizi hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
ilkesine götürmektedir. Hukukun üstün
lüğü, salt yasaların uygulanmasıyla sağ
lanamaz; hukuka uygun yasaların uygu
lanmasıyla hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devleti ilkesi sağlanmış olur. Salt yasala
rın uygulanması, bizi kanun devletine gö
türür. bir parti, çoğunluğuna dayanarak 
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meclislerden birçok yasaları geçirebilir; 
eğer, bu yasalar hukukun evrensel kural
larına uygun biçimde çıkarılmamış ise, bu 
yasaların uygulanması1 halinde hukuk dev
leti değil, kanun devleti söz konusu 
olabilir. 

ANAP İktidarının, Meclisimizden 
geçirdiği birçok yasaları titizlikle inceledi
ğimiz takdirde, yasaların bazılarının hu
kukun evrensel kurallarına aykırı olduğu
nu ve hukukun evrensel kurallarına aykı
rı bu yasalann uygulamaya konulduğunu 
görürüz. Örneğin, her seçim öncesi ikti
darın siyasî hesaplarına ıjygun seçim ya
saları hazırlanarak Meclisten geçirilmek
tedir; bu yasalara dayanılarak seçimler ya
pılmaktadır. Burada yasaya aykınlık söz 
konuşu değildir, yasa aynen uygulanmak
tadır: ama burada hukuka aykırılık var
dır, demokrasilerin evrensel ilkelerine ay
kırılık söz konusudur. Bunlara' benzer ya
sal düzenlemelere maalesef sıkça rastla
maktayız. O zaman düşünüyorum ve so
ruyorum; Türk Devleti hukuk devleti mi
dir, kanun devleti midir? 

Bir siyasî iktidar, çoğunluğuna daya
narak anayasayı da, yasaları da dilediği gi
bi değiştirebilir; ama bu yasalar ve ana
yasa, eğer hukukun evrensel kurallarına 
aykırı ise, o zaman, ortaya çıkan hukuk 
devleti olmaz, kanun devleti olur. bunu bir 
çarpıcı örnekle dile getirmek istiyorum: Si
yasî iktidar çoğunluğuna dayanarak ikti
darın bir oyunun seçimlerde dört oy ka
bul edileceğine dair bir yasa çıkarabilir, bu 
yasayla siyasî iktidarını perçinleyebilir ve 
siyasî iktidarda kalmasını sağlayabilir; 
ama bu yasaya dayanılarak yapılacak olan 
seçimin sonucu demokrasi olmaz, bu ya
sanın uygulanması halinde devlet hukuk 
devleti olmaz, kanun devleti olur, otori
ter devlet olur. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Artık çağımızda, gelişmiş demokra
tik ülkelerde devleti kimin yöneteceği so
rusu yerine devletin nasıl yönetileceği so
rusu sorulmaktadır. Yanıt da hukukun üs
tünlüğünün egemen kılınması olmaktadır. 
Demokratik sistemin temel vasfı, adalet ve 
hukukun üstünlüğüdür. Tüm temel hak ve 
özgürlüklerin güvencesi, hukukun üstün
lüğü ilkesinde yatmaktadır. Ülkemizde hu
kukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin 
tam işlediğini maalesef söylemek duru
munda değiliz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa, demokrasi ve sivilleşmeyle ilgili 
de bazı şeyler söylemek istiyorum. 

Anayasamız, 1980 öncesi olayları, ge
reği gibi irdelenmeden, kavranmadan, bir 
tepki anayasası olarak hazırlanmıştır, ha
zırlanması sırasında toıplumun çeşitli ke
simlerinden,, haklı eleştiriler almıştı. Bu 
eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan, top
lumumuza dar gelen, toplumun gereksi
nimlerini karşılamaktan uzak, toplumsal 
gelişmeyi engelleyen bir Anayasa hazırlan
dı. Bugün artık, Anayasayı hazırlayanlar 
da dahil olmak üzere, bu Anayasanın bir
çok maddelerdinin değiştirilmesinin zo
runlu olduğu kabul edilmektedir. 

Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, 
işçilerin örgütlenme ve hak arama imkân-
lannı kullanılmaz noktaya getiren, düşün
ce ve örgütlenme özgürlüğünü kabul et
meyen, yargı bağımsızlığı ve yargıç güven
cesini zedeleyen, daha birçok toplumsal 
gelişmeyi engelleyen bu Anayasanın mut
laka değiştirilmesi gerektiğine Sosyalde-
mokrat Halkçı parti olarak inanmaktayız. 
Partimizin bu yoldaki çağrı ve girişimle
ri, bugüne kadar diğer siyasî partiler ta
rafından olumlu karşılanmamıştır. 

Avrupa Topluluğuna üyelik için baş
vurduğumuz bu dönemde, öncelikle ele 
almamız gereken konu, demokrasimizin 
her yönüyle işlerlik kazanması, toplumun, 
yasâlann ve yönetimin tam anlamıyla si-

villeşmesidir. Bu, Avrupa Topluluğu böy
le istediği için değil, toplumumuzun ge
nel isteği bu yönde olduğu için yapıl
malıdır. 

Demokrasi, hukuka dayalı sivil bir 
yönetim biçimi olup, özde, uzlaşma ve 
hoşgörü esaslarına dayanan, değişik ve 
karşı düşüncelerin özgürce ve banş içeri
sinde açıklanıp, tartışılmasına imkân ve
ren; bireylere, hemen her konuda anlatım, 
siyasal ve toplumsal örgütlenme özgürlü
ğü ve bu özgürlükleri genişletme fırsatı ta
nıyan; halkın siyasete etkin biçimde katı
labilmesinin yollarını açan; halkın, kendi
sini kendi özgür iradesiyle yönettiği bir re
jim ve bir devamlılık sürecidir. Özlediği
miz, istediğimiz, gerçekleştireceğimiz de
mokrasi, bu olacak ve bu özellikleri taşı
yacaktır. 

Bu nitelikteki bir demokraside gizli
lik ve suskunluk yoktur, aksine, vatandaş
ların her şeyi bilmek ve söylemek haklan 
ve görevleri vardır. Bireyleri, düşünüp, ko
nuşmaktan kaçan ya da çekinen insanlar
dan oluşan bir toplum, doğrulan bula
maz. Eleştiriden, özeleştiriden korkmama
lıyız; zira gerçekleri yakalamanın başka
ca yolu yoktur. 

Ülkemizde demokrasinin yeniden 
kurulması, işlerlik kazanması, sivilleşme
si yolunda önemli adımlar atıldığını kabul 
etmek zorundayız. Ne var ki ulusumuzun 
gerçekten layık olduğu özlenilen demok
ratik çizgiye ulaşabildiğimizi -maalesef-
söylemek mümkün değildir. 

Bu Parlamento, ülkemizi, yukarıda 
özelliklerini saydığım bir demokratik ya
pıya kavuşturabilirse, devletimize, toplu
mumuza en büyük hizmeti yapmış olur. 
Bunu yapabildiğimiz takdirde, demokra
si, tüm kurum ve kurallarıyla ülkemizde 
yerleşmiş olur. 

Biraz da adlî polis ve ceza yargılama
sından söz etmek istiyorum : 
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Yıllardan beri ülkemizde adlî polisin 
kurulmasından söz edilir. Hukukun, ada
letin konuşulduğu her toplantıda, mutla
ka, adlî polis gündeme gelir, kurulması
nın zorunlu olduğu herkes tarafından ka
bul edilir; ama, ne hikmetse, yıllardan beri 
adlî polisin kurulmasında bütün hukuk
çular hemfikir olduğu halde, Türkiye'de 
adlî polis bir türlü kurulamamıştır. 

Sanıkların ilk getirildikleri yerler ka
rakollar olmaktadır. Karakollarda hukuk 
bilgisinden yoksun kişiler tarafından sa
nıkların sorguları yapılmakta ve deliller 
toplanmaktadır. Çoğu kez karakoldaki po
lis, bir olayın oluşum biçimini kafasına gö
re planlar ve tüm sorgulamayı ve delil top
lamayı ona göre yönlendirir, bunun sonu
cu da, hâkimler ve savcılar doğruyu bul
makta oldukça güçlük çekerler. 

BAŞKAN — Sayın Kotil, grubunuz 
için ayrılan süreden ancak 25 dakika kal
mıştır; tabiî zamanın taksimi sizin takdi
rinize bağlıdır. Ben, arkadaşınızın da ko
nuşma hakkı bakımından zatı âlinize ha
tırlatıyorum; takdir sizindir. 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — 
Netice olarak, Türkiye'de, ilk tahkikatın 
gizliliği ilkesinden bir an evvel vazgeçil
mesi lazım. Suçlamanın başladığı andan 
itibaren savunmanın da başlamasını ilke 
olarak benimsememiz gerekir. Bu yapıl
dığı takdirde, adlî polisin kurulması, ilk 
tahkikatın gizliliğinin kaldırılması ve suç
lamayla beraber savunmanın başlaması 
halinde, tahkikat hem çok daha selametle 
yürütülecek, hem poliste "İşkence yapıl
dı yapılmadı" gibi'iddialar sona erecek 
hem de mahkemeler kararlarını daha isa
betli verme olanağına kavuşmuş olacak
lardır. Çağımız hukuk anlayışında, tahki
katın gizliliği gibi bir durum söz konusu 
değildir. Türkiye'nin de, en kısa zaman
da bu gerçekleri yerine getirmesini di
liyoruz. 

Hukukumuzu düzenleyen temel ka
nunlar, cumhuriyetin kuruluşunu takip 
eden yıllarda Batı devletlerinden alınmış, 
bu suretle, dinî esaslara dayalı teokratik 
hukuk düzeninden çağdaş hukuk düzeni
ne geçilmiştir. Ne var ki, uzun yıllar uy
gulanan bu kanunlar, bugün bazı alanlar
da toplumun isteklerini karşılamaktan 
uzaktırlar. 

Zaman zaman bu temel yasalarla il
gili değişiklik taşanları Meclise sunulmak
ta, burada kanun tekniği bakımından çok 

' sakıncalı durumlarla karşılaşılmakta; bir 
yasa ile çeşitli yasalarda değişiklikler ya
pılmakta, hatta bir kanun hükmünde ka
rarname ile birçok yasanın birçok maddesi 
değiştirilmektedir. Uygulayıcıların bu de
ğişiklikleri takip etmeleri âdeta imkânsız 
hale gelmektedir. 

Medenî Kanun, Ceza Kanunu, Ti
caret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi 
temel kanunlar, bir bütün olarak incelen
meli, değişiklikler bir defada Meclise ge
tirilmelidir. Otuz yılı aşkın bir süreden be
ri, bu temel kanunlar üzerinde komisyon
ların çalışmakta olduğunu biliyoruz; ama 
bir türlü bu temel kanunların her birinin 
tamamını kapsayan değişiklik tasarıları 
Meclise getirilememiştir. 

Zaman zaman bu kanunların birkaç 
maddesini değiştiren tasarıları Mecliste 
görüşüyoruz. Bunun nedenini Adalet Ko
misyonunda sorduğumuz zaman şu yanıtı 
aldık : "Eğer Medenî Kanunla ilgili yüz
lerce maddenin değişikliğini içeren bir tek
lifi Meclise getirecek olursak, Meclisin di
ğer fonksiyonları yerine getirilemez, Mec
lis tıkanır kalır" dediler, 

Bu demektir ki, bu temel yasalar, yi
ne bu anlayışa göre, hiçbir zaman Mecli
se tam anlamıyla getirilemeyecek, ihtiyaç 
duyuldukça bir veya iki maddesi değişti
rilecektir. Bunun doğru bir yol olmadığı
nı düşünüyoruz. Bu yasalar birer birer 
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Meclise sevk edilir ve Meclis çalışma prog
ramı hem bu yasaların görüşülmesine hem 
de Meclisin diğer işlerinin yapılmasına 
imkân verecek biçimde yeni baştan tan
zim edilebilir. 

Yine, mevzuatımızda, uygulanma 
kabiliyeti kalmayan veya Osmanlı döne
minden kalan yasalar mevcuttur. Osmanlı 
döneminde "muvakkat" kaydıyla hazır
lanan kanunlar bugün Türkiye'de halen 
yürürlüktedir. Yanılmıyorsam, yabancıla
rın Türkiye'deki hukukunu düzenleyen 
kanun, Osmanlı döneminde yapılmıştır : 
Memaliki Osmaniye'de Mukim Tebayı 
Ecnebiyenin Hukuk ve Vezaifı Hakkında 
1330 Tarihli Kanunu Muvakkat, 1330 ta
rihinde muvakkat kaydıyla yapılmış bir 
kanun halen yürürlüktedir, bunun yerine 
çağdaş bir yasa getirilememiştir. 

Bütün bunlann, ayıklanması, çağdaş 
hukuk anlayışına göre yeniden düzenlen
mesi gerekir. Adalet Bakanlığının böyle bir 
çalışmayı en kısa zamanda başlatmasını 
diliyoruz. 

Zamanım bitti, söyleyeceklerimi söy
leyemiyorum; ancak Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Fonundan da kısaca bahset
mek istiyorum. Son yıllarda bu tür birçok 
fon kurulmaktadır; devlet bağışlar almak
tadır. Devletin rasgele bağış toplaması son 
derece sakıncalıdır; hele adalet teşkilatı
nın bağış alması çok vahim sonuçlar do
ğurabilir. Gayrimeşru yollardan kazanç 
sağlayanlar, devletin bazı kesimleriyle ku
racakları ilişkileri düşünerek bol miktar
da bağışlar yapmak isterler. Her bağış ya
panın gayrimeşru kazanç sağlayan kişi ol
duğunu söylemek istemiyorum; kuşkusuz, 
iyi niyetli, dürüst, insanlar da vardır; ama, 
gazetelerde bilmem hangi okulu yaptıran 
veya hastanenin bir bölümünü tefriş eden 
kişinin kaçakçı, hayalî ihracatçı veya baş
ka gayrimeşru kazanç sağlayan bir kişi ol
duğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bir de 

isimlerini duvarlara yazdırmak suretiyle 
reklamlarını yapıyorlar ve gelecek kuşak
lara Türkiye'nin bugünkü tablosunu yan
lış yansıtmamıza sebebiyet veriyorlar. 

Biz diyoruz ki devlet bağış kabul et
mez; devlet vergi alır ve bütün ihtiyaçla
rını vergi almak suretiyle karşılar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Adalet 
Bakanlığı hâkim ve savcıların lojman ih
tiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış bulun
maktadır, bunu takdirle karşılıyoruz, ha
kim ve savcıların diğer haklarının da iyi 
bir düzeye getirilmesini diliyoruz. Bu ara
da hâkim ve savcılar kadar önemli görev / 
yapan yardımcı personelin durumunun iç 
açıcı olmadığını; bu personelin de lojman 
ve diğer özlük haklarının yeni baştan dü
zenlenmesini ve bunların daha rahat bir 
yaşama imkanına kavuşturulmasını di
liyoruz. 

Adalet binalarının derbederliğini he
pimiz biliyoruz. Hanların köşelerinde es
nafla iç içe, devlet daireleriyle kucak ku
cağa adalet tevzii yapılamaz. En kısa za
manda adalet merkezinin bulunduğu her 
yerde bir adalet binasının mutlaka yapıl
masını, Adalet Bakanlığının bunu prog
rama almasını gönülden diliyoruz. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin Bakan
lık mensuplarına ve ulusumuza hayırlı ol
masını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür 
ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kotil. 

Sayın Keskin, buyurun efendim. 
Sayın Keskin, 16 dakika konuşma sü

reniz var efendim. 

SHP GRUBU ADINA CUMHUR 
KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 1983 yılından bu ya
na Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülmekte olan Adalet Bakanlığı bütçe 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 . 1988 0 : 1 

müzakerelerini inceledik; hep aynı şeyler 
söylenmiş; aynı şeyleri söylemek sorunda 
bırakılmışız. 

Hükümetler, ülkenin hukuk, adalet 
ve yargı sorunlarının çözümlenmesi konu
sunda olumlu bir tutum içinde olamamış; 
sorunlara çözüm bulunamamış, biriken 
sorunlar, içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 
Toplum olayları ve toplumsal gelişmeler, 
belli yasalara göre oluşur. İnsanlık, asır
lar boyu bu yasaları öğrenmek, onları, in
sanlığın, toplumun hizmetine sokma ve 
toplum yararına kullanmanın kavgasını 
vermiştir. Darağâçlarına, işkence, zulüm, 
kan ve gözyaşlarına rağmen, bu kavga de
vam etmiş. Sonuçta, insanlık, kişi ve züm
re egemenliğini zulmün kaynağı olarak 
görmüş, iktidarın toplumkdaki güçler ara
sında paylaşılması ve güçlerin birbirini 
dengelemesi esasına ve halk egemenliği
ne dayalı demokrasiyi, en iyi yönetim bi
çimi olarak saptamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
2 nci maddesine göre, Türkiye Cumhuri
yeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olarak tanımlanmıştır. Nedir hu
kuk devleti? hukuk devletinin temel un
suru, bütün devlet faaliyetlerinin hukuk 
kurallarına uygun olmasıdır; devletin, al
dığı her kararda, her işlemde, hukuka ve 
insan haklarına uygun hareket etmesidir. 
Bu uygunluk nasıl sağlanacaktır; uygun
luğu kim denetleyecektir? Kuşkusuz ki, 
yargı organları; çünkü, hukuk devletinde 
yargısal denetim söz konusudur. Eğer, 
devletin, ya da devlet organlarının faali
yetlerinin tamamı, ya da bir bölümü yar
gısal denetimin dışında tutulmuş ise, hu
kuk devletinden söz etmek mümkün de
ğildir. Devlet faaliyetlerini bir kısmını ya 
da tamamını yargı denetimi dışında tut
ma veya yargı denetiminden kaçırma söz 
konusuysa, devlet, hukuk devleti olmak
tan çıkar. 

Açıklamalarımız ışığında, içinde bu
lunduğumuz konumu değerlendirmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 
105 inci maddesine göre, Cumhurbaşka
nının resen imzaladığı kararlar aleyhine, 
Anayasa Mahkemesi dahil, yargı merci
lerine başvurulamaz. Anayasanın 125 in
ci maddesinde, "Cumhurbaşkanının tek 
başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî 
Şûranın kararları yargı denetimi 
dışındadır" deniyor. Anayasanın 148 nci 
maddesinde ise, olağanüstü yönetim hal
lerinde, Cumhurbaşkanının, Bakanlar 
Kuruluyla birlikte çıkaracağı kanun hük
münde kararnamelerin, Anayasaya aykı
rılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemeesin-
de dava açılamayacağı hükme bağlanmış
tır. Anayasanın geçici 15 inci maddesinde 
de, "12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel se
çimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı oluş-
turuluncaya kadar geçecek süre içinde çı
karılan kanunlar, kanun hükmünde karar
nameler, ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun uyarınca alınan karar 
ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez" denmektedir. 

1983 yılında yapılan ilk milletvekili 
genel seçimi sonucunda oluşturulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, Başkanlık 
Divanı seçilinceye kadar alelacele Millî 
Güvenlik Konseyi hangi yasaları çıkarma
mış ki... 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu, 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanunu, 2845 sayılı Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında Kanun, 2098 
sayılı Dernekler Kanunu, 2911 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2941 
sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2949 
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
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ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 
2954 sayılı TRT Kanunu ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanunu gibi ülkenin anayasal 
ve siyasal düzeniyle ilgili temel yasaların 
tamamı, Millî Güvenlik Konseyi tarafın
dan, yani 12 Eylül yönetimi tarafından çı
karılmıştır. 

Bu kanunların sayısını daha da ço
ğaltmak mümkündür; ancak, ben, 12 Ey
lül darbesinin, ülkenin anayasal ve siya
sal düzenine damgasını vurma, bunu sü
rekli kılma konusundaki gayretini vurgu
lamak istediğim için temel yasaları say
makla yetindim. 

Şimdi, bu temel yasaların tamamı, 
1983 genel milletvekili seçimlerinden ön
ce, 12 Eylül darbesini yapanlar tarafından 
çıkarılmış yasalardır. Bunların Anayasa
ya, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hü
kümlerine aykırı maddeleri var. Siz bun
ların Anayasaya aykırı olduklarını ileri sü
remeyeceksiniz, yani yargı yoluna başvu-
ramayacaksınız. Bu durumda, nerede kal
dı hukuk devleti? Kendimizi kandırmaya
lım arkadaşlar. 

1961 Anayasası hazırlanırken, o Ana
yasaya göre çıkarılması gereken tüm ya
saların çıkarılması görevi, yapılacak se
çimlerden sonra oluşan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bırakılmıştı. 1961 Ana
yasasının çıkarılmasını öngördüğü tüm 
yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından çıkarıldı. Halbuki 1982 Anaya
sasına göre çıkarılması gereken yasaların 
en önemlileri 12 Eylül darbesini yapanlar 
tarafından çıkarıldı. Bu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerine ipotek koy
madır arkadaşlar; başka bir şey değildir. 
12 Eylül darbesini yapanların alelacele bu 
yasaları çıkarmaları Türkiye Büyük Mil
let Meclisine güvensizliğin ifadesidir, de
mokrasiye güvensizliğin ifadesidir, huku
ka güvensizliğin ifadesidir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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Üyesi bulundu ğumuz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kapatanların, Anayasayı rafa 
kaldıranların, Meclis iradesine ipotek ko
yar gibi alelacele çıkardıkları bu yasaların 
Anayasaya aykırı hükümlerini kaldırmak 
için üzerine düşeni yapması gerekir. Aksi 
takdirde, 12 Eylülün Türkiye'de fiilen de
vam etmediğine hiç kimseyi inandırama
yız. Darbe yasaları, Anayasanın üzerinde 
yasalar konumundadırlar. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda sun
duğum örneklerden anlaşılacağı üzere, 
Anayasanın bugünkü yapısıyla, Anayasa
ya aykırı bulunan temel yasalann bugün
kü durumuyla, yargı denetiminin örnek
lerini verdiğim şekilde geniş ölçüde işle
mez hale sokulduğu şimdiki konumuyla, 
ülkemizde hukuk devletinden söz etmenin 
çok güç olduğu açıkça görülmektedir. Ya
pılacak iki şey vardır; ya Anayasa değişik
likleri gerçekleştirilerek, devlet faaliyetle
rinin yargı denetimine tabi olmasını en
gelleyen, yukarıda yazılı hükümler değiş
tirilmeli; böylelikle Anayasaya, İnsan hak
ları Evrensel Bildirisine, hukukun temel 
ilkelerine aykırı bulunan bu temel yasa
ların Anayasaya aykırı olduklarını ileri sü-
rebilme yolu açılmalı, ya da Adalet Bakan
lığı bu şekilde çıkarılmış tüm yasaları göz
den geçirmeli, Anayasaya aykırı bulunan 
hükümlerin bu yasalardan çıkarılmasının 
yöntemlerini araştırarak, Meclis önüne 
getirmelidir. Aksi takdirde, demokratik 
hukuk devletinden söz etmeye ANAP'm 
hakkı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, demokratik 
hukuk devletinin hukukla bağlı devlet ol
duğunu, hukuka ve insan haklanna uygun 
hareket etmenin denetiminin de yargı de
netimi olduğunu söyledim, yargı deneti
mini yapacak organların bağımsız olma
ları da hukuk devleti olmanın gereğidir. 
Eğer, devletin faaliyetlerinin hukuka uy-
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günlüğünü denetleyecek olan organlar ba
ğımsız değilse, yargı denetiminin bir an
lamı, bir değeri kalmaz. 

Bugün Yargıtay hariç, bütün yüksek 
mahkemelerin yargıçları yürütme tarafın
dan seçilmektedir. Danıştaym üyelerinin 
1/4'ünün yürütmece seçildiğini ifade et
meliyim. Hâkimler ve Savcılar yüksek Ku
rulu üyelerinin seçilmesi ve atanması, Yar
gıtay başsavcısının ve vekilinin seçilmesi 
dahil, yüksek yargı organlarının üyeleri
nin seçilmesi ve atanması konusunda yü
rütmenin tam bir hâkimiyeti vardır. Bu
nun demokratik hukuk devletiyle bağda
şır bir yanı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakan
lığı veya adalet hizmetleri denilince, ilk ak
la gelen yargı, yargıç, yargıç bağımsızlığı 
ve güvencesi gibi kavramlar olmaktadır. 
Ülkemizde yanılmıyorsam 6 hukuk fakül
tesi vardır. En çok mezun veren yükseköğ
renim kurumlarının başında hukuk fakül
teleri gelmektedir; ama, yargıç ve savcı 
açığı bir türlü kapatılamamaktadır. Niçin? 
Çünkü, mesleğin cazibesi yok edilmiştir. 
Çünkü, yargıç bağımsızlığı ve güvencesin
den söz etme olanağı yoktur. 2461 sayılı 
Yasayla yargıçların ve savcıların tüm öz
lük işlerini düzenleme yetkisi, siyasî nite
likli bir organa bırakılmıştır. Bu konuda 
benden önce konuşan değerli millekyekili 
arkadaşım geniş açıklamalarda bulundu
ğu için, bu konuyu geçiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu kanununun en önem
li maddesi -bana göre- Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun yargıç ve savcı
lar hakkında vermiş olduğu kararlar aley
hine yargı yoluna başvurulmaması hük
münü içeren maddesidir. Şimdi, kalkıp da 
bu hüküm karşısında yargıç güvencesin
den söz etme olanağı var mıdır? 

Ben, "gıyabî tutukluların yakalan
ması için jandarma bölük komutanına gö-
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reviyle ilgili yazı yazdı" diye bir savcının 
görev yerinden başka yere atandığını bi
liyorum. İsterseniz adını vereyim; Cum-. 
huriyet Savcı Yardımcısı Meral Aydoğ; 
şimdi Kahramanmaraş'ın bir ilçesinde gö
revlidir. Örnekleri çoğaltmak müm
kündür. 

İnsanların yaşamları, özgürlükleri, 
malları ve mülkleriyle ilgili kararlar ver
me, son sözü söyleme gücüyle donatığımız 
yargıçları ve savcıları, siyasal iktidarın et
kisi altına alma sonucunu doğuran düzen
lemeler, yargıç ve savcılığı cazip meslek ol
maktan çıkarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
140 inci maddesi, yargıç ve savcıların ay
lık ve ödeneklerinin kanunla düzenlenme
sini emretmektedir. ANAP Hükümetleri, 
ANAP İktidarı yargı gücü üzerinde etkin 
olabilmek için Anayasanın 140 inci mad-
dasindeki emredici hükme rağmen, yar
gıç ve savcıların özlük haklarını kararna
melerle düzenlemeyi alışkanlık haline ge
tirmiştir. 241 sayılı Kararname ile olağa
nüstü hal uygulanan iller ve bağlı ilçele
rinde çalışan yargıç ve savcılara verilecek 
tazminatı, olağanüstü hal bölge valisi tes
pit etmektedir. Bu örnek, ANAP'm yar
gıya bakış açısını çok iyi ortaya koy
maktadır. 

Yargıç ve savcılara ödenen aylık ve di
ğer sosyal imkânların yetersizliğini hep 
söylüyoruz; benden önce konuşan değerli 
milletvekili arkadaşım değindi, yinelemek 
istemiyorum. Mahkemelerde, savcılıklar
da, cezaevlerinde çalışan yardımcı perso
nel, iş hacmi içinde âdeta bunalmıştır; me
sai kavramı bu personel için anlam ifade 
etmemektedir, yerine göre sürekli çalış
mak durumundadırlar. Fazla mesai ve bu
nun gibi ödemeler yoluyla mağduriyetle
ri önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Özal, 
19.12.1983 tarihinde Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinde Hükümet Programını 
okurken, "Af, toplum yapısında açılan ya
raların sarılması, kırgınlıkların giderilerek 
millî birlik ve bütünlüğün yeniden güçlen
dirilmesinde olumlu etki yapan bir 
müessesedir" demişti. 1983 seçimlerinden 
önce, seçim yatırımı ve propaganda mal
zemesi olarak kullanılan af, toplumda bir 
özlem halini almıştır. Toplumdaki barışı 
sağlamak, geçmişteki kırgınlıkları gider
mek, bunların toplum yapımızda açtığı 
yaraları sarmak amacıyla ve yine mahke-
melerdeki dosya yığılmalarını bir ölçüde * 
gidermek, olağanüstü dönemlerdeki hu
kuk zorlamaları ve keyfî uygulamalardan 
mağdur olmuş insanlara yapılan haksız
lıkları bir nebze hafifletmek amacıyla ge
nel af çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın her 
tarafında olağanüstü dönemlerden normal 
dönemlere geçişte benzer uygulamalar ya
pılmaktadır. Daha birkaç gün önce, Be-
nazir Butto Pakistan'da siyasî tutuklular 
için af ilan etmedi mi? Biz, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu olarak inanıyoruz 
ki, ülkemizin de taraf bulunduğu 1984 yı
lında kabul edilmiş olan, işkence ve öteki 
zalimane insanlık dışı ve onur kırıcı dav
ranış ve cezaya karşı sözleşmenin 1 ve 15 
inci maddelerine göre değerlendirme ya
pıldığında, bugün siyasî suçlardan hüküm 
giymiş insanların büyük bir bölümü be
raat edeceklerdir. Kuşkuya yer bırakacak 
nitelikteki kararlarla mahkûm olmuş in
sanların uğradıkları haksızlıklar da böy
lelikle afla giderilmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, döviz kaçak
çıları, 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununa gö
re mahkûm olmuş kaçakçılar, 6136 sayılı 
Yasaya göre mahkûm olmuş silah kaçak
çıları, vergi kaçakçıları, toplumda, "İh
barcılık Yasası" adı ile bilinen Pişmanlık 
yasasına göre itiraflarda bulunduğu kabul 
edilen idam cezası mahkûmları, yapılan 
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yasal düzenlemelerle dışarı çıkmışlardır. 
Yani, bir yerde, affedilmişlerdir. Bu du
rum, eşitsizlik yaratmıştır. Silah satan af
fedilmiş, silahla suç işleyen cezalandırıl
mıştır. Böylelikle, Ceza Kanununda yazdı 
bazı adi suçları işleyenlerle, siyasî suçlu
lar içeride kalmışlardır. Yaratılan eşitsiz
liğin giderilmesi için def af zorunlu hale 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yargı harçla
rı ve tebligat giderleri, hak arama özgür
lüğünü işlemez hale sokmuştur. ANAP ik
tidarı döneminde yapılan düzenlemeler ile 
varlıklılar hak arama özgürlüğünü alabil
diğince kullanabilir hale gelmiş, yoksul in
sanlar ise, en doğal haklarını bile araya
maz duruma getirilmişlerdir. Böyle bir or
tamda adaletten söz etme olanağı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Adalet 
Bakanlığının ilgilenmek durumunda bu
lunduğu sorunların bir kısmının, belki en 
önemlilerinin, 12 Eylül darbesinin eseri ol
duğunu kabul etmek zorundayız. 1980 ön
cesi anarşi ve terör olayları gerekçe göste
rilerek devlet yönetimine zorla el konul
muş, Anayasa ve yasalar çafa kaldırılmış,, 
ülkenin aydınları, yazar-çizerleri, düşü
nürleri, bilim adamları, politikacıları, sen
dikacıları, işçileri ve gençleri zindanlara 
doldurulmuş; siyasal partiler kapatılmış; 
hukuk devleti ilkeleri hiçe sayılarak, top
lumda, onarılması mümkün olmayan ya
ralar açılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz 
doldu; lütfen toparlayınız. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — 

İzleri kolay kolay silinemeyecek yaraların 
yargı alanında açıldığını söylemek duru
mundayız. 12 Eylül yargısı, ne yazık ki, 
adalet tarihinde kara bir leke olarak kala
caktır. 
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12 Eylülde engizisyon mantığı geçer
li olmuştur; "Tek bir suçlu cezasız kalma
sın da, varsın 10 binlerce suçsuz, 100 bin
lerce suçsuz acı çeksin, sıkıntı çeksin, iş
kence görsün, ceza görsün'' mantığı yay
gın biçimde uygulamaya konmuştur. Ce
zaların ve suçların kişiselliği ilkesi görmez
likten gelinmiş, aranan bir kişiden dolayı 
tüm aile, tüm sülale sorumlu görülmüş 
gözaltına alınmış, günlerce işkence ve bas
kıya tabi tutulmuştur. Evrensel hukuk il
kelerine göre bir savunma aracı olan sa
nık sorgusu, delil elde etme aracı olarak 
değerlendirilmiş, bunun için, gözaltına alı
nan insanların kendilerini, aile fertlerini 
suçlamaları ya da önceden hazırlanmış se
naryoya uygun olarak ifade vermeleri için, 
işkence bir devlet politikası haline getiril
miş ve uygulanmıştır. 

Yukarıda açıkladığımız yöntemlerle 
tutulmuş tutanaklar, yer gösterme tuta
nakları ve ifadeler, mahkemelerde, bir sa
nığın idam cezasına çarptırılması için esas 
alınmıştır. Yargılanan insanlar, iş, sıkıyö
netim mahkemelerine intikal edince,hak-
lı itirazda bulundular; bu tutanakların ki
misi sahte çıktı. Ne var ki, 12 Eylülü ya
panlar, siyasî amaçlarına koşut bir yargı
lama süreci yaşatmak istiyorlardı; savcı
lar ve yargıçlara baskı yapılıyordu; polis
te tutulmuş ifade tutanağı, yer gösterme 
tutanağı esas alınarak insanlar mahkûm 
ediliyorlardı. 

12 Eylülde sıkıyönetim mahkemele
rinde çalışan Savcı Nurettin Soyer, Yargıç 
Engin Günsan'm anlatımları ortadadır. 
Haftalık dergilerde yer alan bu anlatım
larda, o dönemde sıkıyönetim komutanı 
olan ve şimdi aramızda bulunan Sayın Er-
gun'un, hâkim ve savcılara nasıl baskı uy
guladığı da açıklanmaktadır. 

Bakınız, 12 Eylül döneminde görevli 
Hâkim Binbaşı Halit Cengiz ne diyor : 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
O olmadı işte. Ayıp oluyor. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Hiç 
yakışmadı... 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayse
ri) — Bırakın devam etsin arkadaşlar. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Araştırırsın sen. 

"Görevlerini yaparken, işkence iddi
asıyla haklarında soruşturma açılan tüm 
polis ve subayların dosyaları bana verildi. 
300'ü aşkın görevli polis hakkında, dev
let adına hareket ettiklerine inanarak, so
ruşturmasız, takipsizlik kararı verdim. 
Hatta, Fatsa Çullu Tepesinde yaptırılan 
bir keşif esnasında, arkadaşlarının cesedini 
görüp infiale kapılarak militan Sadi Ekiz'i 
kurşuna dizen görevliler hakkında da ta
kipsizlik kararı verdim'' diyor bir askerî 
yargıç. 

Halit Cengiz'in, Devlet'adına nasıl 
hareket ettiği, daha sonra rüşvjet suçundan 
mahkûm olmasıyla ortaya çıkmıştır; an
cak, eğer bir ülkede askerî yargıçlara bas
kı yapılarak; zorbalığa, baskıya, işkence
ye, hukuka aykırı politikalara; belli poli
tik amaçlara yargı desteği, hukuk devleti 
desteği sağlanmaya çalışılmış ise, o ülke
de adaletten söz etme olanağı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz 
geçti... 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama, daha evvel de to
parlamaya başlamıştınız; hâlâ topar
lanmadı. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde sıkıyö
netim bitmiştir; ama sıkıyönetim mahke
meleri halen görev başındadır. Anayasa
mızda, Sıkıyönetim kalktıktan sonra da, 
sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerine 
devam edeceğine ilişkin bir hüküm yok
tur; Anayasayı açıp bakabiliriz. Kaldıki, 
daha önce Anayasaya bu türden konmuş 
bir hüküm, 1971 yılında Sıkıyönetim Ka-
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nununa konan bir hükümle, sıkıyönetim 
mahkemelerinin, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra da ellerindeki dosyalan sonuçlandır
mak için görevlerine devam edeceğine iliş
kin maddesi o zaman Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir, bu durumda, 
buna rağmen, sıkıyönetim mahkemeleri
nin hâlâ siyasî davalara bakmalannm ana
yasal bir dayanağı yoktur, bu durum Ana
yasaya aykırıdır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak -
güncel olması nedeniyle cezaevi sorunla
rına kısaca değinerek konuşmamı bağla
mak istiyorum, 

Cezaevleri, toplumumuzun kanayan 
yaralanndan birisidir. Cezaevleri denilin
ce, akla, ülkemizde işkence, acı, gözyaşı, 
baskı geliyor. 12 Eylülde gencecik insan
larla dolup taşan cezaevlerimiz ve neza
rethaneler... Kadını kızı, ihtivan genci in
leyip durdu oralarda. Açlık, susuzluk çe
ken bu insanlara, cop darbeleri, tekme, iş
kence ve baskıdan başka bir şey vereme
dik. İnsanlık onurunu hiçe sayan, insan
lık dışı uygulamalar yapıldı. Bu uygula
malara maruz kalan insanlar var içimiz
de. Havasız, rutubetli hücrelerde, kışın 
dondurucu soğuğunda ölüm kalım savaşı 
verildi. 

Askerî cezaevlerinde kalan tutuklu ve 
hükümlülerin savunma haklan gasp edil
di; duruşmalara çıkarılmadılar, tek tip el
bise ile duruşmalara çıkarılma zorunlulu
ğu ile karşı karşıya kaldılar vesaire... Bun
ları sıralamak istemiyorum; ancak, son 
olarak şunu söylemek istiyorum : Ceza
nın amacı, suçluyu düzeltmek ve onu top
luma kazandırmaktır. Hükümlü de bir in
sandır, onun da her insan gibi onuru var
dır, kişiliği vardır. Cezanın, bu onur ve ki
şilik zedelenmeden yerine getirilmesi te
mel ilke olmalıdır. Esasen Türkiye'nin de 
kabul ettiği ve Birleşmiş Milletler Örgü
tü tarafından tespit edilen, hükümlülerin 
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tabi tutulacağı asgarî insanî işlemlere iliş
kin ilkeler de bunu gerektirmektedir. 

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki ya
şam koşullarını iyileştireceğine, "1 Ağus
tos Genelgesi" olarak adlandınlan evren
sel hukuk ilkelerine, Anayasamızın insan 
hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümleri
ne, Ceza Yargılamalan Yöntemi Yasamı
zın savunma hakkına ilişkin hükümlerine 
aykın bulunan, o meşhur genelgesi gibi iş
lerle uğraşacak olursa, hiçbir soruna çö
züm bulamaz. 

Ceza Yargılamaları Yöntemi Yasası
na göre, sanığın susma hakkı vardır. Bu 
hak, yasanın 135 inci maddesinin birinci 
fıkrasına dayanmaktadır. Adalet bakanlı
ğı, 1 Ağustos Genelgesinin 10 uncu mad
desinin (G) fıkrasında, bunu, disiplin ce
zasını gerektiren bir neden olarak değer
lendirmektedir. Yine, Ceza Yargılamala
rı Yöntemi Yasamızın 143 ve 144 üncü 
maddelerine aykın bulunan' hükümleri 
vardır. Hukukçu olan bir Adalet Bakanı
nın, yasa hükümlerini hiçe sayan buyruk
lar vermesini yadırgamamak mümkün de
ğildir. Adalet Bakanı, bu genelge ile ne
redeyse, hükümlü ve tutuklulann nefes al-
malannı bile yasaklayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sürem doldu
ğundan, konuşmamı tamamlayamayaca-
ğım. Son olarak şunu söylemek istiyorum: 
Bu bütçe ile, adalet sorunlarına, yargı so
runlarına çözüm bulunamayacağı açıktır; 
zaten bunu, raportörler de, Adalet Bakan
lığı bütçe raporunda açıkça belirtiyorlar. 

Yargıçlara lojman yapılması, onlann 
rahat çalışabilmeleri bakımından elbette 
önemlidir; ama, adalet sorunlarının, yar
gı sorunlarının, lojman yapımı ile sınırlıy-
mış gibi gösterilmesi hiçbir anlam ifade et
mez. Adalet Bakanlığı, çok sayıda cezae
vi inşa etmekle övünmemelidir. Bu, ada
let sorunlarına, yargı sorunlarına çözüm 
bulamamanın göstergesidir. Cezaevleri ye-
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rine, yeni okullar inşa ettiğinizi söyleyin, 
fabrikalar açtığınızı ifade edin. Mevcut 
okullarımızı, kışla ya da karakol haline ge
tirmeyin. Örnek almaya çalıştığınız çağ
daş ülkeler, yargı sorunlarını, savaşın or
tadan kaldırılması, okul sayısının artırıl
ması, eğitim ve kültür düzeyinin yüksel
tilmesi, ekonomik ve sosyal reformlar, iş
sizliğe karşı savaş açma, yoksul ve az ge
lişmiş yörelerdeki sorunları halletme, sağ
lık ve konut sorunlarının çözümlenmesi, 
refah düzeyinin yükseltilmesi yöntemleriy
le köktenci çözümler alarak hallediyorlar. 
Adalet Bakanlığımız ise, çok sayıda mo
dern cezaevi inşa etme ya da programa al
ma ile övünmektedir. 

Bu bütçenin, adalet sorunlarına, ül-
kemizdek yargı sorunlarına çözüm getire
meyeceği inancındayım. 

Son olarak şunu da ifade etmek isti
yorum : Cumhuriyet tarihinde, cumhuri
yet tarihinin hiçbir döneminde, Adalet Ba
kanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarlığının, 
bu tür ithamlar karşısında görevde kaldık
ları görülmemiştir. Dünkü Hürriyet Ga
zetesinde, Kemal Horzum'la ilgili bir ha
ber yer almıştı. Daha önce, Adalet Bakan
lığı müsteşarı ile ilgili olarak basında yer 
alan haberleri de biliyoruz. Başka ülkeler
de, bu konudaki ithamlara ve yazılara ma
ruz kalan adalet bakanları ve müsteşarlar, 
görevde kalmamaktadırlar. (ANAP sıra
larından, sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Çamur atmak için mi çıktın kürsüye?.. 
Ayıp, ayıp! 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakan

lığının bütçesini konuşuyoruz. Yanılmıyor
sam, adalet, kendi hukukî sınırları içeri

sinde kalarak, başkalarının haklarına da 
hürmet etmek demektir. Zaman da, her
halde bu haklardan birisidir. 

Ben istirham ediyorum, konuşmacı 
arkadaşlar lütfen zamana riayet etsinler. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Süleyman Çelebi; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN ÇELEBİ (Mardin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakan
lığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan evvel, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime, ada
letin ehemmiyetini belirten birkaç cümle 
ile başlamak isterim. "Adalet Mülkün 
Temelidir" ilkesi, iptidaî toplumlardan 
medenî toplumlara kadar uzanan ve in
sanoğlunun tarihî gelişimi ile başlamış 
olup, en mükemmeline ulaşmak için de
vamlı gayret gösterilmiştir. "Adalet mül
kün temelidir" ilkesi, ulvî bir mefhum ol
duğu için, yüzyıllarca söylenmiş ve bugü
ne kadar değerinden hiçbir şey kaybetme
miştir. En ilkel toplumlarda bile, kendini 
hissettirmiş olan adalet duygusu, insanoğ
lunun ortak malı olmuştur. Onun içindir 
ki, toplum yaşamı adaletle ebedîleşir, ada-
leksizlikle yıkılır diyenleri, dünya tarihi 
haklı çıkarmıştır. Gerçekten başka hiçbir 
şey toplumu adaletsizlik kadar huzursuz
luğa düşüremez. Gerçek adaletin tecelli et
memesinden ötürü, mağdur duruma düş
müş bulunan insanların devlete güvence
si ve saygınlığı giderek azalmaktadır. Ada
let ve hukukun egemen olmadığı toplum
larda zulüm anarşisi hâkim olur, bizzat 
hak aramaya kalkışan insanlar toplumu 
kaosa ve anarşiye sürüklemektedir. Bu se
beple, devletin esaslı görevlerinin başın
da, adalet dağıtma görevi yer almaktadır. 
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Yargı erki bağımız olmayan bir mil
letin, devlet halinde var olması imkânsız
dır. Nitekim, Anayasamızın "Cumhuri
yetin nitelikleri" başlıklı 2 nci maddesi, 
"Türkiye Cumhuriyeti... demokratik, la
ik ve sosyal bir hukuk Devletidir" demek
tedir. Demokratik, laik ve sosyal hukuk il
kelerini amaçlayan devletimiz, yasama, 
yürütme ve yargı erkini dengeli bir şekil
de kuvvetler ayrımı esasına dayandırmış
tır. Bu güçlerden birinin diğerine üstün
lüğü düşünülemez. Devletimizin temeli
ni oluşturan bu güçlerin tam bir uyum 
içinde çalışması Anayasanın temel ilkele
rindendir. Bu kuvvetlerden birincisi, ya
sama kuvveti, parlamento tarafından; 
ikincisi icra organı; üçüncü erk olan yar
gı kuvveti ise, bağımsız yüksek yargı or
ganları ve adlî makamlarca yürütül
mektedir. 

Anayasamızın 6 nci maddesinde, 
"Hiçbir kimse veya organ kaynağını Ana
yasadan almayan bir Devlet yetkisini 
kullanamaz" hükmü yer almaktadır. Bu 
madde ile Anayasamız hukuk üstünlüğü 
prensibini getirmiş bulunmaktadır. Dev
let hukuku üstün kılmakla ancak toplum
da adaleti sağlayabilir. Toplumda hukuku 
üstün ve geçerli kılmak için yargı yetkisi 
bağımsız mahkemelerce yürütülmekte ve 
bu mahkemelerin başında da bağımsız hâ
kimler bulunmaktadır. 

Anayasamızın 9 uncu maddesi, yar
gı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır olmasını amirdir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
6 maddesinin birinci fıkrasında da, yar
gının bağımsız ve tarafsız olması vurgu
lanmıştır. 

Türk adlî sistemini medenî ülkelerin 
seviyesine ulaştırmak gerekir. Bugün bu 
standartlarda olduğumuzu iddia etmek sa
nırım yerinde olmaz ve yerinde de değil
dir. Burada hiçbir kimse aksini de iddia 

— 445 

14 . 12 . 1988 O : 1 

edemez. Bunun sağlanabilmesi için, hâ
kim ve savcıların tarafsızlığı ve bağımsız
lığı sağlanmalı, tabiî hâkim ilkesi yara al
mamalıdır. Yargı bağımsızlığı, hâkim ve 
savcı güvencesi baskı altına alınmak sure
tiyle siyasal iktidarların insafına bırakıl
mamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hâkim ve savcı
larımızın gerekli bilgi, kültür ve beceri dü
zeyine ulaştırılmaları için azamî gayret 
sarf edilmelidir. Mezuniyet sonrası staj, 
bilgi, kültür ve beceri için yeterli değildir. 

Hâkim ve savcı adayları için açılan 
eğitim merkezini olumlu karşıladığımızı 
da belirtmek isterim. "Yalnız, hâkim ve sav
cıların eğitim merkezlerinde de eğitilme
lerini yeterli görmemekteyiz. Binaenaleyh, 
hâkim ve savcıların eğitimlerinde tatbikata 
ağırlık verilmeli ve uygulamada karşılaşa
cakları zorluklar üzerinde hassasiyetle du
rulmalıdır. 

Hâkim ve Savcılar Kanununun 49 
uncu maddesine göre, hâkim ve savcıla
rın bilgi ve görgülerini artırmak ve mes
lekleriyle ilgili araştırmalarda bulunmak 
için yabancı ülkelere gönderilmeleri sağ
lanmalıdır. Üst düzey yöneticiler yurt dı
şına gönderilmesine rağmen, yargılama, 
bugünedeğin bundan nasibini yeterince 
alamamıştır. 

Hâkim ve savcıların meslek içi eği
timleri, kurs, eğitim, seminer, sempozyum 
ve konferanslar yapılarak, bilgi ve görgü
lerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. 
Bilhassa, ANAP İktidarı zamanında her 
gün kanun değişikliği vuku bulduğundan, 
çıkan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
yargı kararlarını havi dergi ve eserler, hâ
kim ve savcılara zamanında ulaştırılmalı
dır. Zamanında ulaştırılamamasıyla, yan
lış karar verilmesine ve hâkimlerin düşük 
not olmasına sebebiyet verilmektedir. 
Onun için, diyoruz ki, ikide bir aynı ka
nun üzerinde değişikliklerden sakınılma-
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lı, köklü değişiklikler yapılmalıdır. Bir dev
letin ayakta durması ve ekonomik yönden 
kalkınması, adaletin kökleşmesiyle müm
kündür. Adalet işlerinin aksak gittiği bir 
ülkede hızlı ekonomik kalkınmadan söz 
edilemez. Görülüyor ki, adalet işlerinin 
aksaksız ve çabuk görülmesi, ekonomik 
kalkınma ve refahın şartlarındandır. 

Bugün, kürsülerinde adalet dağıtma 
gibi kutsal bir görevi yüklenmiş, büyük bir 
feragat ve iyi niyetle çalışan ve toplumun 
büyük ekonomik güvencesi olan hâkim ve 
savcılarımızın ekonomik sorunları halle
dilmelidir. Hâkim ve savcılarımızı, başka
larına muhtaç olmaktan kurtarmalıyız. 
Son iki yıllık uygulamayla, diğer kamu ku
rumlarında çalışan personele nispetle hâ
kim ve savcıların maddî olanakları artırıl
mıştır. iktidar yönünden iftihar vesilesi 
olarak kabul edilmesine rağmen, bize gö
re, bu da yeterli değildir. Zira, hâkim ve 
savcının kira sorunu kısmen halledilme
sine rağmen, alınan maaşla, yargı men
supları bugün de başkalarına muhtaç ol
maktan kurtarılamamıştır. Kira bedelini 
günün şartlarına uydurmak çok zor bir 
hadisedir. Onun için, adliye lojmanlarının 
inşaatına hız verilmelidir; hatta, kurulan 
Adalet Fonundan da bu konuda yararla
nılmalıdır. 

Adaleti tevzi eden ve dosyalar arasın
da kaybolan, gece gündüz demeden, hak
sızlık yapmayayım diye çırpman hâkim ve 
savcılarımıza, sağlam bir kafa ile tasasız 
bir çalışma ortamını sağlamamız gerekir. 

Dosyaların, beklenen süre içerisinde 
sonuçlanması kısmen sağlanacak parasal 
imkânlara bağlıdır. Bu, yargıya fiyat biç
mek anlamını taşımaz; ancak, takdir edil
melidir ki, ekonomik sıkıntıda bulunan 
hâkim ve savcıları, moral çalışması ve di
ğer hizmetler için gerekli olan özendirici 
durumu ve güveni de önemli ölçüde olum
suz yönde etkilemektedir. Bugün yüzde 29 
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nispetinde hâkim ve savcı açığı bulunuyor
sa, bunun altında, kısmende olsa parasal 
sorunların büyük rolü olduğunu unutma
mak gerekir. 

Hâkim ve savcılarımızın ekonomik 
sorunlarının çözümlenmesi için yeni ted
birlerin alınmasında sonsuz faydalar var
dır. Yeni bütçe imkânları ile, 1989 yılında 
hâkim ve savcılara verilecek olan ücret, ra
kamsal olarak çok komiktir. Zira bu, bir 
mağazada, daha doğrusu lüks olmayan 
basit bir mağazada alman bir elbisenin be
deli bile değildir. Büyük şehirlerde bir ko
nutun aylık kirasının asgarî 300-400 bin 
lira olduğu göz önüne alınırsa, bu bütçe 
ile hâkimlere verilmiş bulunan ödeneğin 
yetersiz olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Kamu Konut Yönetmeliğinin zaman 
kaybetmeden ele alınarak, kira ücretleri
nin enflasyona göre gözden geçirilmesi za
rureti hâsıl olmuştur. Bugün 200 bin lira 
kira yardımı yapılıyorsa da, verilmiş bu
lunan bu ücret, kira sorununu halledeme-
mektedir. Zira, netice itibariyle hâkim ve 
savcılara verilen kira ücreti 152 000 lira 
tutmaktadır, geriye kalan ücreti, kendi 
bütçelerinden karşılamak mecburiyetinde 
bırakılmıştır. Aksi takdirde, verilen ücret
le, hâkim ve savcılarımızın sıkıntısı arta
caktır. Bugünkü şartlarda hâkim ve Sav
cılarımızı aylık alma durumundan çıkar
tıp, ödenek ve tazminat sistemine bağla
mak mümkün olmadığına göre, hiç değil
se, hâkim ve savcılarımızın toplumda iyi 
yaşamalarını temin etmek için bazı feda
kârlıklarda bulunmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, hâkimlik-ve sav
cılık mesleğine rağbet edilmemesi ve bu 
meslekte yüzde 29 nispetinde açığın bu
lunması, hâkim ve savcılara yeterince gü
vence verilmemiş olmasından da kaynak? 
lanmaktadır. Hâkimlerin ve savcıların ta
yin işlemlerinin Adalet Bakanlığının ini
siyatifine bırakılması fevkalade yanlıştır ve 
sakıncalıdır. Zira, bu durum, hâkim ve 
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savcıları politik baskı altında tutabilir. Hâ
kim ve savcılar halen politik baskı al
tındadır. 

Hâkimlerin bütün denetim alanların
da görevlerini eksiksiz yerine getirebilme
leri için, bağımsız olması şarttır. Yargı ba
ğımsızlığı, Önce, hâkim teminatı ile sağ
lanır. Eskiden bazı uygulamaların kötü 
oluşu, bu teminatın kaldırılması için ge
rekçe olarak gösterilmiştir. Biz, bu yeni sis
temi tasvip etmediğimizi ifade etmek is
teriz. Zira, hâkim karar verirken, bilgi ve 
vicdanının sesinden başka hiçbir gücün et
kisinde kalmamalı ve hiçbir güçten çekin
memelidir. 

Hâkim teminatı, aynı zamanda va
tandaşın da teminatıdır. Bu, bir imtiyaz 
da değildir. Onun için diyoruz ki, hâkim
lik teminatını kökleştirmek için, yasaların 
ele alınarak, hemen değiştirilmesi gerekir. 

Adalet Bakanının başkanlığında, Ba
kanlık Müsteşarı ile Yargıtaydan 3, Danış-
taydan 3 üye seçilerek oluşturulan Yüksek 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, haftada iki 
gün toplanmak suretiyle faaliyetini sür
dürmektedir. Kurulun çalışmaları bazen 
üçüncü güne sarkmaktadır. Yargıtaydaki 
işlerin yoğunluğu nedeniyle, hem Yargı
taydaki aslî görevlerini yapmak hem de 
bunun yanı sıra haftanın iki günü gibi, kı
sıtlı bir sûre içerisinde kanunun kendile
rine verdiği, hâkim ve savcıların atama ve 
disiplin işleri gibi son derece önemli öz
lük haklarına ilişkin görevleri yürütmeye 
Çalışmaktadırlar. Bu kurula seçilmiş bu
lunanların işlerinin yoğun oluşu, hâkim ve 
savcıları tanımaya imkân vermediğinden, 
kararnameler gecikmektedir. Onun için, 
yukarıda değindiğim gibi, yasa değişikli
ği yapılarak, yeniden müstakil yüksek hâ
kimler kurulu kurulmalıdır. Bu yapılma
dığı takdirde, Yüksek Hâkimler ve Savcı
lar Kurulu üyelerinin sadece bu görevle
rini yapmaları, yargı yükünü üzerlerinden 
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atmak için yeni kanunî düzenlemelere ih
tiyaç hâsıl olmuştur. Ancak bu yeni dü
zenlemelerle Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu fonksiyonunu gerçek anlamıyla ifa 
edebilir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda çı
karılan kararnamelerde, hâkim ve savcı
lar hakkında yapılan güvenlik soruşturma
larına da değinmek isterim. Hâkim ve sav
cılar mesleğe ilk girişlerinde tabiî olarak 
diğer kamu görevlileri gibi, güvenlik so
ruşturmalarına tabi tutulmaktadırlar. Baş
langıçta yapılan bu tahkikat, normal ola
rak kabul edilmektedir. Hâkimlik ve sav
cılık görevine getirilmiş bulunan kişilerin 
her kararnamede yeniden güvenlik soruş
turmalarına tabi tutulmalarını tasvip et
memekteyiz. Zira, yapılan güvenlik soruş
turmaları yüzünden kararnameler gecik
tirilmekte ve tayin çıktı çıkacak diye, hâ
kim ve savcıları, çalıştıkları görev yerinde 
çalıştırmamaya varacak derecede huzur
suz eden bu uygulamalardan vazgeçilme
lidir. Bu soruşturmalar devlet politikası 
olabilir. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hâ
kim ve savcılar mesleğe alındıklarında iyi 
bir soruşturmaya tabi tutulduklarına gö
re, bu ikinci soruşturma lüzumsuzdur. 
Nakillerde yapılan soruşturma menfî çık
sa bile, hâkim ve savcıların görevine son 
verilemeyeceğine göre, niye bu güvenlik 
soruşturmaları yapılmaktadır? Savcının 
bir bakıma amirlik ettiği ve hâkimin yar
gılayabileceği veya yargıladığı bir emniyet 
mensubuna tahkikatın yaptırılması hoş 
karşılanmamaktadır. Adalet mehfumu gi
bi, ulvî bir görevin verildiği bu meslek 
munsuplarma uygulanan bu onur kırıcı 
uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

1982 Anayasası doğrultusunda yürü
tülmesi için uzun çalışmalardan sonra, 29 
Mart 1984 tarihli 2092 sayılı Adalet Ba
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ve bu kanunda bazı değişiklikler 
yapan 16 Ekim 1984 tarihli 3057 sayılı Ka-
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nunla, Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu
na kavuşmuş bulunmaktadır. 

ANAP İktidarı olarak âdet haline ge
tirilen lüzumsuz kanun* değişikliği uygu
lamalarına artık son verilmelidir. Kanun
lar muayyen bir zümre veya kitle için çı
karılamaz. Topluma yararlı olması ve bü
tün toplumun ihtiyaçları nazarı itibara alı
narak kanun çıkarılır. Anavatan İktidarı 
son yıllardaki uygulamalarıyla sırf iktidar
da kalmak için devamlı olarak bazı kanun
ları değiştirmekle, siyasete kötü bir alış
kanlık getirmiştir. Bu kötü alışkanlıklara 
son verilmelidir. Bu nevi uygulamalar ye
rine, adalet camiasının sorunlarına köklü 
çözümler getirilmelidir. 

Ceza Kanununda, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda, Tebligat Kanu
nunda, İnfaz Kanununda sulh hukuk mu
hakemesi dava kıymetinin artırılması ko
nusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Bunlar da yapılmamış olsaydı, ANAP İk
tidarı adalete hiçbir yenilik getirmemiş 
olacaktı. 4 yılı aşkın bir zamandan beri 
Medenî Kanun değişikliğiyle ilgili alt ko
misyon raporu hazırlanıp üyelere de da
ğıtılmasına rağmen, Meclise sunulama
mıştır. Toplumdaki gelişmeler ve toplumu
muzun yapısı göz önüne alınarak, yeni ya
sanın Meclise sunulması ve Meclisten ge
çirilmesi, Türk toplumunun bir beklenti
si haline gelmiştir. Mevcut Medenî Ka
nun, artık toplumun bütün sorunlarına 
cevap verememektedir. Bunu, kabul etme
miz gerekir. 

Keza, dört yılı aşkın bir zamandan 
beri alt komisyonlarda görüşülüp taslak 
haline getirilen Türk Ceza Kanununun 
Meclise sunulması gecikmektedir. Türk 
Ceza Kanunundaki birkaç maddenin bir
den değiştirilmesi, soruna çözüm getire
mez. Madde üzerinde yapılacak değişik
ler, bazen maddelerarası çelişkilere sebe
biyet verebilir. Onun içindir ki, bu iki ka

nunun Meclise sunulması ve behemahal 
konuşulması gerekir. Bu iki yasanın Mec
lise sunulması ve Meclisten geçirilmesiy
le ancak, Hükümet, adalete büyük bir kat
kı getirdiğini iddia edebilir ve bununla 
övünebilir. 

Bu iki yasanın hazırlanmasında hal
kın istek ve gereksinmeleri göz önüne alı
narak, baroların, bilim adamlarının ve uy
gulayıcıların görüşlerinin alınmasında sa
yısız faydalar vardır. Bu görüşlerin alın
maması halinde çıkarılacak yeni yasaların, 
toplumun sorunlarına layıkıyla cevap ve
remeyeceği bilinmelidir. Bilhassa Ceza 
Kanunu değişikliğinde, Batı dünyasında 
olduğu gibi, cezaların şiddetinin azaltıl
ması, hâkimlerin, ceza yerine alternatif 
tedbirler uygulamasını içeren değişiklik
ler getirilmelidir. Ceza hukuku ve Ceza 
Usulü Muhakemeleri ve İcra İflas Kanun
larındaki davaların süratle görülebilmesini 
sağlamak için, Adalet Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun 34 üncü maddesindeki yetki
ye müsteniden, ilim adamlarından ye tat
bikatçılardan oluşturulacak bir kurulda 
inceleme yaptırılarak köklü değişikliklerin, 
toplumun bünyesine uydurulmak suretiyle 
yapılması lazımdır. 

Yasalardaki değişikliklerle de yetin
memek gerekir; bunun yanında, mahke
melerde görev yapan hâkimlerin ihtisas-
laştırılması çalışmalarına ağırlık verilme
lidir. Bu sağlanmadığı takdirde, hiçbir za
man, dosyalardaki teraküm önlenemez. 
Adlî yargı mahkemeleri kuruluş kanunu
nun bir an önce hazırlanıp Meclise sunul
ması ve istinaf mahkemelerinin kuruluşu 
çabuklaştırılmalıdır. İstinaf mahkemeleri
nin kurulmasıyla, Yargıtaydaki iş hacmi 
oldukça azalacak, adalet tecellisi yıllara bı
rakılmayacaktır. Aksi takdirde, adalet geç 
tecelli edeceğinden, bir nevi adaletsizlik 
husule gelecektir. 

İnfaz Yasasındaki değişiklikle, üç aya 
kadar olan hapis cezaları temyize tabi tu-
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tulmamıştır. İnfaz yasasındaki bu değişik 
uygulama neticesinde, bazı keyfi kararla
rın verildiği görülmüştür. Bu sebeple, is
tinaf mahkemelerinin kuruluşunda, vatan
daşın mağduriyetine sebebiyet verilmeme
si için geniş kapsamlı ön araştırmalar ya
pılmalıdır. 

Ağır işleyen adalet mekanizmasının, 
adaletin gerçekleşmesinde etkili ve başa
rılı olamayacağı görüşündeyiz. Bu İtibar
la, vatandaşların, uzayan davalar dolayı
sıyla şikâyetlerini asgarî düzeye indirmek 
için, adalet hizmetleri ilmin gereğine gö
re yeniden düzenlenmelidir. Halk, geciken 
adaletten devamlı şikâyet etmektedir. Da
vaların, en az giderle ve mümkün olduğu 
süratle sonuçlandırılması, vatandaşın gün
lerce mahkeme koridorlannda bekletilme
mesi için azamî gayret sarf edilmelidir. Ni
tekim, Anayasamızın 141 inci maddesi de 
bunu amirdir. 

Türkiye'de yanlış olan işlerden bir ta
nesi de, paralı adalettir. Adalet, parasız ol
ması gereken bir iştir. Karar verilip vatan
daşa bir menfaat sağlanmışsa, devletin 
bundan pay almasını normal karşılarız. 
Türkiyemizde Adalet aynı zamanda çok 
pahalı olmuştur. Dava harçları büyük ra
kamları tutmaktadır. Adlî müzaharet de 
pek uygulanmadığından, vatandaş bazen 
parasızlıktan hakkını takip etmekten vaz
geçmektedir. Ya peşin harcın alınmasın
dan vazgeçilsin veya adlî müzaharet şart
ları hafifletilsin veyahut da alınacak ücre
tin dava sonunda alınması cihetine gidil
sin. Bu hususların behemehal gündeme 
getirilmesi ve kanunlaşması gerekir. 

Hukuk ve adaletin kökleştirilmesi için 
azamî gayret sarf edilmelidir. Toplum ola
rak, hepimiz, adaleti demokratik rejimin, 
temel hak ve hürriyetlerin güvencesi ola
rak görmek ve yaşatmak zorundayız. Ön
de gelen ortak çabamız, demokrasi, ve onu 
yaşatan adalet olmalıdır. Demokrasinin ve 

insan haklarının temeli, kişilerin dokunul
maz ve devredilmez haklarının korunma
sıdır. Kişi, bu hakların kaldırılmasını is
tese dahi, müsaade edilmemelidir. Zira, 
demokrasi ancak bu sayede gerçekleşebilir. 

Yargı erkini yerine getiren hâkim ve 
savcılar ile yardımcı adlî personelin ata
ma ve özlük işleri ifasının bağlı bulundu
ğu Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
tahsis edilen imkânların, yine geçmiş yıl
lardaki gibi kısıtlı olduğu görülmektedir. 
Toplumda adalet hizmetleri ağır ve gecik
meli yürüyorsa, bunun sebebi bütçelere 
yeterli önemin verilmeyişindendir. Yargı
ya bir fiyat biçilmeyeceğinin bilinci için
deyiz; ama bütçe yasası gereği bir fiyat bi-
çilecekse, bu' fiyat yargının onuruyla, üst
lendiği görevin hukuksal ve toplumsal 
ehemmiyetiyle orantılı olmalıdır. Adalet 
hizmetlerinin, tüm hizmetlerden daha hız
lı, daha seri, daha verimli ve daha isabet
li bir şekilde görülmesi, temel ilkedir. Ada
let hizmetlerimizin bu ilkeler doğrultusun
da yürütüldüğünü iddia edip belgelemek 
mümkün değildir. Bu da, adalet hizmet
leriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşla
rına sağlanan imkânların mukayesesinde 
hemen kendisi göstermektedir. Birçok ka
mu kuruluşu lüks içinde yaşarken, adalet 
teşkilatı çok mütevazi bir bina köşesine sı
kıştırılmış durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, demokratik par
lamenter rejimin teminatı olan ve adil ka
rarlarla toplumsal barışı ve hukuka say
gıyı gerçekleştiren yargı organlarımızın, 
ihtiyaçları nispetinde rahat ve huzurlu ça
lışacakları binaları dahi mevcut değildir. 
Adalet hizmetlerinin görüldüğü binalar, 
bu hizmete yaraşır nitelikte değildir. 639 
adliye binasının 512 âdedi hükümet konağı 
içerisinde; 18 adedi hükümet konağının 
bir blokunda; 21 adedi hükümet konağı
nın Hazineye ait binasında; 34 adedi ki
ralık binalarda; sadece 54 adedi ise müs-
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takil binada bulunmaktadır. Müstakil bi
na adedi ve inşaatı yıllarca devam eden bi
naların durumuna bakıldığında, bu hiz
metin ehemmiyetine önem verilmediği 
açıkça görülmektedir. Bu vesileyle, bu bi
na ve hizmetin aksatılmaması için çalış
malar hızlandırılmalı ve inşaatı devam 
eden bina yapımına hız verilmelidir. Mü
tevazı olan adliye personelinin şevkle ça
lışmasını temin için müstakil bina yapı
mına hız verilmesi gerekirken, 1989 yılın
da hiçbir adalet binası yapımı programa 
alınmamıştır. Adalet hizmetinde verimli
liğin sağlanması için yeteri kadar hâkim 
ve savcı odaları, duruşma salonları ve 
mahkeme kalemleri odaları mevcut hale 
getirilmelidir. Duruşmalar, genellikle hâ
kimlerin odalarında yapılmakta, birden 
fazla hâkim ve savcı aynı odada birlikte ça
lışmakta ve keza bütün mahkeme kalemi, 
personeli hemen hemen aynı Odada görev 
yapmaktadırlar. Bütün bunların yanı sı
ra, adlîye binalarının tefrişi yürekler acı
sıdır. 1989 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi ile, 
yukarıda değindiğim konuların çok az bir 
kısmının dahi halledilmesi mümkün de
ğildir. Bütün bunlar, Hükümetin hukuk 
kurumlarına gereken değeri vermeyişin-
den, hukukun üstünlüğü ilkesini isteme
yip, yürütmenin üstünlüğünü istemesin
den kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, adliyelerde ça
lıştırılan yardımcı personelin ekonomik 
şartlardaki değişime uyum kabiliyeti kal
mamıştır. Bu sebeple gittikçe artan hayat 
pahalılığı karşısında, çalışma hız ve tem
posunu yitirmiştir. Meslekte temayüz et
miş olanlar da, geçim sıkıntısı nedeniyle 
başka kurumlara geçmektedirler. Çok iyi 
yetişmiş, dürüst ve çalışkan hâkim ve sav
cılara sahip olabilirsiniz; ama iyi eğitim 
görmüş, yardımcı personel olmadan ada
let hizmetlerinin layıkı ile yerine getiril
mesi mümkün değildir. 

Adalet Yüksekokulu ve Adalet Hiz
met Lisesi, gelecek için kaliteli yardımcı 
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personeli yetiştiren eğitim kurumlandır. 
Bu nevi okulların sayısının artırılmasın
da sayısız faydalar vardır. Yeterli ücret po
litikası ile desteklenmedikçe, bu kurumlar
dan yararlanmak da mümkün olmayacak
tır. Bu nedenle, adliyenin belkemiği du
rumunda bulunan yardımcı personelin de 
ekonomik yönden güçlendirilmesi zama
nı gelmiş ve hatta geçmiştir. En kabadayı 
140-150 bin lira maaş alan bu personelin, 
feragatla çalışmasını takdir etmemek 
mümkün değildir. Günde yüzlerce dosya
ya bakan ve devamlı vatandaşla muhatap 
olan bu personelin kira sorununu da çö
zümlememiz gerekir. Zira1, aldığı maaşla 
ancak mütevazi bir ev kiralayabilir. 

Günde asgarî 10 saat çalışan adliye 
yardfmcı personeli.ile 24 saat çalışan ce
zaevi personeline mesai ücreti verilme
mektedir. Bilhassa, cezaevi infaz ve koru
ma memurlarının, yıllardır çektiği bu çi
leden kurtarılmamış olmaları, devamlı, bu 
personelin şikâyetine muhatap olmamıza 
neden olmuştur. Cezaevi infaz ve koruma, 
memurlarına ya mesai ücretleri ödensin 
veya bu personelin sayısının artırılması ci
hetine gidilsin. 

İlçe seçim kurullarında çalışan per
sonelin sorunları da, adliye personeli so
runlarından az olmadığını ifade etmek is
terim. Bu personele yıllık verilen mesai üc
retini söylemekten dahi utanıyorum. Bu 
sebeple bu personelin mesai ücreti layıkı 
ile verilmelidir. Adliye personelinin eko
nomik sorunlarının kısmen çözümlenmesi 
isteniyorsa, adliye çalışanlarına maaşının 
yüzde 25'lik özel hizmet tazminatı tekli
finin behemehal gündeme alınması şarttır. 

Adalet hizmetlerinin hızı bakımın
dan, üzerinde önemle durulması gerekli 
bir husus da, mahkemelerdeki derdest da
va sayısının devamlı olarak artmasıdır. Az 
sayıdaki adalet personelinin, fazla sayıdaki 
işe bakması, onların meslek aşkı, çalışma 
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azmi ve fedakârlık duygusundan kaynak
lanmaktadır. Bu personelin, fazla iş hac
mi altında ezilmemesi için, bu camiayı 
teknolojik yeniliklerden de yararlandırmak 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devletin
de, ithamın başladığı yerde savunma hak
kı doğar. Savunma, savcı adına hazırlık 
tahkikatını yürüten polis ve jandarma ka
rakollarında başlar. İthamın ve iddianın 
gerçekçiliği anlaşılmadan, vatandaşın bu
ralarda kötü muamelelere maruz kaldığı
na her zaman şahit olmuşuzdur. Yapılan 
kötü muameleler, vatandaşın nefretine se
bebiyet verdiği gibi, ayrıca devlete düşman 
etmekten başka bir işe varamamaktadır. 
Bu durumlar, savunmaya gerekli önemin 
verilmeyişindeh kaynaklanmaktadır. Ha
zırlık-tahkikatı esnasında devreye sanık 
avukatları sokulsa veya savunmanın mu-
ayyeri bir bölümünden sonra soruşturma
da hazır bulundurulsa, bunların hiçbiri ol
maz. Hazırlık safhasında iken savunma
ya müdahale hakkı tanınması, ancak me
denî ülkelerde görülmektedir. Ülkemizde 
de mahkemelerde savunma mesleğine de
ğer verilip, güçlendirilmesi şarttır ve ge
rekir. Zira, savunma makamı olmadan 
muhakemenin unsurlan teşekkül etmez. 
Muhakeme tez ve antitezin sentezidir. Su-
vunma görevini yapan barolar ve avukat
lar üzerindeki Adalet Bakanlığının vesa
yeti artık kaldırılmalıdır. Barolarımız, de
mokratik ülkelerdeki barolara tanınan 
haklardan yararlandınlmalı ve bu ülke ba
rolarının kuruluş ve işleyiş seviyesine ka
vuşturulmalıdır. 

Avukatların yargılamada etkinlikleri 
artırılmalı, daha çok yetki tanınmak su
retiyle savunmaya daha fazla değer veril
melidir. Tutuklama ve tedbir gibi olaylar
da keyfiliği giderici düzenlemeler getiril
meli, avukatların mağdur edilmesi ve ada
let hislerinin rencide edilmesi önlenmeli

dir; objektif ve devamlılık arz eden esas
lar getirilmelidir, Başka bir deyişle, avu
kat ve baroların sorunlan, fikirleri alına
rak, günün şartlarına uydurularak bir çö
züme kavuşturulmalıdır. 

Ceza ve tutukevlerinde sanıkların 
avukatlarıyla görüşmelerinin, avukatın 
onuruyla bağdaşır şekilde sağlanması, 
mesleğe olan güveni sağlayacaktır. Ceza
evlerindeki görevli personelin kültürel ve 
sosyal yönden bilgileri artırılmalıdır. Bu 
personelin tutuklu ve hükümlülere insanî 
muamele yapmaları ve bunlann topluma 
kazandmlmalan için özel olarak eğitilme
leri sağlanmalıdır. Zira, içerideki, netice 
itibariyle suç da işlemiş olsa bir insandır, 
insanca muamele etmek zorundayız. 

Cezaevlerindeki tutuklu ve hüküm
lülerin yakınlarıyla belli sürelerle görüş
meleri sağlıklı bir ortamda yapılmalıdır. 
Cezaevleri insan sıhhatine elverişli bir yer 
haline getirilmeli, sık sık dezenfekte edil
meli ve bulaşıcı hastalıkların cezaevlerine 

v girmemesi için gerekli önlemler alınmalı
dır. Bu sebeple, cezaevleri doktorsuz bı
rakılmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, cezadan bekle
nilen amaca ulaşılması için hükümlülerin 
topluma kazandırılması ve meslek edinme 
babında eğitimlerinin sağlanması gerekir; 
bunun için de, modern cezaevlerine ihti
yaç vardır. Mevcut cezaevlerinin büyük 
bir kısmı bu ihtiyaca cevap verecek nite
likte değildir. Modern cezaevi inşaatları 
artırılmalıdır. Hükümlülerin cezaevinden 
çıktıktan sonra iş sahibi olabilmeleri için 
kendilerine daha çok yardımcı olunmalı
dır. lutuklulann da her an tahliye olabi
lecekleri göz önüne alınarak ona göre ken
dilerine iyi muamele edilmesi bakımından 
cezaevi personeline talimat verilmelidir. 

Bu sebeple, hükümlü ve tutuklulann 
ayn bölümlerde barındın ması gerekir. 
Küçük yaştaki tutuklu ve hükümlülerin di-
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ğer tutuklu ve hükümlülerle aynı koğuş
larda bırakılmaması lazımdır. Bunlar, ço
cuk ıslahevlerine yerleştirilmeli, ıslahevi 
olmayan cezaevlerinde özel koğuşlarda ba-
nndırılmalı ye özel olarak eğitilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde şu 
anda 52 bini aşkın tutuklu ve hükümlü 
bulunmaktadır. Bu tutuklu ve hükümlü
lerin insanca beslenip, yaşamlarının sağ
lanabilmesi için pek tabiidir ki en başta 
görevli olan zat Adalet Bakanıdır. Yalnız, 
1988 yılı ikinci yarısında verilmiş bulunan 
açık ve yarı açık cezaevleri için 700, ka
palı cezaevleri için 650 liralık iaşe bedel
leri yeterli görülmediğinden 1989 yılı büt
çesinde bütün infaz kurumlarında, bir ayı
rım yapılmaksızın hükümlü ve tutuklula
rın yiyecek bedelleri, günlük 1 000 Türk 
Lirası olarak belirlenmiştir. Bugünkü şart
larda, paranın pul olduğu bir zamanda 1 
000 liranın, 1988 yılının şartlarına göre 
400-500 lira olduğu düşünülecek olursa, 
bu paranın yeterli olmadığı görülmekte
dir. Bu sebeple, verilen iaşe bedelini ye
terli bulmadığımızdan, bunun da zaman 
geçirilmeden artırılması lazımdır. Kimse
siz tutuklu ve hükümlülerin bu parayla 
beslenmesi mümkün değildir. 

Son yıllarda cezaevleri, genellikle şe
hirlerin dışında inşa edilmektedir. Şehir
lerden uzakta bulunan cezaevlerindeki 
personelin göreve gidiş gelişi ile tutuklu ve 
hükümlülerin duruşmalara götürülüşü so
run olmaya başlamıştır. 1989 yılı bütçesi
ne cezaevi araçları konusunda bir ödenek 
konulmadığı için, Sayın Adalet Bakanlı
ğının bu sorunlara da çözüm getirmediği 
görülmektedir. 

Türk toplumunun beklentisi olan af 
konusuna da biraz değinmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de 
değindiğim gibi, halen 52 000'i aşkın in
sanımız tutuklu ve hükümlüdür. Bu insan
larımızın günlük beslenmeleri için gerek-
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li iaşe bedelleri, aylık 52 milyon lira tut
maktadır. Bu, devlete büyük bir külfettir. 
Kaldı ki, onbeş yıldan beri de af kanunu 
çıkmamıştır. Bu tutuklu ve hükümlüler
den, yasal yönden affa tabi tutulabilecek
lerin affı için kanun teklifini 3 Kasım 1988 
tarihinde vermiş bulunuyoruz. Teklifimi
zin kabulü halinde, affedilecek tutuklu ve 
hükümlüleri topluma kazandırmış olaca
ğız. İnfaz Yasası çıkardık demekle bir ye
re varamazsınız. İnfaz sistemi cezayı azal
tır; ama dosyaları ortadan kaldırmaz. Bu
gün mahkemelerde bekleyen ve kronikle
şen binlerce dava var. Af, bütün bunları 
ortadan kaldıracağı gibi, bir bakıma, bi
rikmiş dosyalardan yargıyı da kurtarmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devletin temel unsurlarından olan adalet 
ve bunun temsilcisi olan Adalet Bakanlı
ğının 1989 yılı bütçe teklifi konusunda de
ğindiğim hususlann birlikte incelenmesin
den, önerilen ödeneklerle, yargı hizmeti
nin asgarî düzeyde dahi yerine getirilme
sinin mümkün olmadığı açıkça görül
mektedir. 

Bu duygularla, 1989 yılı Adalet Ba
kanlığı bütçesinin hazırlanmasında eme
ği geçenlere teşekkür eder, bütçenin Ada
let Bakanlığı camiasına ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

Muhterem arkadaşlar, Kayseri Mil
letvekili Sayın Ergun, biraz önceki konuş
mada kendisine sataşıldığı, "Örfî idare 
mahkemeleri hâkimlerine baskı yapıldığı" 
söylenildiğinden, söz istemektedir. Kendi
sine söz veriyorum, buyurun Sayın Ergun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ergun, açıklamanızın, cevabı
nızın çok kısa, açık olmasını, yeni bir sa-
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taşmaya meydan vermemesini rica 
edeceğim. 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayse
ri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, lüt
fettiniz. 

Sayın milletvekilleri, beni bağışlayı
nız, zamanınızı aldığım için üzülüyorum; 
ama çok kısa cevap vermek zorundayım. 
Zira, zapta geçmiş bir sahte beyan vardır. 
O beyan zapta geçtiği için, ben de cevap 
vermek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
birçok kimse devlet hizmetini yapar, ay
rılır ve devlet sırlarını saklar. Saklamaz, 
konuşur, önemi yok; ama iftira ettiği za
man cevabını mutlaka alması lazım gelir. 
Her biriniz umuru devlet yapmış kimse
lersiniz. Bu gibi müfterilere cevap veril
mezse, bunlar azıtırlar ve, devam ederler. 

Oniki gün süreyle bir gazetede, bir 
savcı -gazeteciyle anlaşmış veya 
anlaşmamış- beni manşet yaparak, bir ya
zı çıkmıştır, hepiniz de okumuşsunuzdur. 
Sabırla bekledim ve bir açıklama gönder
dim; o da neşredildi. 

Sayın Keskin, yani beni itham eden 
arkadaşım, -kendisine bir kırgınlığım yok, 
tabiî diyebilir, o oniki gün çıkan yazıyı 
okumuştur, onu okuduğu için de öyle bir 
kanaate varabilir, kendisine benim bir sö
züm yok- sonunda da benim bir cevabım 
oldu; lütfedip onu da okuması lazımdı. 

Efendim, eğer mahkemelerde vuku 
bulmuş olayları bu şekilde biraz agrandi-
ze ederek yazmaya kalksak, Aziz Nesin bi
zi alkışlar. Tabiî, dünya kadar olaylar var
dır, birçok kimselerin kusurları vardır ve 
bu arada elbette bu tip savcıların da bü
yük rolleri vardır. 

Bakınız efendim, açıklamamın bir 
bölümünü -belli ki, Sayın Keskin 
okumamış- kısaca okuyorum : 

"Yüce Türk Milleti çok iyi bilir ki, 

Türk Ulusu adına adalet dağıtmaya yet
kili tek merci mahkemelerdir. Sıkıyönetim 
komutanları, usul kanunları hükümlerince 
mahkemelere emir vermek veya müdahale 
etmek yetkisinde değillerdir. Esasen, şe
refli Türk hâkimleri buna müsaade etmez
ler ve görevim süresince böyle bir örnek 
görülmemiştir..." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu savcı arkadaş aslında, Türkiye'de bir 
tek ben namuslu savcıydım, diğerlerinin 
hepsi boyun eğdi, demek istiyor. Bu arka
daş böylece -affedersiniz- meşhur olmak 
istiyor, buna lütfen meydan vermeyelim 
efendim. 

"... Komutanlar ve onlara bağlı kol
luk kuvvetleri, sadece sanıkları bulmak ve 
suç delilleriyle birlikte bir tezkereyle sav
cılara teslim etmekle görevlendirilmişler
dir. Bu sevk işlemi sonunda savcılar ya so
ruşturma açarlar veya tahkikata mahal 
görmeyip dosyayı kendiliklerinden kaldı
rırlar. Bunun binlerce örneği görülmüştür, 
bu savcının kendi oğluna yaptığı gibi... 

Yukarıda belirttiğim kayıt ve şartlar 
içinde, yüzlerce savcı ve hâkimle mesai te
masım olmuştur. Beni ve iddia sahibini 
onlar çok iyi tanırlar. Benim hiç aynm 
yapmadan olaylar ve suçlar üzerinde mü-
samahasız duruşumu herkes bilir. İddia 
sahibinin ise, ne derece usulsüz tavır ve 
teşebbüsleri olduğunu da çok iyi hatırlar
lar..." 

Yüzlerce hâkimden şifahen ve yazılı 
beyanlar almışımdır, bu iftiralara, bu mü
nasebetsiz adamın -affedersiniz- sözlerine 
nasıl tahammül ediyorsunuz diye. 

"... Bu savcı müteaddit kereler beni 
bu sorumsuz hareketlerine ısrarla alet et
mek istediğinde karşı koydum. Bizzat ken
disi açıkladığı için üç örneğini cevaplıyo
rum : 

1. 12 Eylül sabahı Millî Güvenlik 
Konseyi tebliğleri gereği faaliyetleri dur-
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durulan -kapatılmayan- siyasî partilerin ve 
derneklerin kapıları mühürlenirken, sav
cı kendiliğinden bir siyasî partinin genel 
merkezine girmiş ve arama yapmıştır. Ko
mutanlık, 12 Eylül günü ve devamında, 
bir aylık süreyle, hiçbir savcıya, polise ve 
askerî birliğe arama görevi vermemiştir. 
Hele siyasî partilere ait işlemler için, mev
cut yasalar, sadece Cumhuriyet Başsavcı
sına yetki tanıdığından, böyle bir işlem ya
sal olarak da mümkün değildi. (Yapmaya 
kalksak bile mahkemelerin kabul etmeme
si lazım gelirdi 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununa ancak 8.10.1980 günü, yani bir ay 
sonra çıkan yeni bir yetkiyle bu vazife ve
rilmiştir ve ondan sonra usulen parti bi
naları aranmış ve mesele kapatılmıştır.) 

2. Bir başka siyasî partinin üyeleri 
mahkemece tahliye edildiğinde -kendisi 
götürüyor, mahkemeye veriyor ve mahke
mece tahliye ediliyor- savcı, benden, ye
niden tedbir koymam için talepte bulun
muştur.' ' 

Savcı geliyor komutana, ' ' Mahkeme 
bunları bıraktı, sen bunları tekrar 
tutukla" diyor. Ben de kendisine "Deli 
misin arkadaş? Ben üst mahkeme değilim, 
orası mahkeme" diyorum. Bir savcıya ben 
mahkemenin yetkisini hatırlatıyorum 
efendim; arz ederim. 

Üçüncüsü, Sayın Ecevit'indi. Hak
kında, savcının soruşturmaya başladığı ta
rihlerde, ben İstanbul'da konferansta 
idim, yerime başkası vekâlet ediyordu. 

Böylesine saptırılmış iddiaları bir ga
zete yazabilir; böylesine saptırılmış iddi
aları okuyunca elbette sizlerde, benim 
hakkımda bir kanaat uyanabilir; ama arz 
ederim ki efendim, bir de beni dinlersiniz 
ve ondan sonra karar Yüce Heyetinizin
dir ve Meclisin zabıtlarıdır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergun. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Onural Şeref Bozkurt; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL 
ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Adalet 
bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
arza geçmeden önce, şahsım ve Anavatan 
Partisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, insanlar top
luluk halinde yaşamaya başladıktan bu ya
na, toplumu oluşturan bireylerin birbir
lerine ve topluma, toplumun da bireylere 
karşı davranış biçimlerini ve bunlar ara
sındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemek; öte 
yandan, ortaya çıkan ya da çıkabilecek 
olan anlaşmazlıkları, çıkar çatışmalarını 
ve uyumsuzlukları gidermek; kısaca, top
lumsal düzeni sağlamak için gerekli olan 
birtakım kuralları belirlemek ihtiyacını 
duymuşlardır. 

Bu kurallardan bir bölümü diğerle
rinde mevcut bulunan ahlakî ya da dinî 
yaptırımlardan farklı olarak, kamusal ni
telikli ya da devlet gücüne dayalı yaptırım
larla güçlendirilmiş, işte bu noktada da 
"hukuk" denilen müessese varlığını his-
sertirmeye başlamıştır. 

Başka insanlarla beraber yaşamak, 
sosyolojik olarak aile ve klandan başlayıp, 
cemaat, ümmet, cemiyet ve imparatorluk
lardan, günümüzün millî devlet modeli
ne kadar, çeşitli değişimler göstermiştir. 
Buna paralel olarak bu toplum biçimleri
nin düzenini ve intizamını sağlayan hu
kuk kuralları da zaman ve mekân içeri
sinde değişe değişe, çağdaş düzeyine ulaş
mışlardır. 

Bu değişim öylesine ilginç bir süreç
tir ki, hukukun aslî ve temel prensipleri-
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nin bir zamanlar ilahî olduğu yaklaşımın
dan, daha sonraları tabiî hukuka dayan
dığına, onu izleyen sürelerde de sosyal söz
leşmeden kaynaklandığına kadar pı K çok 
anlayış bu gelişmede belirleyici rol oyna
mıştır. Günümüzde, anayasa 1- - allarının 
ve onların dayandığı temel prensiplerin 
üstünlüğü anlayışı egemendir. 

Değerli milletvekilleri, elbette, hu
kuk, statik, durağan bir kurallar manzu-

' mesi değildir. O, zamanın akışı içerisinde 
varlığını geliştirmek, gelişen koşullarla pa
ralellik sağlamak ve hatta bununla da ye
tinmeyip, olması lazım gelene yönelmek 
durumunda olan bir müessesedir. Bu ni
telik hiç kuşkusuz onun temelinde yatan 
bazı değişmezleri ve disiplinleri inkâr an
lamına gelmez. Hatta bırakınız inkârı, bu 
değişmezler ve disiplinlerden pek çoğu 
amaç olmak niteliğini kazanır. Hakkın tes
piti, teslimi ve nihayet korunması, kişinin 
yaşamını huzur, mutluluk ve güvenlik içe
risinde sürdürmesi, toplum düzeninin ve 
ferahının sağlanması ve hele bütün bun
lar yapılırken, bunların adalet üzerine te
min ve tesisi... İşte bunlar, hukukî geliş
menin her yerde her zaman aranması ve 
gözetilmesi gereken şaşmaz ve değişmez 
temel amaçlandır. 

Bir bakıma, bu amaçlar, hukukun bir 
soyut kurallar toplamından ibaret olma
yıp, bizatihî hayatın nizamı ve düzeni ol
duğunu gösterir. Hiç kimse onu yerli yer
siz karıştırıp, bulandırmadığı ve de ihlal 
etmediği sürece hukuk, bir yazarın dedi
ği gibi, teneffüs ettiğimiz hava gibi, bel-
kide görünmez ve tutulamaz bir biçimde 
etrafımızı kaplar; ama onun varlığını, 
fonksiyonunu, nihayet değerini ve saygın
lığını kabullenmek için havasız kalmayı 
yeniden denemek gibi bir davranışa gerek 
yoktur. 

Hukuktan inhirafın, anarşinin, kao
sun ve düzensizliklerin, çeşitli zaman ve 

mekânda yaşanmış geçmiş girişimleri, in
sanlık tarihinin kara lekeleri olarak hafı
zalarda canlılığını muhafaza etmektedir. 
İşte bu nedenledir ki, çağdaş toplumda 
hukukun değeri, üstünlüğü ve saygınlığı, 
her şeyin önünde ve üstünde gelir ve de 
öyle olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hukukumuzun 
yazılı kaynağını oluşturan mevzuatın, top
lum yapısına ve çağın koşullarına uygun 
bir biçimde ıslah ve tekâmülü için, gerekli 
çalışma ve etütleri yapmak ve uygulama
nın seyrini takip ve tespit etmek Adalet 
Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Türk Milleti, tarihte büyük devletler 
kuran, kurduğu hukuk düzenleriyle hay
ranlık uyandıran, diğer milletlere örnek 
olan, rehberlik yapan, köklü müesseleri, 
sağlam inançları ve büyük idealleri olan 
bir millettir. Son Türk Devleti olan Cum
huriyetimiz kurulalı yaklaşık yetmiş yıl 
dolmak üzeredir. Kuruluşu izleyen ilk yıl
larda, zorunlu olarak, çeşitli ülkelerin 
mevzuatından iktibas yoluyla alınan ve 
yürürlüğe sokulan temel yasalarımızın, ar
tık yerleşen devlet yapımızın ve kaydetti
ğimiz fevkalade bilimsel seviyenin sağla
dığı olanaklarla millî karakterimize, top
lumsal yapımıza ve günün koşullarına da
ha uyarlı bir yapıya kavuşturulması zama
nı gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üze
re, Medenî ve Borçlar Kanunlarımız İs
viçre kaynaklıdır. Medenî Kanunun dili, 
yürürlüğe girdiği tarihe göre, oldukça açık 
ve sade olmasına rağmen, bugün için hayli 
eskimiş durumdadır. Dilde sadeleştirme
ye paralel olarak, doktrinde ve uygulama
da ortaya konulan eleştiriler de dikkate alı
narak ve öte yandan, kanunun altmış yılı 
aşan uygulanma süresinde ortaya çıkan ih
tiyaçlara cevap verecek ve nihayet uyum
suzlukları görülen hükümleri ayıklayıp, ıs
lah edecek kapsamlı bir düzenlemeyi bu 
nedenle bir an önce gerçekleştirmek zo-
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randa olduğumuz açık bir gerçektir. Bu 
yolda 1984 Aralığında basılarak dağıtılan 
ve değerlendirmeye svnulan Türk mede
nî Kanunu öntasansmı, sevindirici bir ge
lişme olarak huzurunuzda kaydetmek is
tiyorum. 

Yine, Anavatan Partisi İktidarı döne
minde yapılacak esaslı değişikliğe intiza-
ren, 1988 Mayısında, 3444 sayılı Yasayla 
gerçekleştirilen Medenî ve Borçlar Ka
nunlarımızın uygulamasında görülen ba
zı aksaklıkların ve sorunların çözümlen
mesini amaçlayan değişikliği de burada 
takdirle anmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ceza Kanu
numuz da 1889 tarihli İtalyan Zanardelli 
Kanunundan iktibas edilmek suretiyle yü
rürlüğe konmuştur. Bu şekliyle bir süre 
uygulandıktan sonra, 1939 yılında yapılan 
bir değişiklikle, 1930 tarihli yeni İtalyan 
Ceza Kanunundan bazı alıntılar yapılmış
tır. Yürürlüğe konduğu dönemde, yürür
lükte bulunan diğer Avrupa ülkelerinin ce
za kanunlarına göre fevkalade gelişmiş ol
duğu, bilim çevrelerince de belirtilen Za
nardelli ya da 1889 tarihli İtalyan Ceza 
Kanunundan iktibas olunan Ceza Kanu
numuza, sonradan kabul edilen 1930 ta
rihli yeni İtalyan Ceza Kanunundan ye
niden yapılan alıntının antidemokratik bir 
nitelik taşıdığı ve Mussolini Faşizminden 
esinlendiği yaygın bir iddia halindedir. 

Değerli milletvekilleri, "Ceza kanun
ları yapılırken ancak ceza politikasına yer 
verilmelidir. Umumî manadaki politika, 
ceza kanunlarının hazırlanmasına tesir 
etmemelidir" sözü doğrudur. "Politika, 
hukuk için daima kötü bir kılavuz 
olmuştur'' cümlesiyle büyük İtalyan Ce
za Hukukçusu Manzini de bu gerçeğe işa
ret etmektedir. 

Bu nedenle, antidemokratiktik iddi
asının, siyasî mülahazalardan tamamıyla 
ayrı olarak ilim gözüyle incelenmesinde ve 

yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulma
sında fayda vardır. Eğer, mahiyeti icabı 
politika mevzuu olarak kalması gereken 
hususlar ceza kanunlarına sokulmuş ise, 
yargıç da politikanın dışında kalmakta 
güçlük çeker. 

O halde, böyle olan mevzuları ka
nunlara sokmak, kısacası politikayı kanu
na sokmak, neticede, politikayı adalete 
sokmak demektir. "Yapılacak iş, ceza ka
nunlarına politikayı aksettiren hükümle
ri süratle kanunlardan çıkarmak gerekir" 
düşüncesi haksız değildir. Ancak bu an
layış, her rejim gibi demokratik rejimin 
de, varlığına yöneltilecek tehlikeler karşı
sında, kendini koruma hakkını ortadan 
kaldıracak bir yaklaşımı da haklı kılmaz. 

Bu noktada, demokratiklik ya da an
tidemokratiklik konusunda çok ince bir 
ayırım yapmak gerekir. Burada yapılacak 
tartışma ya da kurulacak denge, teorik ol
maktan çok, demokrasinin yaşaması ve 
geleceğiyle ilgili pratik ve pragmatik bir 
sorundur. Bu bakımdan, çözüm yolunu da 
bu yönde aramak gerekir. 

Belli bir zamanda ve ortamda temel 
belirleyici, zamanın ve ortamın şartlarıdır. 
Eğer, demokratik rejim bir toplumda sağ
lam temeller üzerine oturmuş bulunuyor
sa; yani o toplumu meydana getiren in
sanlar tarafından geniş ölçüde benimsen
miş, hürriyet fikri ve geleneği de kökleş
miş ise, böylesine güçlü bir demokrasi, 
fazla endişeye kapılmaksızm, kendisine 
karşıt olan totaliter akımlara da rahatça 
yer verebilir. Fakat, öyle olmayıp da, de
mokrasi, henüz kurulma ve yerleşme ça
baları içinde ise, bu durumda, kendi var
lığı için ciddî bir tehlike teşkil eden anti
demokratik faaliyetlere aynı hoşgörüyü 
göstermesi elbette beklenemez. 

"Hürrriyet ve demokrasi prensiple
rinin, her ne pahasına olursa olsun, her 
türlü davranışa müsaade etmeyi gerektir-
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diği yolundaki anlayış, sağduyu ile bağ
daşması mümkün olmayan aşırı bir ro
mantizmin ifadesi sayılabilir" tezi, pek 
çok çağdaş siyasal bilimcinin de ortak yak
laşımını teşkil etmektedir. Aksine bir an
layış, demokrasinin kendi yıkılışına seyirci 
kalması anlamındadır. 

Değerli milletvekilleri, halihazırda 
uygulanmakta olan Ceza Kanunumuza, 
çeşitli suçlar için öngördüğü cezalar ara
sındaki uygunsuzluklar istikametinde de 
ciddî eleştiriler getirilmektedir. 

Sözgelimi, bir kızın boynundaki al
tını zorla almak halinde 20 yıla kadar bir 
hapis cezası söz, konusu olabilir; ama ay? 
nı kızın zorla ırzına geçen bir kişinin, sa
dece 5 yıllık bir ceza ile tecziyesi de müm
kündür. 

Bir başka örnek vermek gerekirse, bir 
kişinin kolundaki saati belirli koşullarla 
alan failin 20 yıla kadar ceza alması müm
kündür; ama fail, saati alacağı yerde mağ
durun kolunu keserse, üç-beş senelik bir 
ceza ile tecziyesi yoluna gidilmesi de ma
alesef mümkündür. 

Misalleri çoğaltmaya gerek yoktur; 
ama bir örneği daha huzurlarınızda arz 
etmeden geçemeyeceğim: Büyükbaş hay
van hırsızlığının cezası; eğer çalman hay
van sayısı ikiden fazla ve vakit gece ise, fa
ile 15 seneye kadar çıkabilen bir ceza ter
tip edilebilmektedir, ama, büyükbaş hay
vanları bu şekilde çalacağına, mal sahibi
nin eşini ya da kızını kaçıran bir kişinin 
cezası üç, beş bilemediniz yedi yıllık bir 
süre ile oluşabilmektçdir. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan, 
Ceza Kanunumuzun dilinin fevkalade 
ağır ve eski olduğunu hepimiz yakinen bil
mekteyiz. Kimi zaman, meslek mensup
larının dahi bu dili anlamakta ve kullan
makta güçlük çektiği bilinen bir gerçek
tir. Hukukçuların bir kısmının dahi artık 
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anlamakta ve kullanmakta güçlük çektik
leri bir kanunu, sade vatandaşın anlama
sı ve hareketlerini de ona göre ayarlama
sını beklemek, üstelik kanunu bilmeme
nin mazeret sayılamayacağı bir ceza uy
gulaması açısından açık bir çelişkiyi ortaya 
koyduğu kuşkusuzdur. Muhtevası ve esa
sı konusunda Ceza Kanunumuzun ihtiva 
ettiği noksanlıkları, intibaksızlıkları, tek
rarları ve uygulama kabiliyeti kalmayan 
hükümleri burada teker teker ifade etme
yi, bu konuşmanın çerçevesi içinde fazla 
buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede suça 
karşı toplumun tepkisini ifade eden ceza 
mevzuatının mutlaka belirlenmiş kısımları 
ve unsurları itibariyle ahenkli bir yapıya 
sahip; yani kelimenin tam anlamıyla bir 
sistem teşkil eden ve fakat aynı zamanda 
değişen sosyal şartlara uydurulabilecek ni
telikteki esnek bir suç ve ceza siyasetine 
istinat ettirmek gerekir. Şuradan yada bu
radan derlenmiş hükümlerle, hal ve şart
lara esaslı bir şekilde tahlilde bulunmak
sızın tabi olunurak veya bir kısım kamu
oyunun yahut baskıların etkisi altında ka
lınarak meydana getirilmiş veya hüküm
leri değiştirilmiş bir ceza mevzuatı, bazı 
yazarların deyimi ile "Panik mevzuatı" 
çağın telakkilerine uygun ve toplumun ih
tiyaçlarını karşılayacak hukukî Bir araç 
teşkil edemez. 

Bir memleketin ceza kanunu, diğer 
bir ülkeden iktibas suretiyle meydana ge
tirilecek olursa, zaman içinde hükümleri
nin değiştirilmesi zaruretinin ortaya çık
ması çok doğal bir olaydır. Bu nedenle, 
Ceza Kanunumuz günümüze kadar 40 ci
varında değişikliğe maruz kalmıştır. Özel
likle, devlet ve toplumun ana ilkelerini, ye
ni sosyal değerleri korumak bakımından 
mehaz kanununda yeterli hüküm mevcut 
bulunmadığı için, noksanlıkların zaman 
içinde Ceza Kanununa eklenen hüküm
lerle veya tamamlayıcı müstakil kanunlar-
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la ikmal edilmesine çalışılacağı kuşku
suzdur. 

Öte yandan, bir suç ve ceza politika
sı bakımından en önemli husus, değişen 
değerleri fazla vakit geçirmeden ceza ka
nunlarına yansıtabilmektir. Ancak, biraz 
önce de ifade ettiğimiz gibi, bütün bu de
ğişikliklerin uygun şekilde tertiplenmiş bir 
suç ve ceza siyasetinin gereklerine göre ya
pılması lazımdır. Değindiğimiz, geçmişte 
yapılan 40 civarındaki ceza kanunu deği
şikliğinin hepsinin böyle bir anlayış ya da 
metotla gerçekleştirildiğini söylemek her
halde mümkün değildir. Bu gerçek dahi 
başlıbaşma Ceza Kanunumuzun kökten
ci bir yaklaşımla, belirlemeye çalıştığımız 
prensipler çerçevesinde yeniden ve fakat 
bütünüylü ele alınmasını gerektiren baş
ka bir faktör olmaktadır. 

Adalet Bakanlığımızda bu yolda sür
dürülen çalışmaları memriu niyetle izliyo
ruz. Bu amaçla, 1987 yılında tamamlanıp 
bastırılarak kamuoyunun değerlendirme
sine sunulan Türk Ceza Kanunu öntasa-
rısını bu aşamada önemli bir merhale ka
bul ediyor, grup olarak bu konuda kendi
lerine her türlü yardım ve desteğe hazır 
olduğumuzu huzurunuzda ifade etmek is
tiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Medenî ve 
Borçlar Kanunumuz, öte yandan Ceza 
Kanunumuz için ifade etmeye çalıştığımız 
köklü değişiklik ihtiyacımız, ayniyle Hu
kuk Muhakemeleri Usulü ve Ceza Muha
kemeleri Usulü kanunlarımız için de ge
çerlidir. Bu arada, Adlî Yargı Mahkeme
leri Teşkilat Kanunu, Ceza İnfaz Kurum
ları ve Tutukevlerinin İdaresi Hakkında 
Kanun gibi fevkalade kapsamlı ve önemli 
tasarılar üzerinde de Adalet Bakanlığımız
da çok değerli çalışmalar yapılmakta ol
duğunu yakinen takip ediyoruz. 

Kanun yapmanın, hele böylesi temel 
kanunları gerçekleştirebilmenin ne denli 
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güç olduğu açık bir gerçektir. Bu güçlü
lüğün, hazırlık aşamasından Yüce Mec
liste görüşülmesine kadar her safhada söz 
konusu olduğu yine açık bir gerçektir. Yü
ce Mecliste, mevcut İçtüzük hükümleri ve 
uygulamasıyla, hazırlanan tasarıların ka
nunlaşması mümkün değildir. Oysa, ha
tırlanacağı üzere, cumhuriyetimizin ilk 
yıllarında böyle bazı temel kanuhlann 
müzakeresi fevkalade usullere bağlanmış, 
bu suretle binlerce madde hükmü çok kı
sa bir sürede kanunlaşabilme imkânını 
bulmuştur. Diğer yandan, yapılan böyle
si bir İçtüzük uygulamasıyla da, madde
ler üzerinde esasen önceden ibilimsel ça
lışmalar sonucu temin edilen insicam ve 
bütünlük de muhafaza edilebilmiştir. Gru
bumuz, İçtüzükte bu yolda yapılacak bir 
değişikliğin muhalefet partilerimizce de 
anlayış ve istekle karşılanacağını umarak, 
bu yolda çalışmalarda bulunmayı'düşün-
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Ceza Kanu
numuzla ilgili olarak son günlerde toplu
mumuzda zaman zaman tartışması yapı
lan bir konuya daha değinmek gereğini 
duyuyoruz. Bu, ölüm cezası konusudur. 

Değerli milletvekilleri, aşağı yukarı 
18 inci Yüzyıldan bu yana tüm dünyada 
üzerinde en çok tartışma yapılan konular
dan birisi de, hiç kuşkusuz, ölüm cezası-

. dır. İtiraf etmek gerekirse, lehinde ve aley
hinde pekçok şey söylenmiştir. Üzerinde 
söylenen ciltler dolusu sözler ve ileri sü
rülen savlar ve gerekçeleri gibi, Ölüm ce
zasının günümüz dünyasında uygulama
daki durumu da tam bir çeşitlilik arz et
mektedir. Bu ceza, bazı ülkelerde tümden 
kaldırılmış, bazı ülkelerde, yasalarda bu
lunmakla beraber, fiilî olarak, de facto ola
rak uygulanmakta, bazılarında ise huku
ken ve fiilen varlığını sürdürmeye devam 
etmektedir. Avrupa Konseyine dahil on ül
kede (ki, bunlar, Avusturya, Danimarka, 
Fransa, Federeal Almanya, Lüksemburg, 
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Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç ve İz
landa'dır) ölüm cezası kaldırılmıştır. Ge
riye kalan beş Avrupa Konseyi üyesi ül
kede (İtalya, İspanya, İsviçre» İngiltere ve 
Malta'da) askerî suçlarla harp zamanın
da işlenen suçlar için ölüm cezası varlığı
nı muhafaza etmektedir. Diğer birkısım 
Avrupa Konseyi ülkelerinde (Bunlar, Bel
çika, Kıbrıs Rum kesimi,, Yunanistan, İr
landa ve Liechtenstein'dır) ölüm cezası 
hukuken var olmakla beraber, uzun yıl
lardan beri uygulanmamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde eya
letler arasındaki çeşitlilik de, burada ifa
de edilmeye değer bir durumdur. Bir kı
sım eyaletlerde ölüm cezası kaldırılmıştır, 
bir kısım eyaletlerde Ölüm cezası fiilen uy
gulanmaktadır, bir kısmı da varlığını hu
kuken muafaza etmekle beraber, ölüm ce
zalarını uygulamama şeklinde bir yolda 
seyretmektedir. 

Doğu Bloku ülkelerinde tarafsızlar 
arasında pek çok ülkede ölüm cezası hu
kuken vardır ve uygulamaya'da devam 
edilmektedir. 

Bu noktada, ölüm cezasıyla ilgili 
uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere 
de bir göz atmak istiyorum. 

Birleşmiş Milletler Beyannamesi ve 
1948 İnsan Haklan Evrensel Beyanname
si, ölüm cezasının kaldırılmasını açıkça, 
tahsisen istememiştir, ölüm cezasıyla ilgili 
usule taalluk eden garantiler 1949 Cenevre 
Sözleşmesinde yer almaktadır. 1950 tarihli 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, ülkele
rin ölüm cezası uygulama konusundaki kı
sıntısız yetkilerini gündeme getirmemiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
1968 tarihinde aldığı bir kararla, ölüm ce
zasıyla ilgili-usule ilişkin hususlarda sanık 
lehine yeterli koruyucu garantilerin müm
kün olduğu ölçüde alınması öngörül
mektedir. 
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Yine Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 1971 yılında aldığı 2857 saydı Ka
rarında, tüm ülkelerde bu cezanın kaldı
rılması istikametinde bir adım teşkil etmek 
üzere, ölüm cezasını gerektiren cürümle
rin sayılannın kısıtlanması yolunda bir te
mennide bulunulmuştur. 

25 Ağustos 1980'de Venezüella'nın 
Karakas Şehrinde düzenlenen, suçun ön
lenmesi ve suçluların tritmmtı (iyileştiril
mesi) hakkındaki Altıncı Birleşmiş Millet
ler Kongresinde de, ölüm cezasının mu
hafaza edilmesi yanında, ölüm cezasına 
karşı, ölüm cezasının kaldmlast istikame
tinde görüşler de öne sürülmüş ve netice
de, ölüm cezasını gerektiren suçların azal
tılması ve bu suça mahkûm edilenlerin her 
türlü kanun yollanna başvurmalanyla il
gili usul? kolaylıkların tanınması öngörül
mektedir. 

Müteakiben, 1985 yılı ağustos ayın
da Milano'da toplanan Birleşmiş Millet
ler Kongresinde de, mevzuatında ölüm ce
zası bulunan devletlerden, bu cezaya mah
kûm edilen kişilerin haklan konusunda ev
velce çeşitli tarihlerde alınan kararlara 
uyulması istenilmiştir. 

Öte yandan, Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesine ek olarak hazırlanan 6 nu
maralı Protokol, Avrupa Konseyine dahil 
ülkelerde, harp hali veya yakın harp teh
didi dışında, ölüm cezasının kadırılmast-
nt öngörmektedir, 28 Mart 1983 tarihin
de Avrupa Konseyine üye ülkelerin imza
sına açılan protokol, 5 devletin onaylama 
belgelerini tevdi etmeleriyle 1 Mart 1985 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu proto
kol, halen Avrupa Konseyine üye 15 dev
let tarafından imzalanmış olup, bunlardan 
10 üye devlet, protokolü uygulayarak anı
lan belgeye taraf olmuşlardır. Türkiye ile 
birlikte İngiltere, Malta, Liechtenstetn, İr
landa, Kıbrıs Rum Yönetimi 6 Numaralı 
Protokolü henüz imza etmemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, dünyadaki ge
nel uygulamaya bakıldığında aşağı yuka
rı §u nihai gözlemleri tespit etmek müm
kündür 

1. Ölüm cezasının kaldırılması yo
lunda bütün dünyada kuvvetli bir akım 
mevcuttur. 

2. Ölüm cezasını gerektiren suçla
rın sayısının azaltılması istikametinde 
önemli bir davranış çokluğu vardır. 

3. Ölüm cezasının uygulanması da, 
fiilî durumu da gittikçe azalmıştır ve azal
maktadır. 

4. Cezanın infazı alenî olmaktan 
çıkmakta, gizli infaz ve infaz metodu, 
mahkûma mümkün olduğu kadar az ız-
dırap verecek şekle dönüştürülmektedir. 

Bütün bunları ifade ettikten sonra 
konu üzerinde çok kısa olmak üzere bir 
teorik değerlendirme yapmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ölüm cezası şu 
veya bu devlette mevcut ise, bu, ölüm ce
zasının orada zorunlu olduğunu; yani ko
şulların bu cezayı zorunlu olarak doğur
duğunu gösterir. Bu koşullar değişmedik
çe bu sonucun da değişmeyeceği açıktır. 
Bir değerli bilim adamının da dediği gi
bi, 'Ölüm cezasının ilgası sorunu ancak 
belli bir devlet bakımından söz konusu 
olabilir. Eğer bir devletteki şartlar, ilgayı 
gerektiriyorsa; yani ölüm cezasının çok ze
hirli bir ilaç gibi gerektiğinde kullanılmak 
üzere el altında bulundurulmasına artık 
ihtiyaç duyulmuyorsa, bu devlet bu ceza
yı ilga edebilir; ama/Hukukî denilen ilga 
bu halde dahi, daima fiilî denilen ilgadan 
sonra gelmelidir. Bir devlette ölüm ceza
sından, son infazdan sonra uzunca bir sü
re geçmişse, bu devletin şartlan nın iyileş
tiği ve ölüm cezasına artık ihtiyaç kalma
dığı, fazla bir risk söz konusu olmadan, 
olsa da yeniden kabul etmesi daima müm
kün olduğu için, bu devletin ölüm cezası-
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nı ilga edebileceği objektif olarak söylene
bilir. Hep bildiğiniz gibi, insanlar eskiden 
ölüm cezasına bol bol başvururlardı. Bu
gün aynı bollukta başvurmuyorlar ise, hat
ta bazı ülkelerde hiç başvurmuyorlarsa bu, 
iç barış bakımından bir gelişmeyi gösterir. 

Milletler rahat ve huzurlu hayata ne 
ölçüde ulaşmışsa, ölüm cezasına o kadar 
az başvurur. Bu kural aynı zamanda ba
rışın tekrar büyük ölçüde tehlikeye girdi
ği durumlarda, gelişme istikametine ters 
düşen bir yol tutulabilmeğinin de nedeni
ni ve gerekçesini açıklar. Ölüm cezasına 
artık hiç ihtiyaç duyulmayacak ideal bir 
gün elbet gelecektir. Bu gün, şanslı ve 
mutlu birkaç devlet için gelmiştir. Bu gün, 
geri kalan pek çok devletin bir kısmı için 
oldukça kısa, diğer bir kısmı için de olduk
ça uzun bir süre sonra gelebilecektir. Mu
hakkak olan bir şey varsa, o da, bu günün, 
dünyamızdaki bütün devletler için gelme
miş olduğudur.'' Bu sözler çok değerli bir 
bilim adamına aittir ve fevkalade isabetle 
söylenmiştir. 

Yine aynı bilim adamının bir benzet
mesini burada tekrarlamak istiyorum: 
"Ölüm cezasının kaldırılması, hekimin 
ölüm olayını belirlemesine benzeyen bir 
durumdur. Gerçekten ölüm cezası artık 
uygulanmamakta ise, onu yaşatan şartlar 
artık kalmadığı için, hukukî ilgadan önce 
ölmüştür. O andan itibaren hukukî ilga 
sadece hekimin ölüm olayını rapor etme
si anlamındadır." 

Değerli milletvekilleri, burada ölüm 
cezasıyla ilgili olarak fiilî üga ile hukukî 
ilga üzerinde de bir nebze durmak gere
kir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen
ler, fiilen uygulanmama ile yetinmemek
te; yani fiilî ilga ile yetinmemekte; ama hu
kukî ilga denilen sonucu arzu etmektedir
ler. Bu talep karşısında olaya tereddütle 
bakmak ve bu konuda bazı soruları hemen 
yöneltmek mümkündür. Sözgelimi, bir ül
kede bir an için şartların artık elverdiği ge-
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rekçesiyle hukukî ilganın gerçekliştirilme-
sinden sonra, tekrar gereksinme duyuldu
ğunda; yani ölüm cezasını gerektiren ko
şulların tekrar ortaya çıkması halinde, hu 
cezayı tekrar kabul etmek noktasına geli
necektir. Huzur içinde geçen yıllardan 
sonra kötülerin, toplumu sarsabilecek kö
tülüklerinin ortaya çıkmayacağı garanti 
edilemeyeceğine göre, elimizdeki bu ola
nağı neden ortadan kaldıralım sorusunda 
bir ölçüde de olsa haklılık vardır. Hatta bir 
bakıma, kaldırıldıktan sonra, yani huku
kî ilgadan sonra şartların gerektirmesine 
rağmen yeniden ölüm cezasının ihdası ko
lay bir iş midir? Bu açıdan bakınca, yine, 
izin verirseniz, aynı bilim adamının söz
leriyle konuşmama devam etmek is
tiyorum: 

"Kanunlarda yer almasına rağmen, 
uygulanmamakta devam etmekle beraber, 
kötü günleri de düşünerek cezalar arasın
da ölüm cezasını muhafaza etmek daha 
ihtiyatlı bir hareket tarzı olmaz mı? Bu ih
tiyat haklılık taşıdığına göre, yazılı hukuk 
tarafından göz önünde tutulmak gerekmez 
mi? Bütün bunlardan çıkan sonuç şu ol
maktadır ki, ölüm cezasını doğuran ve ya
şatan şartların ortadan kalkması halinde; 
yani fiilî ilga denilegelen durumlarda da
hi ihtiyatlı devletler, hukukî denilen ilga 
yoluna gitmeye mecbur değillerdir ve mec
bur da tutulamazlar. 

Özetlemek gerekirse, her devlette iç 
barış şartlarının daha iyiye gitmesi, ölüm 
cezasının kısmen veya tamamen uygula
namaz hale gelmesine neden olur. Devlet
ler, uzun zamandan beri uygulamasalar 
bile, Ölüm cezasını hukuken de kaldırıp 
kaldırmamakta serbesttirler." 

Değerli milletvekilleri, bu genel de
ğerlendirmelerden sonra Türkiye'deki du
ruma da bir göz atmak istiyorum: 

1926 yılında Türk Ceza Kanunu ka
bul edilinceye kadar bir yandan şer'i ölüm 

cezaları, bir süre de irtida ve ayrıca 1858 
tarihli ve esaslarını Fransız Ceza Kanu
nundan alan Ceza Kanunnamesinde sa
yılan ağır suçlar için ülkemizde ölüm ce
zası uygulanmıştır. 

Millî Mücadale sırasında, bir yandan 
Ceza Kanunnamesindeki ölüm cezalan 
uygulanmış, diğer yandan da 29 Nisan 
1920 tarihli ve 2 numaralı Hıyaneti Vata
niye Kanunu uyarınca ölüm cezalan ve
rilmiştir. Bu kanun, İstiklal Mahkemele
ri tarafından da uygulanmıştır. 

Bugün artık, yürürlükteki Türk Ce
za Kanunu karşımızdadır ve Türk Ceza 
Kanununda ölüm cezası belli bazı cürüm
ler için kabul edilmiştir. Bunlar; devleti 
parçalamak, harp zamanında düşmanla 
işbirliği, harp zamanında siyasî ve askerî 
casusluk, sınıf egemenliğini kurmak ama
cıyla devleti yıkmak için birden fazla teş
kilatı sevk ve idare etmek, anayasal reji
mi devirmek, isyan yahut iç harbe yöne
lik faaliyetler gibi, devlete karşı işlenmiş 
ağır suçlarla, adam öldürmenin son derece 
ağır ve vasıflı şekillerde işlenmesi ve uyuş
turucu madde kaçakçılığı hallerinde söz 
konusudur. 

Kısaca, hukukumuzda ölüm cezası 
vardır ve gittikçe seyrekleşmekle beraber, 
uygulanmaktadır. En son uygulama 1984 
tarihinde yapılmıştır. 

Mahkemeler çoğunlukla, Türk Ceza 
Kanununun 59 uncu maddesinde ifade 
edilen hafıflatici sebeplerle, ölüm cezası
nı, müebbet ağır hapis cezasına çevirmek 
yetkisini kullanma yoluna gitmektedirler. 

Anayasalarımıza bir bakacak olursak, 
ölüm cezasının uygulanmasını, yasama 
organının bunu uygun bulmasına bağla
yan bir hükmü tespit etmek gerekir. Ha
len Yüce Mecliste, huzurunuzda, karar 
için bekleyen 149 dosya vardır ve bu dos
yalarda 227 kişinin idamı söz konusudur. 
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Ölüm cezasının Anayasaya aykırılı
ğı konusunda 1963 yılında bir siyasî parti 
tarafından Anayasa Mahkemesinde bir 
dava açılmış; ancak bu dava, yüce mah
keme tarafından reddedilmiştir. 

Kararda, diğer hususlar ve gerekçe
ler yanında, "Toplum halinde yaşamanın 
esas şartlarını bozan, hukuk! deyimi ile 
suç işleyen şahsın cezalandırılması zorun
luluğu münakaşa götürmez bir gerçektir. 
Suçlunun, işlediği fiilin ağırlığı ile müte
nasip bir cezaya çarptırılması lüzumu 
aşikârdır" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz, 
ülkemizin toplum yapısı, bağlı olduğu de
ğerler ve içinde bulunduğu koşullar ken
dine özgüdür. Doğrusu, 12 Eylül öncesi 
yaşanan ve bazı yörelerimizde halen nispf 
olarak varlığını sürdüren terör olaylan ve 
bunlann etkileri, ölüm cezasının kaldırıl
ması konusunda cesaret kırıcı bir işlev or
taya koymaktadır. Unutulmamalıdır, dev
let ve hukuk nizamımız, bu açıdan gerçek
çi olmak mecburiyetindedir. 

Ölüm cezası hakkındaki ifadelerimi
zi, izin verirseniz, şu cümle ile; ama, iç
tenlikle bağlamak istiyoruz: Bir gün, ölüm 
cezasını gerektirmeyecek şartlara ulaşmış 
bir Türkiye'nin yakın olması içten dileği
mizdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, konuş
ma sürenizin bitmesine 10 dakika var. Bu 
zaman zarfında bizim çalışma süremiz de 
bitiyor. Önünüzdeki kâğıtlara bakıyorum, 
biraz uzun sürecek gibi. Onun için, lüt
fen toparlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Toparlamaya çalışacağım 
efendim. 

Muhterem milletvekilleri, Anavatan 
Partisi iktidarı döneminde sağlanan iki 
önemli gelişmeyi burada ifade etmeyi 
zevkli bir görev telakki ediyorum. Bunlar

dan birisi, uzun yıllar kabulü düşünülme
yen, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
na ferdî müracaatta bulunabilme olana
ğının sağlanmasıdır. Diğeri ise, Birleşmiş 
Milletler Zalimane Hareketleri Aşağılayıcı 
Davranışları Önleme Sözleşmesinin onay
lanmasıdır. Bu olumlu gelişmeler, devle
timizin, insan haklan ve demokrasi açı
sından ulaştığı noktayı gösteren fevkala
de güzel örneklerdir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız 
yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağım
sız mahkemelerce kullanılacağını öngör
mektedir. Hâkimlerin, görevlerinde ba
ğımsız oldukları, Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdanî kanaatleri
ne göre hüküm verecekleri de yine Ana
yasal bir düzenlemedir. Bizim sistemimiz
de fevkalade isabetli olarak hiçbir organ, 
makam, merci veya kişinin yargı yetkisi
nin kullanılmasında mahkemelere ve hâ
kimlere emir ve talimat veremeyeceği, ge
nelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkin
de bulunamayacağı hususunu öngörmek
tedir ve bu husus Anayasal teminat altına 
alınmıştır. Hatta bu konuda o kadar has
sasiyet gösterilmiştir ki, görülmekte olan 
bir dava hakkında Yasama Meclisinde yar
gı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhan
gi bir beyanda bulunulamaz, hükmü bir 
Anayasa hükmüdür. 

Hiç kuşkusuz mahkemelerimizin or
gan olarak bağımsızlığını belirleyen bu 
çerçeve, yine yargı fonksiyonunu yerine 
getiren hâkimlerimizin de teminata kavuş-
turulmalanyla anlam kazanabilir. Hâkim
ler ve savcılar azlolunamaz, kendileri is
temedikçe Anayasada gösterilen yaştan (65 
yaşından) önce emekliye ayrılamaz. Bir 
mahkemenin veya kadronun kaldırılması 
sebebiyle de olsa ödenek ve diğer özlük 
haklanndan yoksun kılınamaz, ifadeleri 
bizzat Anayasamızın hâkim ve savcılar 
için öngördüğü teminatı sağlayıcı hüküm-
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lerdir. Hâkim teminatı konusunda pratik
te önem taşıyan husus, hâkimlerin tayin, 
terfi, nakil, denetim ve disiplin gibi özlük 
işlemlerinin ne tür bir organ ve kurul ta
rafından yerine getireleceği noktasında 
toplanmaktadır. Bu konudaki diğer ülke
lerdeki uygulamanın 5 kategoride toplan
dığı görülmektedir. Bunlar; halk tarafın
dan yasama organınca, yürütme organı 
tarafından hâkimlerce veya özel kurullar 
eliyle hâkimlerin bu bahse konu işlemle
rinin yerine getirilmesi biçimindedir. 

Bazı ülkeler bu sistemlerden sadece bi
rini benimserken, bazdan da 2 ya da 2'den 
çok sistemi bir arada kabul etmiş ve mev
zuatını bu istikamette düzenlemişlerdir. 
Bu cümleden olarak, Fransa ve İtalya'da 
özel kurul, İngiltere, İsveç ve Norveç'te 
.yürütme organı, Federal Almanya'da ya
sama ve yürütme organı, Finlandiya'da 
yürütme organı ve hâkimler, Amerika Bir- -
leşik Devletlerinde halk, yürütme ve ya
sama organı, İsviçre'de ise halk ve yasa
ma organı ve hâkimler tarafından yapıl
makta ya da atanmakta ve seçilmektedir. 

Bizde, geçmiş anayasalar ve nihayet 
1982 Anayasası muvacehesinde nasıl bir 
gelişme izlendiğini burada kısaca tespit et
mek istiyorum. 

1924 Anayasası döneminde Anayasa
nın 55 inci maddesinde hâkimlerin kanun
da gösterilen usuller dışında görevlerinden 
çıkarılamayacağı ifadesi kullanılarak, hâ
kimlerin azlolunabileceği ilkesi hatta az-
lolunacağı ilkesi kanunla birtakım istisna
lara kavuşturulmuş; 56 ncı madde ile de, 
hâkimlik teminatını alakalandıran birçok 
husus kanun koyucunun takdirine bırakıl
mıştır. Bu madde hâkimlerin aylık ve 
ödentileri konusunda özel bir kanun çıka
rılacağını öngörmüş ise de, bu kanun çı
karılamamış ve nihayet 2550 sayılı Hâkim
ler Kanunu hâkimlerin atamasında Ada
let Bakanını tek yetkili olarak göstermiştir. 

1961 Anayasası döneminde mahke
melerin bağımsızlığı, bu Anayasanın 132 
ncı maddesinde bütün yönleriyle ifade 
edilmiş ve öte yandan 133 üncü madde
siyle hâkimler teminata kavuşturulmuştur. 

Yabancı ülkelerde fazla uygulama 
-alanı olmayan hâkimlerin, hâkimler tara
fından seçilmesi sistemi, 1961 Anayasası
nın 143 üncü maddesine istinaden yürür
lüğe konulan bir kanunla getirilmiş; hâ
kimlerin özlük işleriyle ilgili bütün konu
larda karar vermek yetkisi yalnızca hâkim
lerin oluşturduğu Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bırakılmıştır. Hâkimler dışında ku
rula sadece Adalet Bakanının katılması ve 
oy kullanması hakkı tanınmıştır. 

1982 Anayasası Yüksek Hâkimler 
Kurulunu, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu" adı altında yeniden düzenlemiş
tir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
adi! ve idarî yargı hâkim ve savcılarını 
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, 
geçici yetki verme, yükselme ve 1 inci sı
nıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kal
maları uygun görülmeyenler hakkında ka
rar verme, disiplin cezası verme, görevden 
uzaklaştırma işlemlerini yapmakla yet
kilidir. 

Bu arada, bir mahkemenin veya bir 
hâkimin veya savcının kadrosunun kaldı
rılması veya bir mahkeminin yargı çevre
sinin değiştirilmesi konusunda Adalet Ba
kanlığınca yapılan teklifler de bu kurulca 
karara bağlanmaktadır. Kurul, hali hazır
daki mevzuata ve uygulamaya göre Ada
let Bakanının başkanlığında 3 asil, 3 ye
dek üyesi Yargıtay, 2 asıl ve 2 yedek üyesi 
Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri 
arasından, her üyelik için gösterecekleri 
3'er aday içinden Sayın Cumhurbaşkanın
ca seçilmektedir. Adalet Bakanlığı Müs
teşarı da kurulun tabiî üyesidir. Bu kurul 
1982 Anayasası dönemindeki oluşumdan 
farklı bir nitelik ve mahiyet taşımaktadır. 
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Geşmiş sistemde olduğu gibi, hâkimlik te
minatı bakımından fevkalade hayatî öne
mi olan böyle bir kurulun bütün üyeleri
nin doğrudan doğruya yargıca seçilmesi 
hususu da o tarih ten,beri fevkalade ciddî 
eleştirilere maruz kalmıştır. Her şeyden 
önce hâkimlerin yalnızca hâkimler tara
fından seçilmesi ve özlük işlemlerinin yi
ne hâkimler tarafından yürütülmesi şek
lindeki eski sistemin bir kooptasyon nite
liği taşıdığı, bir çeşit kast zihniyetine sa
hip bir yargı teknokrasisinin oluşmasına 
yol açtığı, böyle bir gelişmenin de yargı or
ganlarının toplumdaki değişmelere, geliş
melere duyarsız kalması sonucunu doğu
rabileceği ileri sürülen tenkitler ara
sındadır. 

Öte yandan, yine eski sistemle ilgili 
olarak devlet bünyesi içinde son derece 
önemli bir işleve sahip bulunan böyle bir 
kuruluşun, dolaylı ve dolaysız olarak mil
lî iradeye dayanmamasının, millî egemen
lik ve demokrasi ilkelerine ne denli uygun 
düşeceği de uygulandığı zamanda zaman 
zaman tartışılabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, üstelik günü
müzde eski sistemimize benzer bir uygu
lamanın, yani kooptasyon sisteminin saf 
şekliyle başka ülkelerde de itibar görme
diği bilinen bir gerçektir. 1982 Anayasa
sının getirdiği sistemin uygulanması he
nüz çok yenidir. Sakıncaları konusunda 
ileri sürülen iddialar yeterli kanaat bah
şetmekten uzaktır. 

Öte yandan, pek çok demokratik ve 
ileri ülkede de benzerlerinin halen uygu
lanmakta olması ve uygulamalardan 
olumlu sonuçlar elde edilmiş bulunması 
gözden ırak tutulmamalıdır. Bu konuda 
uygulamanın bir süre daha gözlenmesinin 
doğru olacağını; aksayan yönler var ise, 
açık açık bunları tespit edersek, Anavatan 
Partisi Grubu olarak bu yolda yeni düzen
lemeleri düşünebileceğimizi de burada ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hâkim ve savcı 
kadrolanndaki boşluğun önemli ölçüde gi
derilmiş olması sevindirici bir gelişmedir. 

Bu sonucun alınmasında Bakanlığın son 
birkaç yıl içerisinde yaptığı malî iyileştir
melerin ve sağlanan sosyal imkânların fev
kalade önemli bir etkisi olduğu kuşku
suzdur. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, çalışma 
süremiz dolmuştur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bu münşiyane konuşmanın hitamı

na kadar müzakerenin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 

Sayın Başkan, çok iltifatkâr bir cümle kul
landınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Adliye binaları ve adalet hiz
metlerinin fizikî şartlarının daha iyiye gö
türülmesi konusundaki Bakanlık çalışma
larını da Anavatan Partisi Grubu olarak 
ilgi ve beğeniyle karşıladığımızı burada 
ifade etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, cezaevlerinin 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda Ba
kanlıkça ortaya konulan çaba ve gayretler 
memnuniyet vericidir. Hiç kuşkusuz bu 
konuda bazı cezaevlerinde bir süreden be
ri sürdürülen bazı davranışları kabullen
mek ya da mazur görmek mümkün değil
dir. Hele bu davranışlara politik neden
lerle ve devletimiz açısından kabul edile
mez bazı isteklerle başvurulmuş olması 
kaygı verici olup, bu konuyu devlet ciddi
yeti içinde değerlendirmek mecburiyetin
de olduğumuzu burada bir kez daha vur
gulamak istiyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu düşüncelerle, Adalet Bakanlığı 
bütçesinin hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşükkür ederim Sayın 
Bozkurt. 

Sayın milletvekilleri, birleşime saat 
14.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Ot uru 
munu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yüı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987. Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayılan : 111,112, 134, 136) 
(Devam) 

A) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 

l — Adalet Bakanlığı 1989 Mali Yüı 
Bütçesi < 

2. — Addet Bakanlığı 1987 Malî Yüı Ke-
sinhesabı 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Daha önceki oturumda gruplar adı
na yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi şahısları adına söz isteyen sayın 
üyelere söz vereceğim. 

Lehinde, Sayın Ali Pınarbaşı; 
buyurun. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Ba
kanlığımızın 1989 yılı bütçesi üzerinde 
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz al

mış bulunuyorum. Sözlerimin başında, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Devletin üç temel organından birini 
teşkil eden yargı gücünün organize edil
diği Adalet Bakanlığımızın, sınırlı imkân
larına ve zor şartlanna rağmen bu kutsal 
yargı görevini başarıyla yerine getirdiği
ne inandığım Adalet Bakanlığının merkez 
teşkilatına, hâkim ve savcılara, yardımcı 
adalet personeline ve cezaevi çalışanlarıy
la, kamu görevinin yerine getiren avukat
lara şükran duygularımı arz etmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
peygamber postu üzerinde oturan, mesu
liyetleri çok büyük olan ve bir gün ada
letle hükmedince 40 yıl ibadet sevabına 
kavuşacağı müjdelenen hâkim ve savcılar 
için ifa ettikleri zor ve şerefli görevleriyle 
mütenasip iyileştirme tedbirleri neticesi, 
bu mesleklen itibarını yeniden kazanma 
noktasına gelmiş bulunmaktadır. Zira, 
geçtiğimiz bir yıl içerisinde açılan 200 hâ
kim kadrosuna 1 300 adayın müracaat et
mesi ve bunlar arasında, yeni mezunlar 
kadar, meslekte tebarüz etmiş avukatların 
da bulunması, bu mesleğin kazandığı iti
bar konusunda bir fikir vermeye yeter sa
nıyorum. 

Hâkim ve savcılar için getirilen iyi
leştirmenin başında ücret artışları gelmek-

— 465 — 
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tedir. 1983 Aralığında 76-77 bin Türk Li
rası alan birinci derecenin dördüncü ka
demesindeki üç yıllık bir hâkimin, 1988 yı
lı Ekim ayındaki maaşı 776 bin Türk Li
rasına çıkartılmıştır. 10 yıllık bir hâkim ve
ya savcının maaşı ise 781 bin Türk Lira
sına, birinci sınıf görevlerdekilerin maaş
ları ise 849 bin Türk Lirasına çıkmıştır. 
Yeni göreve atanmış sekizinci derecedeki 
bir hâkim veya savcının maaşı da, 
1983'ten 1988'e, 33 482 Türk Lirasından, 
verilen kira yardımlarıyla birlikte, 405 bin 
veya 505 bin Türk Lirasına çıkmış bulun
maktadır. 

Adalet camiasında çalışan bütün hâ
kim ve savcılarımıza lojman tahsis edilmiş 
veya kira yardımı yapılmaktadır. Kira yar
dımları, çalıştıkları yerin durumuna gö
re, 100 bin ila 200 bin lira arasında bu
lunmaktadır. 

Bu arada, aynı orandaki iyileştirme
nin, Adalet Bakanlığının taşra teşkilatın
da çalışan personelinde ve ceza ve infaz 
kurumlarındaki çalışanlarda da yapılma
sının en büyük arzum olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

Yine, iyileştirme cümlesinden olmak 
üzere, şu hususları saymak mümkündür: 
Ankara'da açılan eğitim merkezi sayesin
de, hâkim ve savcılarımızın daha iyi ye
tişmesi sağlanacaktır. Fondan sağlanacak 
imkânlarla, eğitim tesislerinin etüt ve pro
je çalışmaları da hızlandırılmış bulunmak
tadır. Yine, vakıf gelirlerinden elde edilen 
gelirlerle, adliyelerimizin demirbaş ihti
yaçları karşılanmaktadır; hâkim ve savcı 
odaları, adliye binaları tefriş edilmektedir. 
Hâkim ve savcılar kadar, sorumluluk ta
şıyan yardımcı personelin de bu iyileştir
meden nasibini almasını ve Bakanlığımı
zın bu konuda gerekli hassasiyeti göster
mesini diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 144 üncü maddesi, davala-
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rın mümkün olan en kısa sürede sonuç
landırılmasını amirdir. Zira, geciken 
adalet, adaletsizliktir. Ancak, son yapılan 
bir araştırma neticesinde, bidayet mahke
melerinde üç ila altı'ayda sonuçlandırılan 
bir ceza davasının veya altı ay ila iki yıl 
arasında sonuçlandırılan bir hukuk dava
sının, Yargıtayda bir veya iki yıl, hatta, üç 
yıl görüşülmek üzere sıra beklediğini, 
maalesef bu süre içerisinde görüşülme im
kânı bulamadığını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Yargıtaya bir bütçe yılı içerisinde 440 bi
nin üzerinde dosyanın gelmiş olması, uzun 
süre tıkanıklığa neden olmaktadır. Üst 
mahkemelerin bir an önce kurularak, Yar-
gıtaym iş yükünün azaltılması gerekmek
tedir. Sayın Bakanlığın bir an önce üst 
mahkemeler kanununu Yüce Meclise sevk 
ederek kanunlaştırılmasını temin için ge
rekli çabayı göstereceğine olan inancımı 
ifade etmek istiyorum. 

> Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
infaz müessesesi üzerinde son günlerde 
çok durulduğu için, birkaç cümle ile bu
radan da söz etmek istiyorum. Bağımsız 
mahkemelerde yargılanarak, işlemiş oldu
ğu suçun cezasıyla mütenasip bir ceza 
alan ve cezası Yargıtaym murakabesinden 
de geçerek kesinleşen hükümlünün,, ceza
sını cezaevinde çekmesinden tabiî bir şey 
olamaz. Zira, suçlunun cezasız kalması, 
zayıfların ezilmesine ve adaletin yok olma
sına yol açar. 

Ceza infaz kurumlarında çağdaş bir 
infaz sistemi uygulanmaktadır. Cezaevi
ne gelen bir hükümlü, bir suç işlemiştir 
ve sistem içinde hasta olduğu kabul edil
mektedir. Hastalığın tedavisi ve kişinin 
topluma kazandırılması teme} düşüncedir. 
Cezanın infazıyla başkalarına ibret ver
mek, kamu vicdanını tatmin etmek, suç 
işleyeni toplumdan tecrit etmek, suçluyu 
bir işle meşgul edip zamanını değerlendir
mek ve onun bunalıma düşmesini engel
lemek, bu sistemin gereklerindendir. Yok-
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sa, suçlu, ne bir misafir ne de bir davetli 
muamelesi görecektir; suçlu, suçludur, ce
zasını çekmesi gerekmektedir, ıslah edil
mesi lüzumludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
üzerinde durmak istediğim bir diğer hu
sus, yargının bağımsızlığı ve hâkimlerimi
zin teminatıdır. Bu kavramlar, ne yazık ki, 
ülkemizde yanlış değerlendirilmektedir. 
Özellikle, muhalefete mensup milletvekil
leri bu değerlendirmeyi daha da çarpıt
maktadırlar. Yargı bağımsızlığı, hâkimle
rin, hâkimler tarafından seçilmiş bir ku
rul tarafından atanması, tayin ve nakille
rinin yapılması sanılmaktadır. Bunun so
nucu olarak, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kuruluna Adalet Bakanının başkan
lık etmesi ve müsteşarın bu kurulda bu
lunmasıyla yargı bağımsızlığına gölge dü
şürüldüğü sanılmaktadır. Halbuki, yargı 
bağımsızlığı, yargı kararlarının aynen uy
gulanmasını ifade etmektedir. 

Demokratik ülke olduklarından hiç 
kimsenin kuşkusu olmayan aşağıdaki dev
letlerin anayasal düzenlemelerine göre; İn-

' giltere'de hâkimler, Adalet Bakanı tarafın
dan; Amerika Birleşik Devletlerinde Baş
kan tarafından atanmakta, senato tarafın
dan tasdik edilmektedir. Fransa'da ise hâ
kimler, Yüksek Adalet Konseyi tarafından 
atanmaktadır. Görüldüğü gibi, ülkelerin, 
hâkim ve savcılarının tayin ve terfileri ta
mamen yürütme organı tarafından yapıl
maktadır. Ülkemizde ise, Hâkimlerin ta
yin ve terfileri Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu, 
pek çok ülkedeki sistemlerden daha ileri 
bir sistemdir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Sekreteryayı kim yapıyor? 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
mi bitirirken, Adalet Bakanlığımızın, beş 
yıldır devam eden olumlu çalışmalarının 

daha da artırılarak devam etmesini; ada
let hizmetinin verildiği binaların ve hiz
metin, şanına yaraşır bir düzeye getirilme
si için daha büyük çaba sarfedilmesini; 
hiçbir fedakârlıktan kaçıntlmamasını; ada
letin süratle tecellisi için gerekli kanunla
rın hazırlanarak Meclise şevkinin ve ka
nunlaşmasının teminini diler, 1989 yılı 
bütçesinin adalet camiamıza ve ülkemize 
hayırlı, uğurlu olmasını diler saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Pınarbaşı. 

Hükümet adına, Sayın Adalet Baka
nı Mehmet Topaç; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısının Adalet Bakanlı
ğı bütçesinin görüşülmesine başlandığı bu 
bölümde, Yüce Meclisin çok değerli Baş
kan ve üyelerini, Bakanlığım ve bütün adlî 
ve idarî yargı mensuplan adına saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bütçemizin görüşülmesi vesilesiyle, 
Bakanlığımın, gerek bütçesi, gerekse ça
lışmaları hususunda görüşlerini bildiren 
grupların değerli üyelerine ve şahsî görü
şünü bildiren sayın üyeye, gösterdikleri ya
kın ilgi ve adalet hizmetleri noktasındaki 
değerli eleştirilerinden dolayı şahsen teşek
kür ediyorum. 

Bütçemizin görüşülmesinde bu ten
kit ve temenniler, mutlaka ki, bizlerin 
bundan sonraki çalışmalarında hakikaten 
ışık tutacak ve bazı eksiklikler varsa, siz
lerden gördüğümüz ve tespit ettiğimiz du
rumların yerine getirilmesi noktasında da 
çalışmamıza ışık tutacaktır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, öncelik
le, Adalet Bakanlığının geçtiğimiz bütçe 
yılı içerisinde çalışmalarını ve ondan ön-
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çeki bazı prensipli çalışmalarını sizlere arz 
etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, bu bütçenin görü
şülmesinde, geçtiğimiz son beş yıl içerisin
de bu iktidarın (Anavatan iktidarının, hü
kümetlerinin) adalet camiasına nasıl yak
laştığını ve bu camia içerisinde nelerin hal
loldu ğunu ve bu suretle, yıllardır tenkide 
uğrayan, yıllardır ihmale uğrayan adalet 
camiasına neler yapıldığına bakmak la
zımdır. 

Yıllardır adalet camiasının büyük ih
maller içerisinde olduğu; yıllardır, bina
larıyla, her şeyiyle, adalet camiasında hiz
metler verilemediği ve gene uzun seneler 
hâkim ve savcılık mesleğinin hiç tercih edi
len bir meslek olmadığı, birçoklarının bu 
meslekten istifa etmek ve emeklilik iste
mek durumlarına geldiğini hep konuşur 
dururduk. Bunların bir çözüme varması 
lazımdı. Bunun çözüme varması; ancak, 
bu aksayan noktalara ve bu meselenin çö
zülmesi gereken noktalarına ulaşılması ve 
onların halline bağlı idi. Ne kadar konu
şursak konuşalım, hâkimlik ve savcılık 
mesleğinin cazip hale getirilmesi, mutla
ka ki, bu mesleğin şartlarının daha düz
gün hale getirilmesine bağlıdır. Eğer bu 
meslek mensupları, uzun yıllardır süren 
feragat ve fedakârlıkla çalışma meselesini 
aynen devam ettirirler de, yaptıkları bu ça
lışmaların karşılığında, yine mahrumiyet
ler içerisinde bu mesleği ifa ediyor durum
da olurlarsa, pek tabiî ki, hiçbir hukuk
çumuz, hâkimlik ve savcılık mesleğine iti
bar etmezdi. Dikkat ederseniz, 1982-1983 
yıllarına gelinceye kadar, bu meslek dalın
da, her şey bir tarafa, gerek maaşları, ge
rek sosyal imkânları, gerek şartları itiba
riyle meselelere hiçbir surette eğilinmemiş 
ve bu mesleğin onuru, şerefi ve çalışma
sına uygun bir sistem getirilmemiştir. De
vamlı olarak da, bu mesleğin mensupla
rının azalmakta olduğunu ve Türkiye'de 

hâkim ve savcı açığının, gün geçtikçe bü
yüdüğünü görüyorduk. 

Öncelikle, bu mesleğin cazip hale gel
mesiyle ilgili şartların ne olması lazım gel
diği hususunda tamamen etkili bazı ted
birler almaya geçildiği için, bugünkü du
ruma gelinmiş ve bu meslek cazip hale ge
tirilmiştir. 

Öncelikle, hâkimlik ve savcılık mes
leğinin cazip hale getirilmesi, onların 
maddf imkânlarının takviye edilmesine 
bağlıdır. Hâkim ve savcıların maaşlarını, 
yüzde 95'e varan ek ödenekler ve 1985 yı
lında getirdiğimiz bir yenilikle, bu ödenek
lerin vergiden muafiyeti suretiyle bugün, 
1983'te aldıkları maaşın 13-14 misline va
ran bir artışla bugünkü imkânlarla en üst 
dereceden maaş alan memurların aldığı 
maaş seviyesine çıkarmak, hâkimlik ve 
savcılık mesleğini cazip hale getiren birinci 
faktördür, ikinci mesele, hâkim ve savcı
larımızın her gittikleri yerde her şeyden 
önce karşılaştıkları en büyük dert, konut 
meselesiydi, lojman meselesiydi, yerleşme 
meselesiydi. Bir yere tayin olan hâkim ve 
savcı, gittiği yerde, onbeş yirmi gün, bir 
ay ev aramak suretiyle, bulabilirse bir eve 
girebiliyor ve vatandaşla karşı karşıya oy
duğu için, zor durumda kalıyordu. Bun
ların, bu nazik meslekte ne derece tahri
bat yaptığı ve meslek mensuplarını ne de
rece üzüntülere gark ettiği de ortadaydı. 
Lojman politikası o noktaya gelmiştir ki, 
bugün artık Türkiye'de, hâkim ve savcı
larımızın hiçbir lojman ihtiyacı yoktur; ta
mamı çözülmüştür. Bunu açıklıkla da söy
lüyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu, iki noktadan çözüme kavuşturul
muştur: Birincisi, Hükümetimizin yaptı
ğı büyük destek neticesi çok sayıda lojman 
alınmış ve hâkim ve savcılarımızın kendi 
sosyal durumlarına uygun olarak alman, 
yapılan bu lojmanlarda ikamet etmek su
retiyle bu problemleri çözülmüştür. Bu-
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nun yanında, lojman inşası ve alımı çok. 
zor olan bölgelerde daha pratik çözüm ge
tirmek amacıyla, malumunuz, yine bu 
Hükümet zamanında, bu Mecliste çıka
rılan bir yasa ile de, lojman kiralanması
na imkân sağlanmıştır. Lojman kiralan
ması da, bu Hükümetin, hâkim ve savcı
larımıza verdiği ehemmiyeti açık açık gös
teren, değişik bir tatbikattır. Lojman ki
ralanması, hâkim ve savcının kira bedeli
ni alarak konutu kendinin kiralaması şek
linde değildir; hâkim ve savcılarımızın, ev 
sahipleriyle muhatap olmaması, çeşitli ih
tilaflarda hâkim ve savcılarımızın isminin 
geçmemesi ve onların, bu noktada daha 
rahat etmesi bakımından, lojman kirala
ma meselesini Bakanlık bizzat üstlenmiş
tir. Bakanlık, savcıların teklif ettiği lojman
ların, mukavelelerini bizzat Bakanlık üze
rine yapmak suretiyle, onların bütün ih
tiyaçlarını bizzat sağlamak suretiyle hâkim 
ve savcılarımız hangi lojmanı istiyorlarsa, 
o ilde veya ilçede durumlarına uygun yer
leri kiralamak suretiyle onlara tahsis et
miştir. 

Lojman meselesinde önemli bir prob
lem var. Bizim bazı sahil kesimlerimizde, 
kiralamanın çok pahalı olduğu yerlerde, 
mutlak lojman yapma durumumuz ola
caktır ve bununla ilgili de, önümüzdeki yıl 
büyük bir programımız, büyük bir çalış
mamız olacaktır. Şimdi, hiçbir hâkim ve 
savcımız artık lojmanstz değildir. Hele he
le bugün, İstanbul'da üç dört ay önce hâ
kim ve savcılarımıza merasimle teslim et
tiğimiz Ataköy'deki 236 hâkim ve savcı loj
manımızın içerisinde bütün demirbaş eş
yalarından, buzdolabından, çamaşır ma
kinesine kadar, bütün ihtiyaca yönelik de
mirbaşlarına kadar düzenlemek suretiyle 
verilmiştir. 

Şimdi, Ankara'daki hâkim ve savcı
larımıza, Eryaman'da 250 adet daire sa
tın alınmış ve önümüzdeki mayıs ve hazi

ran aylannda da gene aynı şekilde hâkim 
ve savcılarımıza verilecektir. 

Şimdi, bir noktaya daha gelmek isti
yorum. Büyük şehirlerimizde hâkim ve 
savcılık yapmak bu noktadan çok zorken, 
bizim temin ettiğimiz lojmanlar ve bu im
kânlar sayesinde artık lojman ihtiyacı kal
madığı gibi, yeni tayin edeceğimiz hâkim
lerimize anında tahsis edilebilecek lojman
larımız da vardır. Bu bakımdan, Hükü
metimizin son dört beş yıldır bu konuya 
önemle eğilmesi ve hâkim ve savcılarımı
zın bu ihtiyacını tamamen karşılaması 
mutlak suretle halledilmiş bir mesele ola
rak görülüyor ve ben herşeyden önce, bir 
Bakan olarak da olsa, Hükümetimizin son 
dört beş yıl içinde hâkim ve savcılarımıza 
tanıdığı bu imkândan ve büyük destekten 
ve arkadaşlarımızın da büyük desteği ile 
sağlanan bu imkândan dolayı da Yüce 
Meclise de teşekkür ediyorum. 

Bu, sadece hâkim ve savcılarımızın 
maaşları ve lojmanları meselesi de değil
dir. Hâkimlik ve savcılık mesleğinin cazip 
hale gelmesi, bir de o mesleği yaparken 
şartların müsait olmasına da bağlıdır. .Bu
gün tahta sandalye ve masalarda çalışan 
hâkim ve savcılık zamanı kapanmıştır. Bu
gün son 4-5 yıldır alınan tedbirlerle, hele 
son iki yıldır alman daha etkili tedbirler
le, hâkim ve savcılarımızın odaları da tef
riş edilmektedir. İstanbul'da bütün hâkim 
ve savcı odaları tek tip ve en modern şe
kilde döşenmektedir. Yılbaşına kadar da 
İstanbul'daki 550 hâkim ve savcımızın 
odası tefriş edilmektedir. Devlet Malzeme 
Ofisinden Bakanlığımızca satın alınan; fo
nundan, masasına, koltuklarına kadar, kü
tüphanesine kadar ve bütün odalar yeni
den tefriş edilmektedir. İzmir'de büyük 
kısmı tamamlanmıştır, birçok illerimizde 
de tamamlanmaktadır. Şimdi artık, sav
cılarımız, bizden tefriş için, mobilya almak 
için, masa almak için para talep etmiyor-
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lar; çünkü, istedikleri kendilerine takım 
olarak gönderiliyor. Kaç oda döşenecek-
se, bir adliyede kaç oda tefriş edilecekse, 
kamyonlarla o adette tefriş için malzeme 
gönderiliyor. Adliyenin bu duruma gelme
si, hakikaten övünülecek bir noktadır. 

Bu konuda son zamanlarda aldığımız 
çok yeni tedbirler de var.*Hâkim ve savcı
larımızın bu çalışma şartları ne kadar dü
zene girerse, adliyeye olan saygınlık, hâ
kim ve savcımıza olan saygınlık da ona gö
re artacaktır, 

Bunun yanı sıra, adliyelerimize, ki
tap, dergi ve çeşitli şeylere abone olunmak 
suretiyle gönderilmektedir. Mesela, şim
diye kadar senelerdir bütün hâkim ve sav
cılarımız o pahalı hukuk kitaplarını çar
şılardan alırken, bir Ceza Yasasını bile 
kendisi temin ederken, geçenlerde Yüce 
Meclisçe kabul edilip çıkarılan kanuna gö
re, Ceza Yasası yeni ciltlerle bütün adli
yelerimize gönderilmektedir. Bütün adli
yelerimize, onların her zaman elinin altın
da bulunması gereken kitapları ve takip 
etmesi gereken Yargıtay dergileri ve diğer 
dergiler gönderilmektedir; bu şekilde epey 
çalışmalarımız vardır ve bunun müspet 
gelişmeleri de ortadadır. Daha önce hâkim 
ve savcılarımız, en ufak bir fırsat bulduk
larında meslekten ayrılıyorlarken, avukat
lık veya diğer memurluklara geçerlerken; 
şimdi, emekliye ayrılan hâkim ve savcıla
rımız dahi yeniden hâkimliğe müracaat 
ediyorlar. Eskiden 2 500 hâkim açığı var
ken, ancak 100-150 kişi müracaat ediyor
du ve bu kişiler de otomatikman hâkimli
ğe atanıyordu. Şimdi ise, geçenlerde 200 
hâkim almak üzere açtığımız imtihana 1 
077 kişi müracaat etmiştir. 1989'un birinci 
ayında yapacağımız imtihan için de, da
ha şimdiden müracaatlar had safhaya gel
miştir. Hâkimlik ve savcılık mesleği artık 
cazip hale getirilmiştir ve mesleğe bakış 
açısı da olumlu yönde değişmiştir; bu da 

Hükümetin bir eseridir. 

Şimdi, her şeyden önce, hâkim ve 
savcılarımızın fizikî şartların! temin etmek 
ve bu imkânları sağlamanın yanı sıra; ça
lışmalarında basanlar dilemek ve artık çok 
iyi çalışmalarını temenni etmek ve ona gö
re davranmalarını istemek de bizlerin hak
kıdır zannederim. 

Sayın milletvekilleri, hâkim ve savcı
larımızın durumuyla ilgili yapılan bu iyi
leştirmenin yanı sıra, adliye binalarımız
da da epey gelişmeler oluyor. Türkiye'nin 
adalet binaları bakımından bugüne kadar-
ki tatbikatını biliyoruz. .Adlî işler, ilçeler
de kaymakamlık binasında, illerde de vi
layet binasında yürütülüyordu ve müsta
kil adalet binaları yoktu. Kırk elli senedir 
bu.tatbikat böyleydi. 

İzmir, Diyarbakır ve Bursa başta ol
mak üzere, bugün birçok ilimizde adliye 
binası yoktur. Şimdi ise, birçok yerlerde 
adliye binalarının yapımına başlanmış ve 
önümüzdeki yıl içinde de gene birçok yer
de adliye binası inşaatlarına başlanacaktır. 

Biraz.önce, bir arkadaşımız; 1989 yılı 
içinde adliye binalarının yapımıyla ilgili 
hiç bir ödenek konmaması meselesinden 
bahsetti. Halbuki, tetkik edildiğinde gö
rülecektir ki, önümüzdeki yıl içinde 9 ad
liye binasının yapımı var. Bir de, Hükü
metimizin fizikî imkânları sağlamak ba
kımından getirdiği yenilikler de var. Kay
nakları seri şekilde harekete geçirebilmek 
ve bu imkânsızlıklara çare bulmak, her 
şeyden önce maddî imkâna bağlıdır, ba
kanlıkların ve müesseselerin çok seri ha
reket eden maddî kaynaklan varken, Yü
ce Meclisimizin desteğiyle ve Hükümeti
mizin teklifiyle Adlî Yardım Fonu kanun
laşmıştır. Bu fon, bu yıl olduğu gibi, önü
müzdeki yıllarda da adliyelerimizin birçok 
meselelerini çözecektir, bunun için kaynak 
temin edilmiştir. 
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Bunun yanı sıra, bir de vakfımız var
dır. Bu vakfın da değişik tarzda çalışma
sıyla adliyemizin birçok dertlerine çare 
bulunduğu da ortadadır. Şimdi, bu fon
dan sağlanan kaynaklarla bütün hâkim ve 
savcı odalarının tefrişi, adalet binalarımı
zın inşası ve cezaevlerindeki çeşitli sorun
lara çare bulunabilmesi için çeşitli faali
yetlerimiz vardır. Önümüzdeki 1989 yılı 
bütçesinden, her türlü tasarrufa riayet et
mek suretiyle ve Bakanlığımızın hiçbir 
noktasında bir aksama olmadan işlerin 
yürütülmesi bakımından, bize istediğimiz 
bütün kaynaklar sağlanmıştır. Bu kaynak
ların Bakanlığımız bütçesine aktarılmasın
da da, yine Hükümetimizin ve Plan ve 
Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri
nin çok büyük katkıları olmuştur. 

Bu kaynaklara ilaveten bir de, ada
let Fonunun ve vakfın getirdiği imkânlar
la önümüzdeki yıl, adalet hizmetlerinde 
herhangi bir aksamanın olmayacağı ve bu 
hizmetlerde çözülmesi gereken konulara 
en iyi şekilde ulaşılacağına dair iyi ema
reler vardır. Bu bakımdan da teşekkür 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetimi
zin aldığı yeni bir kararla, 1989 yılından 
itibaren, hukuk fakültelerinde okuyan ta
lebelere bakanlıkça burs verilecektir. Bu 
burs verilecek olan Öğrencilerin hem tah
sillerine yardımcı olunacak hem de tahsil
lerinden sonra yetiştirme kurslarından ya
rarlandırılmak suretiyle de daha iyi yetiş
miş olarak mesleğe atanacaklardır. Bu şe
kilde de, yine hâkimlik ve savcılık mesle
ğine yeni bir cazibe getirilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakan
lığımızın fizikî şartlan ve çeşitli yasal ku-
ruluşlanmızdaki birtakım düzenlemelerin 
yanı sıra, bir de kanun çalışmalarımız var. 
Esas ağırlığı olan nokta, hem Adalet Ba
kanlığınca ve arkadaşlanmızca hazırlanıp 
teklif edilen ve hem de Hükümetçe teklif 

edilen kanun teklifi ve tasarılan üzerinde 
epeyce çalışmalarımız oldu. Bu teklif ve ta
sarılar üzerindeki hızlı çalışmalarımız, bü
tün Meclis üyelerimizin malumu olduğu 
için detayına girmek istemiyorum. Haki
katen, son dört beş yıl içerisinde kanunî 
düzenlemeler bakımından epey hızlı ve et
kili çalışmalar yapılmıştır. Temel kanun
larımız üzerinde de yine aynı şekilde ça
lışmalar yapılmıştır. , 

Adliyelerimizde öncelikle çözülmesi 
gereken bir diğer konu da, hakikaten ad
liyelerimizi, tamamen davalara boğmuş 
yüzlerce, binlerce dosya içerisinde en ufak 
ihtilaflara, davalara ve cezaî davalara da
hi bakan bir yer olmaktan çıkarma ve da
ha serileştirme çalışmaları ile ilgili, son 
dört beş yılda çok büyük yenilikler geti
rilmiştir. Sorgu hâkimliğinin kaldınlışın-
dan tutunuz, gıyap müessesesinin ıslah 
edilişine kadar, daha seri bir şekilde da
vaların görülmesi ile ilgili tedbirler geti
rildiği gibi, son zamanlarda getirilen ye
ni düzenlemelerle de, adliyelerimiz, çok 
fuzulî bazı yüklerden de kurtarılmıştır. 

Bazı cezaların idarî para cezasına 
çevrilmesi ile ilgili kanun geçenlerde Yü
ce Meclisin oyları ile kabul edilmiştir. Sa
dece bu kanunun getirdiği yenilikle ve ida
rî para cezalanna dönmesiyle, mevcut 446 
bin dava düşmüş ve idarî para cezası ha
line dönüştürülmüştür. Hem adliyelerin 
işleyişi bakımından hem idarenin işleyi
şi, hem de fuzulî vakit kaybı bakımından 
çok büyük yenilikler getirilmiştir. Savcıla
rımız, bir ilamat memuru gibi, sabah - ak
şam bin, ikibin liralık cezaların fişlerini ta
kip eder pozisyondaydılar; şimdi, artık da
ha büyük meselelere ve her türlü, savcılık 
ve hâkimliğin icap ettirdiği büyük dava
lara bakma durumuna geçtiler. Mesela, 
daha dün Resmî Gazetede yayınlanan ve 
yürürlüğe giren son İnfaz Yasasıyla geti
rilen değişiklikler ve Ceza Yasasındaki bazı 
değişikliklerle, ön ödemeli cezalarda artır-
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ma yaparak, bir aylık hapis cezasını, üç 
ay hapis ve hafif hapis cezası şekline çe
virmek suretiyle, bugün birçok davalar, yi
ne aynı şekilde ön ödemeli ceza şekline ge
tirilmek suretiyle, adliyelerimizin fuzulî 
çalışmaları da önlenmiş durumdadır. Bu 
çalışmaları yapmaya mecburduk; eğer' 
bunları yapmasaydık, adliyelerimiz fuzu
lî olarak büyük bir yük içinde çalışacak ve 
hiçbir surette de etkin duruma gelemeye
ceklerdi. Hele hele etkin durum bir tara
fa, en mühim davalar bile ufak meselele
rin arasında kaynayıp gidecekti. Bu ba
kımdan, hâkim ve savcılarımızın çalışma 
şartları ve yüklerini de biraz daha kendi 
meslekleriyle ilgili noktalara çekmek ve 
bunu da hafifletmek durumundaydık. 

Biraz önce bir arkadaşımız da bah
settiler; bugün yeni düzenleme çalışmala
rımız içerisinde, gerek Ceza Yasamız, ge
rek Medenî Kanun üzerinde çalışmaları
mız da var. Ceza Kanunuyla ilgili hepi
nizce malum olan durum şu: Belki yedi 
sekiz yılı bulan bir zamandan beri kurul
muş komisyon çalışmaları, uzun süreler 
inkıtaa uğramış gelmiş ve nihayet bu se
ne temmuz ayı içerisinde bu komisyon ça
lışmalarını sıklaştırmak suretiyle Ceza Ya
sasıyla ilgili tasarılarını Bakanlığa sun
muşlardır. O tarihten bu yana da Bakan
lık olarak biz, çok detaylı şekilde bir ça
lışmaya girmek suretiyle bunları tamam
ladık. 470 maddeyi bulan, çok değişik ve 
bugüne kadar ufak tefek maddelerdeki de
ğişikliklerle de insicamı bozulan Ceza Ka
nunumuzda umumî bir değişiklik ve dü
zenlemeyle, bu yasayı da eğer önümüzdeki 
günlerde Meclisimize sevk eder, incelete
bilir veya kanunlaştırabilirsek büyük bir 
başarı sağlamış olacağız. Yalnız, burada 
şöyle bir konu var: Ceza Yasasındaki du
rum, Medenî Kanun çalışmalarında da 
aynı şekildedir. Bu yasa da 500 maddenin 
üzerindedir. Gerek Ceza Kanunu gerek
se Medenî Kanunu Meclise sevk etmek

teki müşkülatı da g*ene bu Meclisin çöz
mesi lazım. 470 madde olan Ceza Yasası
nın buradaki görüşülmesinin durumunu 
da yine Meclisin takdirine sunuyoruz. Ar
tık, bu tarz köklü kanunların görüşülme
siyle ilgili yeni düzenlemelere geçme za
ruretinin olup olmadığını da Yüce Mec
lisin takdirlerine sunuyorum. 

Şimdi, bu arada da adlî yargımızda-
ki davaların eksütilmesi ve daha seri şe
kilde çıkarılması çalışmalarıyla ilgili, ge
ne bir arkadaşımızın bahsettiği, istinaf 
mahkemeleri, üst mahkemeler konusun
daki çalışmalar Bakanlığımızca yapılmış, 
hemen hemen tamamlanmış durumdadır. 
inşallah, Meclisimize önümüzdeki günler
de sevk etmek durumuna geçeceğiz. Yar-
gıtayımızda çeşidi noktalarda davaların bi
rikimi ve yıllarca uzaması durumu var ve 
Yargıtayımızda incelenen bütün davalar, 
binlerce, onbinlerce adedi bulmuş durum
da. En ufak ihtilaflarda bile boğulan ve in
celemesi yerine göre bir - iki seneyi bulan 
dosyalar var. Bunun için de, aynı idarî 
mahkemelerde olduğu gibi, yeni bir dü
zenlemeye gitme zaruretinin olduğunun 
inancındayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun ça
lışmalarımızda, son yıllarda epeyce büyük 
çapta çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışma
lara Adalet Bakanlığı olarak da aynı hızla 
devam etmekteyiz. Bu yasal düzenleme
ler ne kadar seri olur ve aksamalar ne ka
dar çok ani şekildeki hazırlıklarla gideri-
lebilirse, inşallah yargı organlarımızın da 
o derecede rahat ve huzur içinde çalışması 
ve netice alması muhakkak olacaktır. 

Bu konuya ilaveten, hâkim ve savcı
larımızın durumlarının ele alınması kadar, 
bütün adlî personelin durumunun ele 
alınmasının da mutlak surette zarurî ol
duğu inancındayız bu bakımdan, bütün 
mahkemelerimizde çalışan adlî personelin, 
ceza ve tevkifevlerimizde görevli bütün in
faz koruma memurlarımızın ve bütün bu 
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yardımcı personelin tamamının durumla
rının iyileştirilmesi, daha iyi şartlarda ça
lışmalarının temini noktasında da büyük 
gayret sarf ediyoruz ve bütün adliyelerde 
çalışan personelin, hele hele büyük şehir
lerde çalışan personelin ev sorunları, loj
man sorunları ve çeşitli ihtiyaçlarının ta
mamen bilincindeyiz. Yeni yapacağımız 
bir tatbikatla da, önümüzdeki yıldan iti
baren, bu personelimize her ilde ve her 
büyük şehirde lojmanlar yapmak ve bun
ların aynı zamanda -lojman bir tarafa-
mülk sahibi olmalarını temin edecek top
lu konut kredileri de vermek, bir noktada 
onların da elinden tutmak suretiyle, hem 
maaşlarını bir noktaya getirmek, hem de 
çeşitli imkânsızlıkları telafi etme yolunda 
büyük çalışmalarımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, bir de cezaev-
lerimizin durumuna değinmek istiyorum. 
Türkiye'de -halen ilçelerimiz de dahil ol
ma üzere- büyüklü.küçüklü 640 cezaev-
miz vardır. Bu cezaevlerimizde halen 51 
bin hükümlü ve tutuklu mevcuttur. Bu 51 
bin kişinin 19 bini tutuklu durumundadır. 
Her şeyden önce, cezaevlerimizde bulu
nan hükümlü ve tutukluların bütün iaşe, 
ibate ve bakımları Adalet Bakanlığına ait
tir. Yapılan tüzük, kanun ve yönetmelik
lerle bu konular bize havale edilmiştir. Biz, 
bu konuda iki bölüm halinde bütün me
selelerin halli şekline gidiyoruz, birincisi, 
bütün cezaevlerimizin fizikî şartlar bakı
mından en müsait ve her yönüyle bütün 
imkânlarını mümkün olduğu şartlarda te
min etmek. Bu yapılmadığı sürece, ne ka
dar iyileştirmeye gidilirse gidilsin, tatbik 
imkânı olmayan bir husustur. Bugün öy
le cezaevlerinimiz var ki, bunlar 30 - 40 
yıllık ve hiçbir surette binası bu işe elve
rişli olmayan yerlerdir. İşte, yine Hükü
metimizin 4-5 yıldır aldığı tedbirler neti
cesinde, bir çok yerlerde yeni tip cezaev
leri ve yeni yapılan binalar hizmete gir
meye başlamıştır. Bugün, arkadaşlarımı

zın hepsi bilirler, illerimizin çoğunda (E) 
tipi cezaevleri, özel tip cezaevleri tama
men hizmete giriyor ve bunlar hizmete 
girdiği takdirde de, buraların gerek iç dü
zenlemesi ve gerekse her türlü dış koru
ması, ona göre de tam manasıyla hizme
te girmiş oluyor. Önümüzdeki yılda da ay
nı şekilde yeni tip cezaevlerinden, inşaatı 
devam edenler mutlaka hizmete girecek
tir. Bu hizmete girişler son bir yıl içinde 
olduğuna göre, bu hizmete başlayış da son 
3-4 yıl içinde olmuş demektir ve çok seri 
şekilde bu cezaevlerimiz hizmete girdiği 
takdirde, başlangıçta da söylediğimiz gi
bi, aynı şartlarda ve aynı imkânlarla bü
tün ceza ve tevkifevlerimizin hizmete gir
mesi sağlanmış olacaktır. 

ikinci olarak da; bizde infaz ve ıslah 
diye geçen konulara değinmek istiyorum. 
Her şeyden önce, bugün, muayyen infaz 
sistemimizin yanı sıra, birçok Avrupa ül
kelerinden daha ileri noktada ıslah çalış
maları vardır. Bizdeki ıslah çalışmalarının 
içerisinde, iş yurtlarını, yarıaçık cezaev-
lerimizdeki, çocuk ıslah evlerimizdeki çe
şitli çalışmaları sayabiliriz. Bugün, yarı 
açık cezaevlerimizde ve çocuk ıslah evle
rimizde -her şey bir tarafa- çeşitli meslek
leri öğrenmelerini, çeşitli noktada beceri 
kazanmalarını sağlayacak her türlü tedbir
ler ve imkânlar alınmıştır. Bugün, kundu
ra imalatından, halı imalatından tutunuz 
da, sanat değeri yüksek bakır üzerindeki 
işlemlere kadar her şey cezaevlerimizde 
imal edilmektedir. Ankara Yan Açık Ce
zaevinde 15 gün önce açtığımız mobilya 
atölyesinde seri şekilde imalata geçilmiş
tir ve masasından, koltuğuna kadar bir hâ
kimin odasının ihtiyacını karşılayacak şe
kilde ayda 80 takım mobilya imal edecek
tir. Bu da, ayda 80 hâkim odasının döşen
mesi demektir ve cezaevlerimizde, bu şe
kilde imalat yapan atölyeler mevcuttur. 
Tabiî, bu atölyelerin kurulması, çeşitli im
kânların sağlanması, o cezaevlerindeki ki-
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silerin dışarıya çıktıklarında da bir mes
lek sahibi olmasını sağlıyor. Bugün ceza-
evlerimizde yüzde 10 nispetinde ve 5 inin 
üzerinde ilkokul diploması alan hükümlü 
ve tutuklu var ve buralara öğretmeninden, 
psikologundan tutunuz da doktoruna va
rıncaya kadar hepsi tayin edilmiştir ve ora
da günlük derslerini yapıyorlar. Bugün, 
yanaçık cezaevlerinde ortaokula, liseye gi
den kişiler, çocuklar var. Çocuk ıslahevin-
den Ankara'daki, İzmir'deki ortaokullara 
devam edenler var ve hatta bu sene ilk de
fa tatbikine geçtiğimiz, üniversite imtihan
larını kazanan çocuklardan bazıları üni
versitelerde ders takip ediyorlar. Bütün 
bunları yapmaktaki arzumuz; bunların, 
ceza ve tevkif evlerindeki, ıslah kurumla
rındaki cezalarını bitirdikten sonra cemi
yete atıldıklarında, bir daha suç işleyip ge
riye dönmemelerini temin içindir. Bunla
rı, her şeyden önce bu şekilde yetiştirmek 
ve cimeyete kazandırmak durumdayız. Bu 
konudaki çalışmalarımız birçok ülkeyle 
mukayese edildiğinde, Avrupa ülkelerin
den çok daha ileri durumda ıslah çalışma
larımızın olduğu görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, cezaevlerimiz-
deki durumlarla ilgili, pek tabif ki, muay
yen zamanlar bazı hareketler oldu; bun
lar da bazı cezaevlerinin bize intikal edi
şinde, bazı cezaevlerindeki farklı uygula
maların kaldırılmasıyla ilgili tedbirlerde 
çeşitli noktalara geldi, ama çeşitli mecra
lara da sürüklendi; bunlann hepsi malum. 
Yalnız, bir tek şeyi söylemek istiyorum: 
Biz, her yönüyle cezaevlerindeki hüküm
lü ve tutukluları, kanunlar çerçevesinde 
muhafazaları ve cezalarının infaz durumu, 
bize tevdi edilen kişiler olarak kabul edi
yoruz ve kendimizi, her yönüyle bunların 
çeşitli konularıyla ilgilenmeye, kanun, usul 
ve bize yüklenen görevler bakımından eli
mizden geleni yapmaya mecbur addedi
yoruz. Bu yönüyle, aksayan her noktayı te
lafi etmek ve yeri geldiğinde hepsine çe

şitli noktalarda kanun, usul dairesinde ve 
bize verilen yetkiler dairesinde çeşitli im
kânlar sağlamak her zaman görevimizdir; 
bunu, bu şekilde görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konulan 
geçtikten sonra, bir de arkadaşlarımızın 
üzerinde durduğu ve sık sık burada, bir 
nevi Anayasanın eleştirilmesi gibi gördü
ğümüz birçok eleştirileri var. Bunlann ba
şında, her zaman söylenen ve çok sık tek-

( rarlanan, hâkim ve savcılarımızın teminat
larının olmayışı, hâkim ve savcılanmızın 
tayin ve nakillerinin Anayasaya göre pek 
de adilane yapılmadığı ve Adalet Bakanı
nın o kurulda olmasının, hâkim temina
tını zedelediği gibi bazı düşünceler yer al
maktadır. 

Şimdi, bu noktaya kısaca değinmek is
tiyorum. Her şey bir tarafa, hâkim ve sav
cılanmızın, tayin, nakil, terfi ve derecele-
rininin tespiti hususunda yetkili durumda 
olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun teşkili, her şeyden önce anayasal bir 
konudur. Anayasamız, en ince teferruatı
na kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun ne şekilde çalışacağını, ne şekilde 
teşekkül edeceğini tamamen maddelere 
bağlamış durumdadır. Bütün bu konular 
burada işlendi; fakat bir şeyi ben Meclisin 
dikkatine sunmak istiyorum. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde, bir adalet bakanlığı, bi
zim Adalet Bakanlığımız gibi düzenlenme
miştir. Tür Milletinin adalete verdiği 
ehemmiyet, Türk Milletinin hâkim ve sav
cılarımıza verdiği önem, Adalet Bakanlı
ğının düzenlenmesinde belirlidir. Dikkat 
ederseniz Adalet Bakanlığında, Adalet Ba
kanından başka, üst kademelerde hâkim ve 
savcı olmayan hiç kimse yoktur. Adalet Ba
kanlığında, rnüsteşan, müsteşar yardımcısı, 
bütün genel müdürleri, bütün teftiş kurul
ları ve bütün kademeler hâkim ve savcılar
dan oluşmuştur. Orada tek görevli, bakan 
olarak Adalet Bakanıdır. 
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ikincisi, -bütün bunlar eleştiriliyor-
Adalet Bakanlığında sadece üst kuruluşlar
da tasarruf yetkisini kaldıran bir yönetim 
vardır. Bugün, hiçbir genel müdür, müs
teşar, müsteşar yardımcısı ve üst kademe
deki kişilerin hiç birisi, aynı derecede baş
ka bir göreve seçilmedikleri takdirde, o gö
revlerine son verilemez. Bu, hâkim ve sav
cılarımızın've ona hizmet götüren mües
sesenin teminatıdır. Bu, hâkim ve savcıla
rımızın daha rahat çalışabilmelerine ve çe
şitli meselelerine daha müşahhas yaklaşa-
bilmelerine matuf bir harekettir. 

7 kişiden oluşan Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulumuzda, 3 tanesi Yargı-
taydan, 2 tanesi Danıştaydan -tabiî aynı 
adette yedek üyeleri de var- ve 1 tanesi de 
müsteşar olmak üzere, 6 kişi hâkim smı-
fmdandır. ve bunların hepsi birinci sınıf 
hâkimdir. Her yönüyle mesleklerinde mu
ayyen kademelerden geçmiş, temayüz et
miş, bir noktaya gelmiş; Yargıtayda, Da-
nıştayda üye olarak görev almış ve de ar
kadaşlarının içerisinden seçilerek gelmiş
tir. Bunların içerisinde bir tek Bakan 
vardır. 

Biraz önce bir arkadaşımız, bu üye
lerin müstakil yerleri olmadığı gibi müs
takil sekreteryası bulunmadığı müstakil 
çalışma yapılamadığı gibi bazı tenkitler
de bulundular. Bir Bakan olarak da söy
lüyorum, inananız, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulumuz, çok ince ve detaylı 
çalışmalar yapıyor Katılıp katılmamak ay
rı meseledir ama, takip ettiğimiz birçok 
çalışmalarda da, her yönüyle yerinde ka
rarlar alınıyor. Hele, biraz önce bir arka
daşımız, "100-200 dosya yığılıyor 
ve o güh hangi atamalar yapılacaksa, bun
lar bir anda bitiriliyor'' şeklinde bir eleş
tiri getirdiler. Bir kararnamenin çalışma
sı aylarca sürüyor; ayırca, gündem, mut
lak surette daha önce her türlü bilgiler in
celenebilecek şekilde tespit edilerek, o top-
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lantıya gidiliyor. Hâkim ve savcılarımızın 
durumu her yönü ile nazara alınmış ve 
Anayasa tanzim edilirken de çok ince nok
talara kadar düzenlenmiş. 

Geçenlerde, gerek Sayın Başbakanı
mızın bütçe açış konuşmasında söylediği 
gibi ve gerekse de biraz önce bir arkada
şımızın burada saydığı diğer ülkelerdeki 
bu hâkim ve savcı atamalarıyla ilgili tat
bikatları tekrarlamak istemiyorum; ama 
bizdeki tatbikatıyla bu sakildeki düzenlen
miş bir çalışma, hâkim ve savcılarımızın 
teminatlı çalışmadığı noktasındaki tenki
di kapsaması, bence çok büyük insafsız
lıktır. Onun için, hâkim ve savcılarımızın 
bu tarz çalışmalarında, hakikaten özen 
gösterilmekte ve her türlü haklarının çiğ
nenmemesi konusunda ve atamalarda ge
rekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Biraz önce, bu atamalarla ilgili her
hangi bir itirazın olmadığından bahsedil
di; ama bizde bir de İtirazları İnceleme 
Kurulu vardır. Yedi kişiden oluşan bu Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yedek 
üyelerinin de iştirakiyle, tamamının top
lanması halinde İtirazları İnceleme Kuru
lu olarak da çalışma yapıyor; yani herhan
gi bir hâkim ve savcımızın muayyen nok
tada kendisine yapılan bir tasarrufla ilgili 
bir itirazı olduğu zaman, bu itirazı, daha 
geniş bir kurul olarak burada inceliyor.. Bu 
yönüyle, bizim bu sistemimiz -getirilen çe
şitli noktalardaki örneklerle- Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun çalışmaları
na güç katmış ve hakikaten örnek teşkil 
edecek çalışmalar haline getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin 
dolmasına 5 dakika var, lütfen topar
layınız. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, her yönüyle, adalet camiasına Hükü
metimiz en büyük önemi, ehemmiyeti ver
mekte ve göstermektedir. Her yönüyle, en 
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üst noktada titizlikle, adalet gibi ulvî bir 
müessesenin tamamen tarafsız, bağımsız 
ve daha seri çalışması noktasında elimiz
den gelen gayret gösterildiği gibi, mahke
melerin daha seri bitmesi noktasında da 
çeşitli yasal düzenlemeler ve çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Ben, adliyelerimizin ve adalet teşki
latımızın, önümüzdeki günlerde ve yıllar
da problemlerinin tamamen çözüleceğine; 
hepimizin arzuladığı ideallikte adliye sa
raylarımızla, hâkim ye savcılarımızla ve 
her türlü yasal düzenlemelerle daha iyi ça
lışmalar verebileceğine inanıyorum. 

Bu bakımdan, diğer konulara» diğer 
müesseselerimizle ilgili izahlara geçmek is
temiyorum; çünkü, çalışmalarımız hep or
tadadır. Her yönüyle, arkadaşlarımızın 
her türlü tenkidine, her türlü uyansına ve 
eksikliklerle ilgili yapılması gereken her 
türlü öneriye açık bir Bakanlığız. Bu yö
nüyle de, çalışmalarımızda bugüne kadar 
değerli milletvekillerimizin gösterdikleri 
yakınlığa ve desteğe de candan teşekkür 
ediyoruz. 

Sözlerimi bitirmeden önce, biraz ön
ce konuşan bir arkadaşımızın konuşma
sında, biraz da şahsi noktayı kapsayan ve 
sözlerini bitirirken hemen söyleyip indiği 
bir noktaya değinmek istiyorum. 

Şimdi, her şeyden önce, bize verilen 
görevin bilinci, gururu ve mesuliyetini bi
len bir kişiyiz 22 yıllık avukatım ve avu
katlık mesleğimi de gururla, şerefle ve o 
mesleğin verdiği veya icap ettirdiği her 
türlü meslekî şartlara da uygun olarak ye
rine getirmeye çalışmış bir kimseyim. Bir 
gazetenin yazdığı bir konuyu, burada, Yü
ce Mecliste konuşmak ve " O gazete şunu 
yazdı" demek yetmiyor. Bizim verdiğimiz 
izahatı da okuması lazım; bugün de aynı 
izahları vermişizdir. 

Bir defa, avukatlık mesleğinde bir şa
hıstan alınan vekâlet çerçeveletip asılacak 

veya cepte saklanacak bir şey değildir. Ve
kâlet alan kişinin, bu vekâleti herhangi bir 
yerde kullanması ve herhangi bir yerde ve
kil olarak, hareket etmesi demektir. Eğer, 
kişiler böyle bir şeyi ortaya atıp da, bunu 
açıklamadan geri çekilirlerse, bu, iftiranın, 
karalamanın, müesseseleri tahrip etmenin 
ötesinde hiçbir şeye yaramaz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Yüce Meclisinizde, siz değerli arka
daşlarımla beraber çalışmaktan, birlikte 
hizmet vermekten gurur duyuyorum. Her 
şeyimle söylüyorum; hiçbir surette hesa
bını veremeyeceğim, hiçbir surette bir 
kimsenin tarizine olacak bir şeyim yoktur. 
Bu gibi konuları arkadaşların "Bu konu 
şöyleymiş, bu konu böyleymiş" şeklinde 
açık olarak konuşmalarını; şahsı yaralayı
cı, Bakanlığı yaralayıcı, kişileri yaralayıcı 
tarzda konuşmalann yapılmamasını da ri
ca ediyorum. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin adalet 
camiasına çok yenilikler getirmesini ve 
adalet camiasının daha rasyonel çalışma
sına, daha iyi çalışmasına vesile olmasını 
candan diliyorum. Adalet Bakanlığı büt
çesinin buraya takdimiyle ilgili Plan ve 
Bütçe Komisyonunda çok değerli çalışma
ları olan Sayın Başkan ve üyelerini kutlu
yor ve her yönüyle bizlere destek veren de
ğerli milletvekli kardeşlerimin hepsine de 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efen
dim. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Aleyhte, Sayın Ahmet Ersin; buyu
run efendim. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; adalet, in
sanlık tarihi kadar eski ve köklü bir kav
ramdır. Ancak, her devirde ve ülkede fark
lı uygulanmıştır. Adalet, kimi zaman bir 
kişinin sözleriye, kimi zaman da belirli ku
rallarla, yazılı hükümlerle dağıtılmıştır. 
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Her milletin yaşamında, onu yönlen
diren, toplumu temelinden etkileyen, ye
ni ufuklar açan onur verici olaylar vardır. 
Atatürk'ün önderliğinde ve milletle bü
tünleşerek yürütülen ve sonuçlandırılan 
Kurtuluş Savaşı ve devrimler, milletimiz 
için bu tür nadide değer taşıyan olaylar
dandır. 

Kurtuluş Savaşından sonra Türkiye'
de çok yapısal değişiklikler olmuştur. Bu 
yapısal değişimlerin en büyüğü ise, hukuk 
devrimidir. Çünkü hukuk, genelde bir 
dünya görüşünün, özelde ise, bir ülkenin 
hem temeli, hem de çerçevesidir. Atatürk, 
toplumumuzun uygar milletler arasında 
layık olduğu yeri alabilmesinin ön şartı 
olarak, hukukun dine ve yazgıya dayanan 
kurallara değil, akla, çağdaş yaşama da
yandırılması gerektiğine inanıyordu. Hu1 

kuk devrimini gerçekleştirmesindeki ne
denlerin başında da bu düşüncesi gelir. 

Hiçbir hukuk düzeninin, tüm hukuk 
sorunlarını çözümleyebildiği iddiasında 
bulunulamaz. Yasa koyucunun hiç düşün
memiş olduğu bazı durumlar her zaman 
ortaya çıkabilir. İnsan yapısı olan her şey
de olduğu gibi, yine insan yapısı olan ya
saların bünyesinde de çeşitli hata ve 
eksiklikler olabilir. 

Gerçek adaleti, insanların dağıttığı ve 
belirlediği unutulmaladır. Bu insanlarımız 
yargıçlanmızdır. Bu bakımdan, hukuk 
devleti uygulamasında mahkeme kararla
rının yapıcı rolleri çok büyüktür. Kıvanç
la ve şükranla belirtmeliyim ki, yargıçla
rımız, Atatürkçü çizgide ve bilimsel an
lamda bağımsız bir Türk hukuku meyda
na getirme güçlülüğünü göstermişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her ülkede, yürürlükteki hukuk, adalet 
kavramıyla bağlantılı olarak oluşur. Bu 
bağlantı, düzen ile birlikte bütünleşir. Sa
dece düzen kaygısına kapılan, toplumsal 
barışı ve dengeyi sadece disiplinde arayan 
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bir kurallaşma, toplumsal ilişkileri düzen
lemede yeterli olamaz. Ceza Yasamızda, 
toplumsal barışı sadece istikrar ve disip
linde arayan maddeler ve hükümler mev
cuttur. 

Çağlar boyunca, insanoğlunun dü
şüncesinden ötürü cezalandırılması, hiç
bir rejimi berhudar etmemiştir. Eğer in
sanların düşünceleri, dirençleri; işkence
lerle, iktidar hırsına kapılmış diktatörler
ce susturulabilseydi, bugünkü çağdaş dün
ya olmazdı. Dünya, "yuvarlıktır" diyeni 
yok etmekle tepsi şekline bürünmedi. Or
taçağın en zalim engizisyon mahkemele
ri, Cizvit papazları bile, düşüncenin, inan
cın önüne geçemedi. Bıı nedenledir ki, hiç 
vakit geçirilmeden, Türk Ceza Yasasında
ki 141, 142, 163 ve benzeri gibi, düşünce 
ve inanç özgürlüğünü kısıtlayan tüm an
tidemokratik maddeler kaldırılmalıdır. 
Eğer ülkemizde toplumsal barışın sağlan
ması isteniyorsa, "düşünüyor" diye yada 
"Yönetenlerin dilediği şekilde düşünme
di" diye cezaevlerine tıkılan binlerce kişi 
için bir genel af çıkarılmalıdır. 

Yaşamak, varlığını sürdürmek, insa
nın en doğal hakkıdır. Gelişmiş, çağdaş ül
kelerin hiçbirinde idam cezası yoktur. Var
sa bile uygulanmamaktadır. Türkiye'de de 
idam cezası kaldırılmalıdır; Ama Sayın 
Cumhurbaşkanı gibi, idam cezalarının 
kaldırılması, Ortak Pazara girmekte bir 
araç olarak görülmemeli, soruna insancıl 
yaklaşımla eğilirimelidir. 

Sayın milletvekilleri, idarenin hiçbir 
eylemi yargı denetimi dışında tutulmama
lıdır. Bunu içeren Anayasa hükümleri der
hal düzeltilmelidir. Ülkemizde hukuk, hiç
bir zümre veya grup lehine çığırından çı
karılmamalıdır. Bu nedenle, 12 Eylülden 
sonra, hangi kademede olurlarsa olsunlar, 
yaptıklan icraatı hukuk kontrolü dışında 
tutanlar, haklarındaki ithamlardan kurta
rılmalıdır. Bağımsız yargı önüne çıkarıla
rak, suçları yoksa aklandmlmalıdırlar. Ak
si takdirde, hem demokrasimiz ve hem de 
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hukuk sistemimiz büyük yara alır. Bu ne
denledir ki, 1982 Anayasasında yer alan, 
kişi ve kurumlan himaye eden antidemok
ratik maddeler, bu arada geçici 15 inci 
maddeyi bu Meclis mutlaka kaldırıl
malıdır. 

Türkiye'de demokrasi var, Anayasa, 
var; ama bu Anayasaya aykırı başka ya
salar da var ve üstelik de Anayasaya aykı
rı yasaları ortadan kaldırmak, yine bu 
Anayasaya göre mümkün değil; yani, ana
yasa kendini reddediyor. Yine bu Meclis, 
dünyanın hiçbir yerinde, Afrika ormanla
rında bile olmayan bu çelişkiye, bu gülünç 
duruma son vermek zorundadır. Ya Ana
yasa, kendine aykırı olan bu yasalara uy
durulmak ya da yasalar Anayasaya uygun 
hale getirilmelidir. 

Bu iktidar, basını, kuşatma altına 
alıp, onu zorla kendine uydurmayı amaç 
edinmiştir. Terör kokan ekonomik ambar
gosuyla, antidemokratik baskı yasalarıy
la, basını ve yürekli yazarları sindirmek 
istemektedir; ancak, şu iyice bilinmeli ki, 
padişahlara bile teslim olmayan, bu uğur
da kelle veren Türk başını, bu iktidara 
karşı da onurunu koruyacaktır. Türk ba
sını, demokrasiden nasibini almayan bu 
iktidarın kuşatmasını yaracak ve özlediği 
ortama kavuşacaktır. Bu ülkede, demok-, 
rasinin korunması ve kollanmasının, sa
dece belirli kurumların tekelinde olmadı
ğını, tüm halkın görevi olduğunu, halkı
mıza ve bazı kurumlara enjekte etmeliyiz. 
Şanlı ordumuzun yıpranmaması için, re
jime müdahaleleri önleyecek önlemleri al
malıyız. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetimi
zin ilanından sonra, zindana atma yön
temlerine son veren, infaza ilişkin ilk .ya
sa 1930 tarihlidir. Hapishane ve Tevkifha
nelerin idaresi Hakkında Kanun adını ta
şıyan bu yasa ile, yeni cezaevleri yapımı
na gidilmiş ve cezaevlerinin yönetimi İçiş

leri Bakanlığından Adalet Bakanlığına 
devredilmiştir. O zamandan beri de bu şe
kilde devam etmektedir. Uzunca bir sü
reden beri cezaevleri kaynayan kazan ha
lindedir. İşkence ve kötü maumale iddia
ları, keyfî infaz yakma yakınmaları ve aç
lık grevleri nedeniyle cezaevleri sürekli 
olarak Türkiye'nin gündemindedir. İçeri
de tutuklu ve hükümlüler, dışarıda onla
rın yakınları, sorunlarını devlete anlata-
mamanın çaresizliğini yaşıyorlar. Cezaev
leri, azap çektiren, yeni suçları ve suçlu
ları hazırlayın, kötü alışkanlıklar veren, in
sanları umutsuzluğa ve toplumdan nefret 
etmeye iten yerler olmamalıdır. Cezada öç 
alma, ödeşme yerine, iyileştirme, kişiyi 
topluma kazandırma ilkeleri vardır. Kuş
kusuz, işlenen suç karşılığında, özgürlü
ğün belirli bir süre kısıtlanması amacıyla 
ve devlet eliyle yapılmış cezaevlerinde di
siplin olacaktır; ama oralara, yine devlet 
eliyle, can güvenlikleriyle ilgili sağlıklı ve 
insanca gereksinmelere cevap veren ön
lemler ve uygulamalar da getirilmelidir. 

Tek tip elbise zorlaması, tek tip dü
şünme istemiyle birdir. Cezaevlerine, ide
olojisi, inancı, uyruğu başka başka insan
lar girmektedir. Bu insanlara tek tip elbi
se, tek tip ilke, tek tip ahlak ve tek tip 
marşlar uygulanamaz. Yıllar ince demire 
vurmayı kaldıran Anayasa Mahkemesi ka
rarına karşın, Hâlâ demire vurmanın sür
dürülmesi, insan onuruna aykırı kelepçe
lemenin, zincirlemenin mantığı yoktur. 

Cezaevlerinde kalıcı bir sükûnetin 
sağlanması isteniyorsa; sağlam ve adil bir 
cezaevi geleneği kurulmalı ve cezada zin-
dancılık anlayışına son verilmedir. Kendi
sini, toplumun kırbacı olarak gören eli so
palı cezaevi yöneticileri, eğitimden geçi
rilmeli ve suçlu psikolojisi mutlaka öğre
tilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yar
gıçların ekonomik sıkıntılarının getirdiği 
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sarsıntı, yargıçlık mesleğini cazip olmak
tan çıkarmıştır, kadroların boşalmasına 
neden olmuştur, rargıç açığının büyüme
sinde, mesleğin onursal niteliklerinin aşın
masının da rolü vardır. Bunun yanında, 
yardımcı personelin de ekonomik durumu 
çok kötüdür. Maaşları, yaptıkları işe göre 
çok yetersizdir. Hâkim ve savcılara veril
mekte olan yargı tazminatının, yardımcı 
personele de de verilmesi; adliye persone
line yemek verilmesi ya da bunun bedeli
nin ödenmesi gerekir. Lojman sorunları 
çözülünceye kadar da bu personele kira 
yardımı yapılmalıdır. 

Sayın üyeler, şu anda dileğim, yeni 
kuşakların insan hak ve özgürlüklerine 
saygılı, daha uygar, daha ileri bir Türkiye 
yaratabilmenin sorumluluğunu ve bilinci
ni yüreklerinde hissederek, böyle bir ül
kede yaşama, şansına sahip olmalarıdır. 

Bu duygularla hepinize saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ersin. 

Sual sormak isteyen sayın üyeler var
dır; sual soracakları tespit edip, sırasıyla 
okuyorum efendim; Sayın Miski, Sayın 
Genç, Sayın Dikmen, Sayın Duduoğlu ve 
Sayın Gürpınar. 

Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, Anayasamızda hukukun üstünlü
ğü prensibi kabul edildiğine göre; 

Soru 1. Yargı yollarının sonuna ka
dar işlemesini önleyici yasaların düzeltil
mesini Hükümet olarak düşünüyor 
musunuz? 

Soru 2. Bireysel kararların yargı de
netimi dışında tutulması, hukukun üstün
lüğü ilkesine aykırıdır. Buna ilişkin yasa

larda bulunan hükümleri düzeltmeyi dü
şünüyor musunuz? 

Soru 3. Herhangi bir idarî işlemle 
görevinden alınan bir memur, bu işlemi 
idarî yargıda iptal ettirdiğinde, işlem ta
rihinden karar tarihine kadar geçen süre
deki bütün özlük haklan verilmektedir. 
Bu, bir yerleşmiş hukuk kuralıdır. Sayın 
Bakan, görevinden alman, sonradan ka
nunî bir engel olmadığı anlaşılıp görevi
ne iade edilen kişilerin, boşta geçen süre
lerini değerlendirilip, bu süre için özlük 
haklarının verilmesi, aylık ve ücret ödeme
si yapılması hukuk prensiplerine göre ge
rekmez mi? 

Soru 4. Avrupa Topluluğuna baş
vuruda bulunduğumuz günlerde kanun
larımızda hukukun üstünlüğüne aykırı, 
insan haklarına aykırı hükümlerin bulun
ması, Topluluğa kabulümüzde zorluk çı
kartmayacak mıdır?.. 

BAŞKAN — Sayın Miski, soruların, 
İçtüzüğümüze göre, çok kısa ve açık ol
ması lazım. 5 inci suali soruyorsunuz; 
buyurun. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Cezaev
lerinde, yürürlükte olan, 1 Ağustos 1988 
Genelgesi, ne zaman yürürlükten kaldırıp, 
yerine daha uygar, insan haklarına uygun 
bir yönetmelik hazırlayıp, uygulaya
caksınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, hepsine beraber mi ce
vap vermek istersiniz? Ayrıca, biliyorsu
nuz, yazılı cevap vermek hakkınız da mev
cuttur. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Hepsine birlikte cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — birin
ci sorum; idarî yargıdaki hâkim ve savcı 
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açığıyla ilgili. Danıştay Bütçesinde de be
lirtmiştim, halen 194 Danıştay tetkik hâ
kimliği kadrosunun 100'ü açık bulunuyor. 
Ayrıca, idare mahkemelerinde ve vergi 
mahkemelerinde de çok sayıda vergi hâ
kimi açığı olduğunu biliyoruz. Bu açıklar 
ne zaman karşılanacak? Çünkü, idarî yar
gının işlemesi, idarî yargı hâkim ve savcı
larına bağlıdır. 

ikinci sorum: Geçen sene, kanunda 
açık hüküm bulunmasına rağmen, bir yö
netmelik çıkarmışlardı; iktisatla ilgili yük
sekokulları bitiren kişiler, idarî yargı hâ
kimi sınıfına alınmıyordu. Davayı takip et
mediğim için soruyorum: Bu yönetmeli
ğin iptali için Danıştaya dava açılmıştı; 
Danıştay, yürütmenin durdurulması kara
rını vermişti. Acaba, bu yönetmelikte bir 
değişiklik yapıldı mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Sayın Dikmen; buyurun. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Soru 
1. 27.9.1988 tarihinde, devlet güvenlik 
mahkemelerinde görülen, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde görülen 1988/12 
sayılı davanın duruşması sırasında, bir sa
nık, savunmasını yaparken, yargıçlar ta
rafından içeriye çağırılan bir polise döv
dürülüyor. Bu işlemle ilgili, adalet Bakan
lığı, herhangi bir işlem yapmış mıdır; bu
nun önü alınacak mıdır? 

Soru 2 ülkemizde demokrasinin 
yerleşmesini önleyici... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sualini
zi, Başkanlığa hitap ederek sorun lütfen. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Ülkemiz
de demokrasinin yerleşmesini önleyici in
san hak ve özgürlüklerinden yararlanma
yı engelleyici, insan onuruna yaraşmayan, 
kişilere göre getirilen yasalar ve antide
mokratik hükümlerin kaldırılması ve 12 

Eylül 1980 askerî darbesinden sonra geti
rilen ihtilal hukukunun kaldırılmasıyla il
gili çalışmalar var mıdır? 

Soru 3. Hukuk birliğine aykırı, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanan 
özel hukukun kaldırılarak, ülkemizde hu
kuk birliğinin sağlanması için çalışmalar 
var mıdır? Askerî mahkemelerde görülen 
davaların, sivil mahkemelere devri düşü
nülüyor mu? 

Soru 4. Hâkim ve savcılar dışında, 
adliyede çalışan diğer personelin sosyal ve 
ekonomik haklarının düzeltilmesi için, Ba
kanın, hemen cevap vereceği gelişmeler 
yar mıdır? 

Soru 5. Adaletin gerçekleştirilme
sinde üç sacayağından ikisi, hâkim ve sav
cılar, biri de avukatlardır. Avukatların, 
yargılamanın yapıldığı ilk sorgu aşamasın
dan itibaren yargıya katılmaları ve Avu
katlık Yasasında avukatlar lehine yeni dü
zenlemeler düşünülüyor mu? 

Soru 6. Adaletin dağıtımı için, ada
letin tarafsız hale getirilmesi düşünülüyor 
mu; bununla ilgili çalışmalar var mıdır? 

BAŞKAN — teşekkür ederim Sayın 
Dikmen. 

Sayın Duduoğlu, buyurun. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakan, hâkim ve 
savcıların sorunlarını, maaş ve lojmandan 
gösteriyor, buna katılmadığımızı ifade edi
yor ve sorunların daha çok olduğunu dü
şünüyor ve biliyoruz. 

BAŞKAN — Bu, tefsir efendim, su
ale gelelim. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
Soruya geliyorum. 

Soru 1. Hâkim ve savcı kadroların
da, şu anda, Türkiye genelinde kaç kişi
lik boş kadro bulunmaktadır? Yeni kuru
lan ve kurulacak olan il ve ilçelerle, bu 
kadro boşluğu daha da artacaktır. 
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Bos bulunan bu kadrolar, hâkim ve 
savcılığın çok cazip hale geldiği iddiasına 
rağmen, neden dolmamakta veya doldu-
rulamamaktadır? 

Soru 2. Hâkim ye savcıların en bü
yük sorunları, bizce, iş fazlalığı, dosya faz
lalığıdır. Duruşma ve keşifler mesailerini 
doldurmakta, bu nedenle, adil bir karar 
verebilmeleri için gerekli olan dosya çalış
masını yapamamaktadırlar. Kararlar ge
cikmekte ve çokça eksik ve hatalı olmak
tadır. Dosyalar, gece evlere götürülmek
te, yargıçların bunlar üzerindeki çalışma
ları pazar ve tatil günlerini de almaktadır. 

Önemli olan bu sorunların çözümü 
için, Bakanlık, şimdiye kadar ne yapmış
tır veya ne yapmayı düşünmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gürpanır, buyurun. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkanım, birinci sorum şöyle: Ha
zırlık tahkikatına avukatların katılmasıy
la ilgili usul değişikliğinin yapılmasını dü
şünüyorlar mı? 

ikinci sorum: Bütün dünyada baro
lar özerk kuruluşlardır. Bugün, Türkiye'
de baroların bu özerkliğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Özellikle, bazı şartlar
da valilerin dahi baro yönetim kurulları
nı görevden alma yetkileri vardır. Bu ko
nuda, barolara özerklik kazandırılması ba
kımından Bakanlığın düşüncesi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sualler anlaşıldı mı 

efendim?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET 

TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; iki konuya hemen cevap vermek is
tiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Sayın Genc'in 
yönetmelikle ilgili sorusu, bu yönetmelik 
iptal davasıyla ilgili konu neticelendi ve ke
sinleşti. Şimdi, aynı gösterdikleri durum
da, 4 martta, idarî yargıdaki açığın kapan
masıyla ilgili imtihan vardır; ilan edilmiş
tir, 4 martta da bu açık kapanacaktır. 

ikincisi, hâkim ve savcı açığı nokta
sındaki duruma geliyorum. 600 hâkim ve 
savcı açığı vardır. Halen stajda ve kendi 
eğitim çalışmalarını tamamlamak üzere 
olan 571 adet hâkim ve savcı adayımız var
dır. Bunlar, yakında kuralarını çekerek gö
revlerine başlayacaklardır. 

Tabiî, yeni ilçelerle ilgili olarak da 
peyderpey hâkim ve savcı atanmaktadır. 
Ocak ayı içerisinde yapmak üzere, ihtiyaç 
olduğu kadar hâkim ve savcı almak 
bakımından, yeniden bir imtihan açmış 
bulunuyoruz. Şu durumda 600 açık görü
nüyor; ama yakında göreve başlayacak 
olan 571 hâkim ve savcımız var, O yönüy
le, hâkim ve savcı açığımız yoktur diye
bilirim. 

Sayın Miski, Sayın Dikmen ve Sayın 
Gürpınar'ın sorularına, teknik noktadan 
bazı kesin cevaplar vermemiz gerekiyor. O 
nedenle diğer sorulara yazılı olarak cevap 
vermeme müsaadelerinizi istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi ve Kesinhe-
sabı görüşmeleri sona ermiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunacağım: Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutuyorum: 

— 481 — 
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1. — Adalet Bakanlığı 1989 Mali Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 25 341000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 144 672 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı Eğitim
leri ve Tutukluların Muhafazası 136 823 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Resmî Bilirkişilik Hizmetleri 27 401 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 27 819 000 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 11 547 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 353 603 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesah 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1987 malî yıli kes.inhesabının bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

482 — 



ADALET BAKANLIĞI - ADU TIP KURUMU 
A — CETVELİ Ertesi yıla 

Genel Toplam devredilen 
ödenek toplamı harcama ödenek 

Prog. Açıklama Lira Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 065 405 370 4 921178 714 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 98 246 817 835 89 026 511070 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı, Eği
timleri ve Tutukluların Muhafazası 34 223 320 000 36 065 476 239 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 8 359 490 000 8 842 266 211 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 1 007 194 073 749 483 186 257 710 8 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurumu Kesinhesabınm bölümlerini okutuyorum: 

Adlî Tıp Kurumu 
111 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürü

tülmesi 3 435 871 000 3 504 312 099 — 1 558 9 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 150 338 098 278 143 109 227 519 257 710 8 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-
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Adalet Bakanlığı 1987 malî yılı kesin-
hesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Adalet Bakanlığı 1989 yı
lı bütçesi ile 1987 yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir, hayırlı olmasını dilerim (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI 

1, — Yargüay Bafkanltğt 1989 Mali' Ytlı 
Bütçesi 

2. — Yargıtay Bskanlığt 1987 Malî Yılı ke-
svnhesain 

BAŞKAN — Programa göre, Yargı
tay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde 
söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Hasan Namal, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Cemal Özbilen, SHP Gru
bu adına Sayın Rüştü Kurt. 

Şahısları adına söz alan, Sayın Zeki 
Uzun. 

İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz alan Sayın Hasan Namal'm; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sayın arkadaşlar, bu bütçede grup
lar adına söz süresi 30 dakikadır. 

Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA HASAN 
NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 1989 malî yılı Yargı
tay bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz edeceğim. He
pinizi ve Türk adlî teşkilatının tüm men
suplarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, insanoğlu, ta
rih boyunca hak, hukuk ve adalet kavram
larının tecellisi için gayret göstermiş; bir 
hakkın yenmesine, bir hakkın gaspına ve 
bir hakkın verilmemesine isyan eder tavır
lar koymuşlardır. Toplumları huzursuz 
eden olayların başında adaletsizlik gelmiş, 
adaletli yönetimler, toplumları huzur içe
risinde yaşatmış, adaletten uzaklaşma top
lumların sonu olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, adaleti, yalnız
ca kanunlarda veya mehkemelerde ara
mak yersizdir, devleti idare edenlerin de 
adil olması geekir. İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesinin 40 inci yılının kutlan
dığı bugünlerde, devleti idare edenler, 
hak, hukuk ve adalet duygularından yok-
sunsalar, idare edilenlerde huzursuzluk 
vardır. Onun için, devleti idare edenler, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, 
anayasaya ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
ne uygun kanunlar yapacaklar ve bu ka
nunları da yine adil bir şekilde tatbik ede
ceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
2 nci maddesinde "Cumhuriyet in 
nitelikleri" arasında yer alan "Hukuk 
devleti" anlayışı, yasama, yürütme ve yar
gı güçlerini devletin temeli olarak kabul 
etmiştir. Devlet çarkı, bu üç gücün ayrılı
ğı prensibine dayalı; fakat, tam bir uyum 
içerisinde işleyecektir. Yürütme organı hü
kümet, yasama organı parlamento, yargı 
organı ise adliyedir. Demokratik rejimler
de bu üç kuvvetin ayrılığı esastır. Bu üç 
kuvvetten ikisi veya üçü, bir organda bir-
leşemez. demokratik rejimin vazgeçilmez 
unsuru olan parlamentoyu bir kenara ite
rek, kanun kuvvetinde kararnamelerle ya
sama ve yürütme yetkisini hükümette top
lamak, en büyük adaletsizlik, Anayasaya 
ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir 
tasurruftur. 

•— 484 — 
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* Bu güçlerden yargı gücü, Anayasa
mızda bazı yargı organlarının oluşması
na yol açmıştır. Bu yargı organları bir bü
tün halinde, Anayasamızın üçüncü bölü
münde; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahke
mesi olarak düzenlenmiştir. Yine Anaya
samızın 9 uncu maddesine göre, yargı yet
kisi, Türk Milleti adına bağımsız mahke
melerce kullanılır. 2797 sayılı Kanunla gö
rev yapan ve Anayasamızın 154 üncü 
maddesiyle düzenlenen Yargıtay, bu ba
ğımsız adlî mahkemelerce verilen karar
ların ilk ve son inceleme mercii olan bir 
yüksek mahkemedir. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, evve
la Yargıtaym kuruluşu ve vazifeleri üze
rinde, bilahara Yargıtay binaları, Yargıtay-
daki aksaklıklar ve teklif edeceğimiz çö
züm yolları üzerinde konuşacağım. 

Yargıtay, Anayasamızın üçüncü bö
lümünde "Yargı" başlığı altında yer alan 
bir yüksek mahkemedir. Yargıtay üyeleri, 
Anayasamızın 154 üncü ve 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en 
az üç yıl süre ile başarılı görev yapmış hâ
kim ve savcılar arasından, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. 

Adlî mahkemelerce verilen kararların 
ilk ve son inceleme mercii olan Yargıtay 
bünyesinde, birinci başkanlık, başkanve-
killeri, Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcı 
vekilliği, genel sekreterlik, 16' sı hukuk da
iresi, 9'u ceza dairesi olmak üzere toplam 
25 daire başkanlığı, tetkik hâkimleri, ya
yın işleri müdürlüğü, zabıt kâtipleri, mü
başirler, odacılar olmak üzere toplam 
1 365 kişi vazife yapmaktadır. Yargıtay 
bünyesinde yer alan 25 dairede, daire baş
kanları Ve yeterince üye vardır. 

Yargıtay, adlî mahkemelerce verilen 
kararların ilk ve son inceleme mercii ol

duğu gibi, ayrıca, Yargıtay Başkanı ve üye
leri, Cumhuriyet Başsavcısı, başkanvekili 
ve özel kanunlarda belirtilen kimseler 
aleyhinde doğan tazminat davalarına ve 
bunların kişisel suçlarına yine ilk ve «on 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Değerli milletvekilleri; bina mesele
sine gelince: Ne yazık ki, Türk adliye teş
kilatının yurt çapında kendisine ait adli
ye binası azdır. Ekseriyetle adilye teşkilat
ları, hükümet konaklarının bir köşesine 
yerleştirilmiştir veya kiradadır. \argıtay bi
nası da, bu kutsal mesleğin onur ve şere
fiyle bağdaşmayacak şekilde seneler evvel 
inşa edilen ve birbirine eklenmiş üç bina
dan ibarettir. Hâkimlerimiz, savcılarımız 
ve diğer yardımcı personel, eski eser nite
liğindeki bu binalar içerisinde, diğer ka
mu kuruluşlarına nazaran her türlü kon
for ve mefruşattan yoksun, çıplak odalar 
içerisinde vazife yapmaktadır. Yargıtay, 
yapmış olduğu vazife itibariyle, kamu ku
ruluşları içerisinde en üstün ve en kutsal 
bir müessese olduğu halde, ne yazık ki bu 
kuruluşların en bakımsızı ve en fakiri ola
rak kalmıştır. Yargıtaydaki bu dertler ve 
istekler yıllardır bu yüce kürsüden dile ge
tirilmiş, fakat hiçbir çözüm bulunmamış
tır. Bu elverişsiz binalar ve odalar içeri
sinde zor şartlar altında vazife yapan, hak, 
hukuk ve adalet dağıtan, yerine göre in
san hürriyetini tahdit, yerine göre insan 
hayatına son veren kararları tasdik eden 
hâkimlerimizi, ve savcılarımızı ve diğer 
yardımcı personeli, bu üstün çalışmaların
dan dolayı şahsım ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına tebrik ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtay hu
kuk dairelerinde toplam 264 934 dava dos
yası vardır. Bunlardan 165 902 dosya so
nuçlanmış, 99 032 dosya gelecek yıla dev-
rolmuştur. Geçen sene devreden dosya sa
yısı 86 519'dur; demek ki, hukuk dairele
rinde devreden dosya sayısı, geçen yıla na
zaran 13 bin artmıştır. Yargıtay ceza dai-



T.B.M.M. B : 42 U . 12 . 1988 O : 2 

relerinde toplam 99 124 dosya vardır. Bun
lardan 64 063 dosya sonuçlanmış, 35 061 
dosya gelecek yıla devrolmuştur. Halbu
ki, ceza dairelerinde geçen yıl devreden 
dosya sayısı 28 381'dir; demek ki, ceza 
dairelerinde bu sene devreden dosya sa
yısı, geçen seneye nazaran 7 300 fazlalaş
mıştır. Böylece, her geçen yıl devreden 
dosya sayısı fazlalaşmakta ve Yargıtayda 
bir dosya birikimi meydana gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bütün mese
le, Yargıtaydaki bu dosya birikiminin ne
denlerini bulmak ve bu birikimi ortadan 
kaldıracak tedbirleri getirmektedir. Dava
ların kısa sürede sonuçlanmaması ve uza
ması sonucu, vatanaş hakkına kavuşama-
makta ve adaletin tecellisi gecikmektedir. 

Bugün Türkiye'nin bitmeyen mese
lelerinden birisi de, kadastro meselesidir 
ve bununla ilgili davalardır. Hükümet, bir 
ilçede, bir köyde kadastro çalışması yapıl
masına karar veriyor, fakat tecrübesiz ela
manların yaptığı bu çalışmalar sonucu, 
vatandaşa iyilik yapacağız derken, hayatı 
boyunca unutamayacaktan kötülüktür ya
pılıyor. öyle kadastro tespitleri yapılıyor ki, 
vatandaşı birbirine düşürüyor, sonra da 
"Mahkemeye gidin" deniyor. Bunun en 
taze misali Antalya İli Serik İlçesinde ya
pılan kadastro çalışmalarıdır. 

Yapılan kadastro tespiti sonucu, va
tandaşı birbirine düşürüp, sonra "Mah
kemeye gidin" demek devlete yakışmaz. 
Tecrübeli elemanlarla, hak ve hukuka uy
gun tespitler yapılması gerekir. İşte, genel
likle bu yanlış kadastro tespitleri sonucu, 
Yargıtay 7 nci ve 16 ncı Hukuk Dairele
rinde derdest; yani hâlâ devam eden 
38 738 birikmiş dosya vardır. Türkiye ge
nelindeki kadastro mahkemelerinde de
vam etmekte olan davaları da buna ekle
yecek olursak, tahminen toplam 50 binin 
üzerinde kadastro ihtilafları ile ilgili dava 
dosyası vardır. Bu dosyalarda taraf olan 
milyonlarca vatandaşımız, sadece kadastro 
davalarından dolayı yıllardır haklarına ka-
vuşamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ben, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına geçen sene de bu 
kürsüden Yargıtay Bütçesi üzerinde ko
nuşma yaptım. Bu sene de grubum tara
fından görevlendirildikten sonra, acaba 
geçen seneden bu yana Yargıtay bünyesin
de bir gelişme olmuş mu, bir değişiklik ol
muş mu diye Yargıtayı gezdim. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtay'da, 
ne yazık ki hiçbir gelişme yok; durum, eski 
tas, eski hamam, hiçbir değişiklik yok. Ka
lem odaları yine aynı durumda, sekiz - on 
daktilo bir odada sabahtan akşama kadar 
büyük bir gürültü içerisinde vazife yap
makta, müzakere odaları ise dosya yığtn-
larıyla doludur. Yargıtayda biriken binler
ce dosyayı bir an evvel sonuçlandırmak ve 
vatandaşın hakkına kavuşmasını sağlamak 
için ne yapmak lazımdır? Kanaatimizce: 

1. Yargıtaydaki dosya birikimini or
tadan kaldıracak en büyük çarelerden bi
risi, Yargıtayın bina sorununu halletmek
tir. Yargıtayı geçici olarak başka yere nak
lederek, bu binaların bulunduğu sahaya, 
bütün bürokratik engelleri kaldırarak, on 
ve onbeş katlı yeni bir Yargıtay binası ya
pılmalıdır. Böylece bina sorunu, oda so
runu ortadan kalkacak, hâkim ve savcıla
rımız ve yardımcı personel rahat bir ça
lışma zemini bulacaktır. Yapılacak yeni 
Yargıtay binasında hukuk ve ceza daire
lerinin sayısını artırma imkânı olacak ve 
böylece dosyaların incelenmesi süratlene
cektir. 

2. Değerli milletvekilleri, Türk ad
lî teşkilatının ve Yargıtayın çözüm isteyen 
meselelerinden birisi de, hâkim ve savcı 
açığıdır. Hâkim ve savcılara tanınan mad
dî ve sosyal imkânlar, yapmakta oldukla
rı vazife ile orantılı değildir. Hâkim ve sav
cılık mesleğindeki maddî ve sosyal imkân
ları serbest mesleğe nazaran az bulan hu
kukçular hâkimliğe rağbet etmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Namal, bir daki
ka müsaadenizi rica edeceğim. 
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II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Macaris
tan Parlamento Başkam Istvan Stadinger başkan
lığındaki Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
"Hoş geldiniz " denilmesi 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nının resmî davetlisi olarak ülkemizde bu
lunan Macaristan Parlamento Başkanı Sa
yın Istvan Stadinger ve beraberindeki par
lamento heyeti, şu anda Meclisimizi onur
landırmış bulunmaktadırlar. Kendilerine 
Yüce Heyetiniz adına "Hoşgeldiniz" de
rim. (Alkışlar) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112,134, 136) 
(Devam) 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI (Devam) 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1989 Malî Yûı 
Bütçesi 

2. — Yargıtay Başkanlığı 1987 Malî Yüı 
Kesinhesabt 

BAŞKAN — Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Buyurun, devam edin Hasan Bey. 

HASAN NAMAL (Devamla) — Hâ
kim ve savcılara verilen ücret artışları ise, 
yüzde 100'lere varan enflasyonun yanın
da hiç kalmakta, bu cüzi artışlarla birlik
te, hâkimlerin maaşlarını da enflasyon si
lip süpürmektedir. Gerçi, Sayın Ozal'm en 
son çıkarmış olduğu vergi paketiyle, ser
best meslek sahibi avukatlara yüklemiş ol
duğu vergiler altında ezilen hukukçular, 
aç kalmamak için belki hâkimliği seçecek
lerdir. Aslında, Anayasamızın 140 inci 
maddesiyle hâkim ve savcılarımıza ayrı bir 
statü verilmiş, bunlara yapmış oldukları 
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vazifeden mütevellit bir ayrıcalık getiril
miştir. Yapmış oldukları vazifeden dolayı 
bu makam için "Peygamber döşeği, ada
letin kestiği parmak acımaz, adalet mül
kün temelidir" gibi sözler toplumumuza 
yerleşmiş ve en anlamlı ifadelerini bul
muştur. 

3. Değerli milletvekilleri, Yargıtay 
bünyesinde ve adlî teşkilatın diğer tafra 
kademelerinde görev yapan yazı işleri mü
dürleri, kâtipler, mübaşirler ve odacıların 
da durumu yürekler acısıdır. Bunlara ve
rilen ortalama 100 bin - 110 bin civarın
daki aylık, hayat pahalılığı karşısında çok 
cüzi bir miktar olmaktadır. Enflasyonun 
yüzde 100'lere yaklaştığı bir Türkiye'de, 
bu yardımcı personelin maaşlannı gelecek 
yıl yüzde 24 - 25 civarında artırıyorsunuz; 
bu kâtipler, bu mübaşirler almış oldukla
rı bu ücretle evlerinin kirasını verebiliyor 
mu, kışlık kömürünü alabiliyor mu, oku
la giden yavrusunun ihtiyaçlarını karşıla
yabiliyor mu, sofrasına bir gram et, zey
tin, peynir alabiliyor mu? Sayın Hükümet 
yetkilileri bunları hiç düşündünüz mü? 
Zavallıların hali, sizlerin vicdanlarını ra
hatsız etmiyor mu? Onun için, adliye teş
kilatını hâkimiyle, savcısıyla, kâtibiyle, 
mübaşiriyle ve odacı siy la bir bütün ola
rak ele alalım ve hepsinin birlikte maddî 
ve sosyal imkânlarını karşılayalım. 
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4. Değerli milletvekilleri, Yargıtay 
bünyesinde bir başka sorun lojman soru
nudur. Son zamanlarda Adalet Bakanlı
ğınca hâkimlerin taşra teşkilatlarında loj
man sorunlarının halledilmiş olması loj
man olmayan yerlerde hâkimlere Adalet 
Bakanlığınca ev kiralanması olumlu bir 
çalışma olup, bu hareketin hâkimliğe il-' 
giyi artıracağı kanaatindeyiz. 

Adlî teşkilatta hâkimlerin lojman so
rununun büyük çapta halledilmiş olması
na karşılık, ne yazık ki Yargıtay bünyesin
de lojman sorunu halledilmiş değildir. Bu
nun başlıca sebebini, evvelce de izah et
miş olduğumuz gibi, Yargıtayın kendi dar 
bütçesi içerisine sıkışıp kalmış olmasına 
bağlıyoruz. Bugün Ankara'da (Maltepe'
de, Gaziosmanpaşa'da, Dikmen'de ve Me-
sa'da) dağınık bir şekilde, üyelerin ancak 
yarısının ihtiyacının karşılandığı lojman
lar vardır, asgarî ücret alan yardımcı per
sonel açıkta kalmıştır; bu lojmanlar Yar-
gıtaya yetmemektedir. 

5. Değerli milletvekilleri, davaların 
süratle sonuçlanması için yapılması gerekli 
işlemlerden biri de, adliye teşkilatının ku
ruluşuna, mahkemelerimizin kuruluşuna 
yeniden çekidüzen vermektir. Bugün, her 
konuda olduğu gibi, mahkemeler konu
sunda da bir enflasyon vardır. Türkiye'
deki mahkemeleri bir sayalım: 

1. Çocuk mahkemeleri 
2. Sulh hukuk mahkemeleri 
3. Sulh ceza mahkemeleri 
4. Asliye hukuk mahkemeleri 
5. Asliye ceza mahkemeleri 
6. Ağır ceza mahkemeleri 
7. Trafik mahkemeleri 
8. Kadastro mahkemeleri 
9. Toplu basın mahkemeleri 
10. İş mahkemeleri 
11. Vergi mahkemeleri 
12. Ticaret mahkemeleri 
13. Şehir kadastrosu mahkemeleri 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

kemesi 
21. 
22. 
23. 
24. 

İcra ceza mahkemeleri 
İcra tetkik mercileri 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Danıştay 
Askerî Yargıtay 
Askerî Yüksek İdare Mah-

Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Uyuşmazlık Mahkemesi 
İdare Mahkemesi 
Bölge idare mahkemeleri 

Değerli milletvekilleri, belki unuttu
ğum mahkemeler olmuştur, aklıma gelen 
mahkeme sayısı Türkiye'de 24'tür. 

Mahkemelerin bu kadar çok olması 
da, adlî çarkın süratle işlemesine mani ol
maktadır. Mahkemeler arasındaki yetki ve 
görev ihtilaflarının halli uzunca bir zaman 
almaktadır ve bu da davaların sürünceme
de kalmasına yol açmaktadır. Aslında, bu 
24 mahkemenin birçoğu, bazı kanunlann 
değişik maddelerini.tatbik etmek için ku
rulmuştur. Aynı kanunun değişik madde
lerini tatbik etmek için kurulan bu mah
kemeler arasındaki bu farklılık, bazı mah
kemelerde görev yapan hâkimlerimizde 
bir büyüklük, diğerlerinde ise küçüklük 
kompleksi yaratmakta, en azından, top
lumda böyle gözükmektedir. 

Adlî Yargı Mahkemeleri Teşkilat Ka
nununda yapılacak yeni düzenlemeyle, 24 
adet olan mahkeme sayısını asgariye in
direlim ve mahkemelerimizin, dolayısıy
la hâkimlerimizin görev sahasını genişle
telim. Böylece, Türk adliyesine yeni bir 
çehre, yeni bir işlerlik kazandıralım. 

Bugün, bir sulh hukuk hâkimi veya 
sulh ceza hâkimi, görmekte olduğu bir da
vada, yapılan keşifte, dava kıymetinin 
500 000 Türk Lirasını aşması halinde ve
ya mağdurun iş ve gücünden geri kalma 
süresi Adlî Tıpça 10 günün üzerine çıka
rılması halinde, görevsizlik karan vermek
te ve dosya bir üst mahkemeye gönderil
mektedir. 
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Adlîye hukuk mahkemesi veya asliye 
cesa mahkemesine gönderilmekte olan bu 
dosyaların temyizden dönmesi uzun bir 
safha almaktadır. Sulh ceza hâkimi veya 
asliye hukuk hâkimi, Türk Ceza Kanunu
nun 456 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sına göre karar verecektir; fakat mağdu
run raporu 10 günü geçtiğinde, sulh ceza 
hâkimi, aynı kanunun aynı maddesinin 
ikinci fikrasına göre karar veremeyecek ve 
dosyayı bir üst mahkemeye gönderecektir. 
Bunun için görevsizlik kararı yazılacak, ta
raflara tebliğ olunacak, taraflardan birisi 
temyiz ederse, temyiz sonucu beklenecek 
ve ondan sonra görevli mahkemeye dosya 
gönderilecelç, yBütün bunların halli uzun
ca bir zaman almakta ve vatandaş hakkı
nı aramaktan bıkmaktadır. Davaların uza
ması, vatandaşı da bıktırmakta, vatandaş, 
"Bu ne biçim adalet?" diye, yerine göre 
feryat etmektedir. 

Bu süre içerisinde, taraflardan birisi 
Hakkın rahmetine kavuşmakta,' bazan o 
bölgeden, dava sonuçlanıncaya kadar bir 
iki hâkim geçmektedir. Aslında, aynı ka
nunun bir maddesinin herhangi bir fıkra
sını tatbike yetkisi olan hâkimin, diğer fık
rayı da tatbik yetkisi olmalıdır. Netice ola
rak; hâkim, önüne gelen bir davada, o da
vanın kıymeti ne olursa olsun, mağdurun 
raporu kaç güne çıkarsa çıksın, kesintisiz 
ve süratle o davaya bakıp, sonuçlandır-
malıdır. 

Adaletin süratle işlemesini istiyorsak, 
bu konuşmalarımız, diğer konuşmaları
mızda olduğu gibi, Yüce Meclisin dört du
varı arasında kalmasın. Türkiye'de artan 
nüfus ve çoğalan vakalar karşısında bu 
meseleleri halletmenin zamanı gelmiştir 
artık. 

6. Değerli milletvekilleri, bugün 
hukuk fakültelerinde tatbikatlı çalışmalar 
yoktur. Kısa süren bir stajdan sonra, bir 
tatbikat yapmadan vazifeye başlayan hâ-
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kimlerimiz, elbette ki, isabetli kararlar ve-
remeyebilir. Bunun için, hukuk fakültele
rinin son sınıflarında derslerin tatbikatlı 
yürümesi fayda sağlayacaktır. Bunun ya
nında, aynı amaçlarla, hâkim ve savcı 
adaylarımızın yapacakları stajlarının ilk üç 
ay ve son üç aylannı -toplam altı aylartnı-
Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan hâkim 
ve savcı adaylan eğitim merkezinde geçir
melerini olumlu karşılıyoruz. 

7. Değerli milletvekilleri, Ceza Usul 
Kanunumuzda yer alan hazırlık soruştur
ması safhası vardır ve gizli yapılmaktadır. 
Hazırlık soruşturmasının gizli yapılması, 
bugünlerde 40 inci yılını kutladığımız İn
san Hakları Evrensel Beyannamesine, hu
kukun üstünlüğü prensiplerine aykırı düş
mektedir. Aynca, hazırlık safhasının gizli 
yapılması, hemen hemen bütün ceza da
valarında, birçok haksızlıklara ve şikâyet
lere yol açmaktadır. Amerika'daki soruştur
ma ile ilgili tatbikatları biliyoruz; en azın
dan, milletçe televizyondan seyrediyoruz. 
Sanık yakalandığı zaman, görevli polis, sa
nığa "Konuşmayabilirsin, konuşursan, 
aleyhinde delil olabilir, avukat tutabilirsin"' 
diye sözler söylemektedir. Türkiye'de ise 
sanık yakalanınca, soruşturma gizli yürü
tülmekte ve bundan sonra açılan ceza da
vasında, sanık, "Ben poliste veya jandar
mada bu şekilde ifade vermedim; yazmış
lar, bana zorla imzalattılar" demekte; hem 
hazırlık soruşturmasını kabul etmemekte 
ve hem de emniyet görevlilerine ithamlar
da bulunmaktadır. O zaman mahkeme ne 
yapmakta?.. Bu zabıtları düzenleyen em
niyet görevlisini mahkemeye çağırıp, çok 
komik bir şekilde, "Bu zabıt doğru-mu?" 
diye sormaktadır. 

Değerli milletvekilleri, zaptı düzen
leyen, zapta imza atan memur, "Tutulan 
zabıt yanlıştır" diyebilir mi? O zabıtta im
zası var; tabiî olarak, "Doğrudur 
efendim" diyor. 
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İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sine ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykı
rı olan bu uygulamaya son verilerek, ge
rekli kanun değişikliklerinin yapılması ka
naatindeyim. 

Sayın Özal, bütçe görüşmeleri yapı
lırken Amerika'ya gitmiştir.,"Nasıl olsa, 
vatan sathında çoğunluğum olmasa dahi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğun
luğum var, arkadaşlarım bütçeyi Meclis
ten geçirirler" diye düşünmüş olmalı. O 
zaman, Sayın Özal, verdiğiniz değer buy
sa, bırakın Meclisi, bütçeyi de kanun kuv
vetinde kararname ile çıkann. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben, Sayın 
Özal'a Amerika'da iken şu mesajımın ile
tilmesini istiyorum: "Sayın Özal, Ameri
ka'dan devamlı, vergi, peşin vergi, stopaj, 
fon ve KDV gibi vatandaşın cebinden pa
ra çekme usulleriyle ilgili tatbikatlar geti
riyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Namal, sürenizin 
bitmesine çok az kaldı, lütfen toparlayınız. 

HASAN NAMAL (Devamla) — 
"Amerika'da gezerken Hürriyet Abidesi 
önünde biraz durunuz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Heykelin altındaki yazıyı da okusun. 

HASAN NAMAL (Devamla) — "... 
ye ben Türkiye'de insan hak ve hürriyet
leri, hukuk devleti, hür ve dürüst seçim 
hususunda ne yaptım, ne yapmam gere
kir diye bir düşününüz ve Amerika'dan 
bunlarla ilgili uygulamalar getiriniz." 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu yüce kür
süden senelerdir Yargıtayın yükünü azalt
mak için bölge istinaf mahkemelerinin ku
rulması üzerinde konuşmalar yapılmıştır. 
Bölge istinaf mahkemeleri kurulursa, mut
laka bazı kararları kesin olacak, bazı ka

rarlan yine Yargıtay incelemesine gelecek
tir. Bu istinaf mahkemeleri için binalar tu
tulacak, Hâkim ve savcılar atanacak, yar
dımcı personel alınacaktır. Halbuki, Yar
gıtayın yükünü azaltmak için en güzel çö
züm, biraz evvel bahsettiğim gibi, Yargı-
tayı bir yere naklederek, yerine on onbeş 
katlı yeni Yargıtay binası yapmaktır. O za
man, yeni binada hukuk ve ceza dairele
rinin sayısı da artırılacak ve dosyalar sü
ratle incelenecektir. O zaman, belki de is
tinaf mahkemelerine lüzum kalmayacak
tır. Ancak, Yargıtay bütçesiyle yeni bina 
yapılacağı kanaatinde değilim. Bu husus
ta en büyük görev, Sayın Adalet Bakanlı
ğı yetkililerine düşmektedir. 

Peğerli milletvekilleri, sözlerime bu
rada sön verirken, 1989 Malî Yılı Yargı
tay bütçesinin, Yargıtayımıza, adliye teş
kilatımıza ve memleketimize hay/rlı olma
sını diler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 
Sayın Namal. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Cemal Özbilen; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA CEMAL 
ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Yargı
tayın 1989 yılı bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlar
ken, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçe üzerin
deki görüşlerime geçmeden evvel, bugü
ne kadar fedakârlıkla ve vazife duygusu
nu her şeyin üzerinde tutarak hizmet ve
ren Yargıtayın değerli mensuplarına teşek
kür etmek ve sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarih sahnesine 
çıktığı ilk günden itibaren Türk Milleti, 
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adalet ve yargıya büyük önem vermiş, 
"Adalet mülkün temelidir" sözüyle de bu 
önem, en veciz şekilde ifadesini bul
muştur. 

Cumhuriyet döneminde kabul edilen 
anayasalarımızda ve son olarak 1982 Ana
yasamızın £ nci maddesinde, cumhuriye
tin temel nitelikleri sayılırken, Türkiye 
Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Yargıtay, adliye mah
kemelerince verilen ve kanunun başka bir 
adi! yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerin son inceleme merciidir. Ka
nunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. 2797 sa
ydı Yargıtay Kanununa göre fonksiyon ic
ra eden Yargıtay, birinci başkanlık, daire
ler, Yargftay Cumhuriyet Başsavcılığı, bü
rolar ve idarî birimlerden oluşur. Daire
ler, Yargıtay Genel Kurulunca seçilen bir 
başkan ve birinci başkanlık kurulunca gö
revlendirilen yeteri kadar üyeden teşekkül 
eder. Dairelerin görevleri Yargıtay Kanu
nunun 14 üncü maddesinde ayrı ayrı gös
terilmiştir. Yargıtay, 16 hukuk ve 9 ceza 
dairesiyle görevini sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay bünye
sinde, birinci başkanlık, birinci başkanlık 
vekilleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cum
huriyet Başsavcı Vekilliği, genel sekreter
lik, 25 daire başkanlığı ve diğer bağlı yar
dımcı personel olarak 865 kişi görev ifa et
mektedir. Yargıtay kadrosuna alınmamış 
ve halen Adalet Bakanlığı kadrosunda bu
lunan tetkik hâkimleri, Cumhuriyet Baş
savcı Yardımcıları meslekî bilgilerini yeni
lemek ve artırmak için Yargıtay'da muay
yen sürelerle görev yapan kursiyer hâkim
ler ve stajyer hâkimler ile Yargıtay'ın mü-
tevazi bütçesiyle her türlü sosyal ihtiyaç
larını karşılamak zorunda olduğu perso
nel sayısı 1 365 rakamına ulaşmaktadır. 
Adedi belirtilen bu personel birbirine bağlı 
3 ayrı binada görev ifa etmektedir. Bu bi

naların (Yargıtay hizmet binalarının) 
geçen yıllar bütçelerine konan ödenek
lerle binaların yapıldığından bu yana yıp
ranmış olan kısımlarında tamirat yaptırıl
mış, müzakere salonları, daire başkan 
odaları, üye,' tetkik hâkimleri, Cumhuri
yet Başsavcı Yardımcılarının odalarının 
tanzimi, mefruşatlarının günün şartları
na ve ifa edilen görevin haysiyetine uygun 
şekilde düzeltilmesi çalışmalarına devam 
edilmektedir. Yargıtay'da son yıllarda ya
pılan bu çalışmalar memnuniyet verici se
viyededir. 

Lojman konusuna gelince: Yargıtayın 
yüksek yargı üyesi olarak kadrosu 201'dir. 
1988 yılı sonu itibariyle Yargıtayın bağım
sız konut adedi 117'dir. Bu konutlardan 
60'ında Yargıtay Başkan ve üyeleri, geri 
kalanında yardımcı personel oturmakta
dır. Yargıtay Başkan ve üyelerinden 56'sı 
Adalet Bakanlığı lojmanlarında oturmak
tadırlar. Görev sürelerinin sona ermesi ve 
sair sebeplerle tahliyeleri halinde konut
lar bakanlık emrine verilmekte; artık bun
lardan Yargıtay mensuplarının istifade et
mesi mümkün olamamaktadır. Bu duru
ma göre mevcut 201 Başkan ve üyeden 
Yargıtay ve Bakanlık lojmanından istifa
de eden 116, halen lojman sırası bekleyen 
85 yüksek yargı üyesi olup diğer yardım
cı ve ihtiyaç sahibi personel bu rakamla
rın haricindedir. 

Temennimiz yüce Yargıtayımızın de
ğerli mensuplarının bu sorununun da bir 
an evvel çözümlenmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin 
göreve başladığı 1983 yılından beri yargı 
kesimine verdiği önem, Anayasamızda yer 
alan bağımsız mahkeme, teminatlı hâkim 
ilkesine uygun ve mensuplarını onore ede
cek seviyeye yönelik olarak tecelli etmiş ol
duğundan, 1988 yılında artık hâkim ve 
savcılarımızın sorunlarının önemli bir öl
çüde azaldığını memnuniyetle ifade etmek 
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istiyorum. Bunun sonucu olarak, bir za
manlar 2 500 civarında bulunan münhal 
sayısı, 7 665 olan genel hâkim ve savcı kad
romuz içinde bugün 1 400 civarındadır. 
Tasarruf kadrosu dediğimiz ve ileride ku
rulacak mahkemelere de tahsis edilmiş 
olan kadrolar bu rakama dahil olup, dü
şüldüğünde bugün münhal açığı 600 ci
varındadır. Kesinlikle hizmet aksaması söz 
konusu değildir. 

Halen stajda olan ve kısa bir süre 
sonra görev alacak 571 hâkim adayı ile bu 
açık da kapanmış olacaktır. 

Hâkim ve savcılarımızın durumları
nın iyileştirilmesi, genç hukuk mezunla
rının mesleğe yönelmelerinde önemli bir 
gelişme sağlamıştır. Nitekim, önceki yıl
larda açılan hâkim adaylığı sınavına baş
vuranların sayısı azamî 400 civarında 
iken, son üç imtihanda bu sayı binin üze
rine çıkmıştır. Bununla beraber, meslek
te bulunan hâkim ve savcılarımıza, mes
leğe bağlı kalmalannı temin amacıyla, 270 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yüksek yargı tazminatı ihdas edilmiş, 306 
sayılı Kararname ile de ilke ve esasları dü
zeltilen bu tazminattan ayn olarak, Hâ
kimler Kanununun 106 ncı maddesi ge
reğince, ödenmekte olan hâkim ödeneği
nin, 1.1.1988 tarihinden itibaren vergisiz 
ödenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, 14.10.1988 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanmış olan ve 3446 sayılı 
Kanuna eklenen Ek Madde 1 gereğince 
hazırlanmış, Adalet Bakanlığı Burslu Öğ
renci Yönetmeliği de, önümüzdeki malî yıl 
içinde uygulanacağından, mesleğin cazi
besi artırılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
27.5.1988 tarihinde kabul ettiğimiz 3454 
sayılı Kanunla kurulan Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Fonu Kanunu, 4.6.1988 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiş olup, 1 inci maddesinde de be

lirtildiği üzere, bütçe ile sağlanan imkân
lara büyük destek olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hâkim ve savcı
larımız ile diğer adalet personelinin fay
dalanmaları maksadıyla, İmralı, Gökçe
ada ve Erdek'te olmak üzere üç yerde ku
rulu bulunan eğitim tesisleri, ihtiyacı kar
şılamaktan çok uzaktır. Bu itibarla, yeni 
tesisler için çalışmalar sürdürülmekte 
olup, Yalova ve Silifke'de inşaatlar devam 
etmektedir. Ayrıca, Antalya ve Yumurta
lık eğitim tesisleriyle, Ankara Gölbaşı Eği
tim Tesislerinin 1988 yılı yatırım progra
mına etüt proje olarak alınmışlardır. Bu 
tesisler tamamlandığı zaman, bu konudaki 
şikâyetler ve talepler de azalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ilk derece 
mahkemelerde olduğu gibi, Yargıtayda da 
dava adedi yıldan yıla çoğalmaktadır. Yar
gıtay, bir yıl içinde 300 bin civarında da
vayı sonuçlandırmak için insanüstü bir 
gayretle çalışmaktadır. Davaların sayısının 
fazlalığı, davaların uzamasına neden ol
makta, bu da adaletin gecikmesine neden 
olmaktadır. Dünyanın hiçbir memleketin
de, bu kadar fazla davaya bakmak zorun
da bırakılan ve yapısı itibariyle bir içtihat 
mahkemesi olması gerekirken, ilk derece 
mahkemesi gibi çalışan bir Yargıtay bu
lunduğunu zannetmiyoruz. Bu nedenle, 
Yargıtayın yükünün hafifletilmesi için, ba
zı tedbirlerin alınmasının zamanı gelmiş, 
hatta geçmektedir. 

Yargıtay! bugünkü durumundan kur
tarmak, gerçek görevi hukuk yaratmak ve 
ülke genelinde içtihat birliğini sağlamaya 
ilişkin temel yapısına kavuşturmak için, 
üst mahkemelerin kurulması, artık bir zo
runluluk haline gelmiştir. Ancak, Adalet 
Bakanlığında bu konuda bir kanun tasa
rısının hazırlanmakta olduğumu ve en kı
sa zamanda Meclise sunulacağını öğren
miş olduğumu memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum. Bu tasarı kanunlaştığı takdir
de, yıllardır gerçekleşmeyen önemli bir ko-
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nu, kanunlaşmış olacak ve Yargıtayımız 
gerçek fonksiyonuna kavuşmuş olacaktır. 

Bu arada, hiçbir zaman, hâkim ve 
savcılarımızdan ayrı düşünmediğimiz, 
yargı görevinin mütevazi hizmetlerinden 
olan kâtip, mübaşir ve icra memuru gibi 
yardımcı personelin ekonomik durumla
rının da düzeltilmesi için, ciddî ve sami
mî bir çabanın gösterilmesini diliyorum. 

Yargıtaym 1988 Malî Yılı Bütçe Ta
sarısı, Başbakanlığın bütçe çağrısında be
lirtilen temel ilkeler ve son tasarruf ted
birlerinde yer alan esaslar dahilinde ha
zırlanmış, mütevazi bir bütçedir. 1989 büt
çe yılı içinde, Yargıtayımızın, bundan ev
velki yıllarda ifade edilen sıkıntılarının bü
yük ölçüde azaldığı ve daha iyi hizmet ve
receği bir yıl olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu görüş ve düşüncelerle, Yargıtay bütçe
sinin hazırlanmasında emeği geçenleri 
kutluyor, Yargıtay Başkanlığı bütçesinin, 
Adalet ve Yargıtay camiamıza hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle, Yüce Kurulu say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özbilen. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Rüştü Kurt; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; Yargıtay Başkanlığı 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini açıklamaya başlamadan 
önce grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, hukuk, insanlar
ca her çağda ve her toplumda ihtiyaç du
yulan ve yine insanlarca yaratılan ve ça
ğa göre geliştirilen bir olgudur, bir tarih

sel uğraşım ürünüdür. Hukuk, ilkel top
lumlardan günümüze dek, doğallıktan 
çağdaş hukuk anlayışına doğru değişmiş 
ve gelişmiştir. Kısacası, hukuk da her sos
yal gerçeklik ve olay gibi değişmiş, kendi
ni yenilemiş ve kendini geliştirmiştir. An
cak, bu değişim, gelişim ve yenileşme sü
reci içerisinde hukuk her zaman, her top
lumda ve her deylet anlayışı içerisinde de 
evrenselliğini koruyagelmiştir. 

Hukukun değişmez kuralı evrensel, 
tarafsız, özgürlük ve bağımsızlıktan yana, 
adil ve haksızlığa karşı devamlı mücade
leden yana oluşudur. Bu özellikler devam
lılık arz eder ve bizleri adalet ve hukukun 
üstünlüğü ilkelerine götürür. Bu ilkelerin 
doğal sonucu da hukuk devletidir. 

Hukuk ve adalet her türlü sorun ve 
uyuşmazlıkları çözen bir etkendir. Top
lumsal barış, hukukun ve adaletin egemen 
olduğu toplumlarda devamlılık arz eder. 
Aksine hukukun ve adaletin egemen olma
dığı toplumlarda zorbalık, kaba kuvvet 
kendisini gösterir ve bu da huzursuzluk ve 
kargaşanın, toplum yaşamının ayrılmaz 
bir parçası olduğuna kanıttır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi hu
kuka ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir 
yönetimdir. Demokrasinin özünde uzlaş
ma, hoşgörü, değişik ve karşıt düşüncele
rin özgürce ve barış içerisinde karşılıklı 
tartışılması ve açıklanması vardır. Demok
raside bireyler her konuda düşünme, an
latma, örgütlenme ve bunları genişletme 
özgürlüğüne sahiptirler. Demokrasi her 
şeyin açıkça tartışılmasına, eleştirilmesi
ne, öğrenilmesine ve öğretilmesine, kişi
nin her konudaki görüş ve düşüncelerini 
özgürce açıklamasına olanak tanıyan bir 
rejimin adıdır. Kendisi gibi düşünmeyen
lere yaşama hakkı tanımamak, bir Orta
çağ anlayışı, bir ilkelliktir. Bu nedenlerle 
uygarlık, hukuk ve hukukun üstünlüğü, 
demokrasi ve Cumhuriyet birbirlerinden 
ayrılmaz bir bütündür. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
devlet anlayışımız, millî, demokratik, la
ik ve sosyal hukuk devletidir. Hukuk dev
leti, hukuka, hukukun üstünlüğüne, insan 
haklarına inanmış devlettir. Başta yasama 
organı olmak üzere, tüm anayasal kuru
luşların hukuka bağlılık ilkesinden ayrıl
mamaları gerekir. Yasama organının yet
kisi geniş, ancak sınırsız değildir. Yasama 
organı hukuk ilkelerine, hukukun üstün
lüğü ilkesine aykırı yasa yapamaz. Kısa
cası, yasama organı hukuka bağlılıkla yü
kümlüdür. Sosyal demokrasinin hukuk 
anlayışı ilerici, devrimci neteliktedir. Bu 
anlayış, Atatürk ilkelerine bağlılığımızın 
da bir gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, siyasal iktidarın 
sınırlandırılmasını, özgürlüklerin korun
masını sağlayan en önemli güvence, yar
gı denetimidir. Yargı ise, bağımsız oldu
ğu takdirde, bu görevini yerine getirir. Bu 
nedenle yargının bağımsızlığı, temel ilke
dir. Yasama ve yürütme organlarının iş
leyişlerinde hukuka bağlılığın denetlenme
si görevi yargıya verilmiştir. Yasama ve yü
rütmenin işlem ve tasarruflarının yargı de
netimi altında tutulması, hukukun üstün
lüğü ilkesine bağlılığın bir sonucudur. 

Bu nedenlerle, yargıçlar hiçbir etki ve 
baskı altında kalmamalı, hukuk ve vicda
nından başka, kimseden ve bir makamdan 
emir almamalıdır. 

1961 Anayasasında, yargı bağımsız
lığı çağdaş bir anlayışla düzenlenmiş ve 
yaşama geçirilmiş bulunmaktaydı. Halbu
ki 1982 Anayasası, getirdiği düzenlemeler
le yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır. 12 Eylül Harekâtını ya
panlar, sanki o dönemin tüm sorumlulu
ğunu yargının bağımsızlığına yüklemişler, 
tek kusurlu, yargının ve yargıçların ba
ğımsızlığını görmüşler ve bu görüşten ha
reketle yargının bağımsızlığını ortadan 
kaldırmışlardır. Bu davranış ve düşünce, 
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Türk toplumunu en az yarım asır geriye 
götürmüştür. 

Her ne kadar Anayasamızın 138 inci 
maddesinde, hâkimlerin ve yargının ba
ğımsız olduğu, hiçbir merci veya kişinin 
mahkeme veya hâkimlere emir ve talimat 
veremeyeceği; yasama, yürütme ve idare
nin yargı kararlarına uymak zorunlulu
ğu getirilmiş ise de, aynı Anayasanın 
144 üncü maddesi, hâkim ve savcıların gö
revlerini, yasalara uygun yapıp yapmadık
larını denedeme, görevlerinden dolayı suç 
işleyip işlemediklerini, araştırma ve soruş
turma yetkisini Adalet Bakanlığının izniy
le adalet müfettişlerine vermiştir. Adalet 
müfettişleri ise, Adalet Bakanlığı
na bağlıdır. Bu durumda, 1982 Anayasası 
138 inci maddesiyle yargıya ve hâkimle* 
re kaşıkla vermiş olduğu bağımsızlığı, 
144 üncü maddesiyle kepçeyle geri almış 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, yeri 
gelmişken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üzerinde durmak istiyorum. Yar
gı bağımsızlığını sağlamanın en güvence
li yolu, yargıçların ve savcıların atama, 
yükselme ve yer değiştirme işlemlerinde 
siyasal iktidarın etkisinin ve tasarrufları
nın olmamasıdır. Halbuki, bugün mevcut 
sisteme göre, Adalet Bakanı bu kurulun 
başkanıdır, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
bu kurulun üyesidir. Adalet Bakanının ve 
Müsteşarının bu kurulda görev almaları 
yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle 
bağdaşamaz kanısındayız. Ayrıca, kuru
lun kendine özel bir binasının ve özerk 
bütçesinin olmayışı, kurul üyelerinin aslî 
görevleriyle ilişkilerinin devam etmesi, ku
rulun halen Adalet Bakanlığı bünyesinde 
ve binasında görev yapması, hâkimlerin 
denetlenmesinde görevli müfettişlerin 
doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına 
bağlı olmaları, bugün Türkiye'de yargı 
bağımsızlığının ve hâkim teminatının ol
madığının en belirgin örnekleridir. 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 . 1988 O : 2 

Üzerinde durulması gereken bir di
ğer husus da, Adalet Bakanlığı bütçesin
de. grup sözcümüzün söylediği gibi, sivil 
ve askerî olmak üzere iki başlı bir yargı
nın 1982 Anayasasında yer almasıdır. He
pimizin bildiği üzere, askerlik ve yargıç
lık her ikisi de saygın meslek birimleridir. 
Ancak, bu iki saygın meslek birimi, bir
biriyle asla bağdaşmazlar. Askerliğin 
özünde, emir komuta ilişkisi vardır; yar
gıçlığın özünde ise, hiçbir makam ve kişi
den emir almamak,kendi vicdanına karşı 
sorumluluk duymak dürtüsü ve olgusu 
yatar. 

Bu nedenlerle, demokrasiden başka 
bir yönetim tarzını benimsemediğimizi ik
tidarı ve muhalefetiyle her fırsatta yinele
yen bizler, askerî yargı birimine gerek ol
madığını da açıkça söylemeliyiz. Bunun 
devamı olarak da, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Yasasının getirdiği düzenlemelerin ve as
kerî mahkemelerin, tabiî hâkim, doğal 
yargıç ilkesiyle bağdaşmadığını, demokra
siyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını herke
sin anlayacağı ve duyacağı şekilde yüksek 
sesle haykırmalıyız. Bu görüş içinde de
vam ederek, bir ihtisas mahkemesi olarak 
değil, olağanüstü yargı yeri ve mahkeme
si gibi kurulan ve işleyen devlet güvenlik 
mahkemesiyle ilgili hükümlerin de Ana
yasadan çıkarılması gerektiği kanaa
tindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir toplumda yaşayan insanlar, dürüst, et
kin, süratli ve isabetli bir yargılama ister
ler. Günümüzde birçok nedenlerle muha
kemeler haddinden fazla uzamaktadır. Bu 
durum, insanların adaletten beklediklerini 
yerinde ve zamanında alamamaları sonu
cunu doğurmakta ve kendiliğinden hak 
arama yollarını denemeye itmektedir. Ge
cikmiş adalet, adaletsizliktir. Adaletin ge
cikmesi, insanlan karamsarlığa, adalete ve 
yargıya olan inanç ve güvenin sarsılması
na götürür. Bugün halk arasında, "Seni 

mahkemeye verir, süründürürüm" sözü, 
adaletin ağır işlediğine ve insanların mah
keme kapılarında yıllarca adalet bekledi
ğine güzel bir örnektir. 

Bu nedenlerle, yargının ve Yargıtaym 
içinde bulunduğu durumu açıkça gözler 
önüne sermeliyiz. 

Ülkemizde, davaların çok fazla uza
masının birçok nedenleri vardır. Bunlar, 
yasalardan, kadro eksikliğinden, yargıçla
rın ve savcıların yetiştirilmesindeki yanlış
lıklardan kaynaklanmaktadır. Yasalar sü
ratle yenilenmeli, çağın gereklerine uygun 
hale getirilmelidir. Yasalar yenilenirken, 
parça parça değil, köktenci bir anlayışla 
ele alınmalıdır. 

Yine, 1983 yılından bu yana başvu
rulan, bir sakıncalı gidiş de, yasaların bi
linen yöntemlere aykırı biçimde, yasa gü
cünde kararnamelere başvurularak çıka
rılmasıdır. Bu yönteme sık sık başvurul
ması, hukuk sistemini işin içinden çıkıl
maz durumlara itmektedir. Buna bağlı 
olarak da, son zamanlarda çıkarılan ya
saların -daha çok- bir çerçeve niteliğinde 
olması, pek çok yönünün de yönetmelik
lere bırakılmasıdır. 

Davaların uzamasının bir diğer ne
deni de hâkim ve savcı açığıdır. Bunun ça
releri mutlaka bulunmalıdır. Yargıçlık ve 
savcılık mesleği, yukarıda saydığımız gü
vence ve bağımsızlık dışında; özelliği, ko
numu ve farklı yapısı nedeniyle maddi ve 
moral olanaklara kavuşturulmadıkça; 
meslek, çekici ve istenir duruma getirilme
dikçe, kadro açığının önlenmesi de müm
kün değildir. 

Hâkim ve savcıların yetiştirilmesin
de özel bir yol takip edilmeli; çağa uygun, 
ülke gereksinmelerini karşılayacak sağlıklı 
bir sistem kurulmalıdır. Hukuk fakültele
rinde, sadece lise mezunu ve Adalet Ba
kanlığı hesabına, yatılı öğrenci okutma sis
temi geri getirilmelidir. Meslek içi eğitim 
yaygınlaştırılmalı; yargıçların ve savcıların 
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belirli dallarda uzmanlaştırılmasma özen 
gösterilmeli; yargıç ve savcıların mutlaka 
yabancı dil öğrenmeleri sağlanmalıdır. 
Yargıç ve savcıların ekonomik sorunları 
mutlaka çözülmeli, lojman sorunları sü
ratle giderilmelidir. Mahkemelerin üstlen
dikleri görevlerin özelliğine iıygun bina, 
araç ve gereçlere kavuşturulması sağlan
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer konu 
da, ceza yargılamalarında savcı ve yargıç
ların sağlıklı ve verimli çalışmalarını sağ
lamak; suçluyu, tüm kanıtlarıyla, en ça
buk biçimde saptayarak yargı önüne çıkar
ma işlevini üstlenecek adlî kolluğun kurul
ması, günümüzde artık zorunlu hale gel
miştir. Siyasal iktidarın dışında, doğrudan 
doğruya Cumhuriyet savcılarına bağlı ola
rak görev yapacak olan, yetişkin, eğitilmiş 
ve uzmanlaşmış bir adlî kolluğun kurul
ması sanıklar için de bir güvence olacak
tır. Bunun yanında, savcı olarak, kamu ve 
devlet adına görev yapan iddiacının kar
şısına, eşitliği sağlamak için, yine kamu 
görevi yapan avukatların çıkarılması; suç
lama ile birlikte savunma hakkının başla
tılması; hazırlık soruşturmasından itiba
ren avukatların da devreye sokulması ge
rekir. Bu iki kurumda; yani, adlî kolluk ve 
hazırlık soruşturmasında avukatların ha
zır bulunması, insanlığın yüzkarası ve in
sanlık suçu işkence iddialarına da son ve
recek tek önlemdir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
\fcrgıtay, Türk Ulusu adına bağımsız 
mahkemelerce verilen kararların son in
celeme yeri olan bir yargı kuruluşudur. 
Kısa anlamda; bir içtihat mahkemesidir; 
ancak bugünkü işleyiş içinde, yerel mah
keme kararlarının denetlendiği üst mah
kemelerin olmayışı, Yargıtayı bir derece 
mahkemesi durumuna düşürmüştür. Yü
ce Yargıtayımızı bu zor durumdan kurtar
mak, gerçek görevi olan, inanç ve içtihat 

birliği sağlamaya ilişkin temel yapısına ka
vuşturmak gerekmektedir. 

Üst mahkemelerin kurulması sağlan
malıdır; ama bu konuda gerekli altyapı 
oluşturulmalıdır. Sırf kurmuş olmak ve ya
sak savmak anlayışıyla üst mahkemeler 
kurulursa, faydadan çok, zarar getirir. Bu 
konuda insan unsuruna öncelikle ağırlık 
verilmeli, yetişmiş eleman olmadan bu ko
nu gündeme gelmemelidir. 

Ayrıca, gerek yerel mahkemelerin, 
gerekse Yargıtaym yardımcı personel so
runu, çağdaş bir anlayışla, yeniden ele 
alınmalıdır. Bugün adliyelerde çalışan mü
başir, zabıt kâtibi, yazı işleri müdürü ve 
diğerlerinin durumları içler acısıdır. Bu in
sanlar, yeterli eğitim düzeyinden geçme
miş, malî sorunları çözülmemiş insanlar
dır. Bu insanlar, çalıştıkları yüce kurumun 
onuruna yakışır bir bilgi, eğitim ve malî 
düzeye kavuşturulmalıdır. 

Bir önemli konu da, Yargıtay tetkik 
hâkimlerinin sorunudur. En zor koşullar
da, bir odada beş altı kişi bir arada çalı
şan bu insanların, görev yerleri Yargıtay 
olmasına karşın, kadrolan Adalet Bakan
lığında bulunmaktadır. Tetkik hâkimleri
nin de güvenceye kavuşturulmaları ge
reklidir. 

Bunun dışında, Yargıtay bünyesinde, 
lojman sorunu halen halledilememiştir. 
1989 yılı bütçesinde, Yargıtaym lojman so
runu için 1 milyar Türk Lirası ödenek ay
rılmıştır. Bugünkü koşullarda ve fiyatlar 
karşısında, bu ödeneğin, lojman sorunu
nu tümden çözmesi pek mümkün görül
memektedir. Bu sorunu çözmek için, Ada
let Teşkilatını Güçlendirme Fonundan, 
Yargıtaya, yeterli ve münasip bir miktar
da ödeneğin verilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir önemli ko
nu da, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve 
Başsavcıvekili ile Yargıtay üyelerinin seçi
mi ile ilgili Anayasa maddesidir. Anaya-
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sanın 154 üncü maddesine göre, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsavcıvekili-
ni Cumhurbaşkanı seçmektedir. Yargıtay 
üyelerini ise, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu seçmektedir. Biz, Yüce Yargı-
tayımıza Türk hukukunu, Türk adaletini 
teslim etmişiz, kendisine bu derece büyük 
önem vermişiz; ancak, bu derece güven
diğimiz ve önem verdiğimiz bu kurula, 
kendi üyelerini seçme hakkını tanımamı
şız. Bu, açıkça bir çelişkidir. Yine, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsav-
cıvekilini seçimlerini, Cumhurbaşkanına 
bırakmak da, aynı anlayış içinde sakınca
lıdır kanısındayım. 

Bu arada, Yargıtay üyelerinin seçi
minde gör'ev* yapan ve bu üyeleri seçen, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
da, bu seçimlerde bazı önemli noktalara 
riayet etmesi gerekmektedir. Şöyle ki, tat
bikatta, 15-20 sene hukuk işlerinde çalış
mış bir sayın hâkime ceza dairesinde gö
rev verildiği veya hâkimliğinin başlangı
cından beri ceza işlerinde çalışmış bir de
ğerli hâkime hukuk işlerinde görev veril
diği görülmektedir. Bu, bizim kanımızca 
sakıncalıdır. Mesleğinin en son aşaması
na kadar gelmiş insanlara, kendi sahala
rına ve geçmişte çalıştığı yerlere uygun gö
rev verilmesinin daha uygun olacağı ka
nısındayız. Kurul üyelerinin de, seçimler
de objektif olmaları ve birtakım sübjektif 
duygulan değil, liyakat, beceri, ihtisas ve 
geçmiş hizmetleri ele almaları gerektiği
ne inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Yargıtay 
ile ilgili bir eleştiri ile sözlerime son ver
mek istiyorum. \argıtaydaki duruşmalar
da, sayıları az miktarda da olsa, bazı dai
re başkan ve üyelerinin, kendileri gibi ka
mu görevi yapan avukatlara karşı sert, kı
rıcı, küçük düşürücü ve onur kırıcı dav
ranışlarda bulundukları bir gerçektir. Bu 
sayın kişilerin, avukatların da en az onla

rınki kadar saygın ve kutsal bir görevi, sa
vunma görevini yaptıklarını kabul etme
leri gerekir. Özellikle ağır cezada ve on yı
lın üstündeki hapis cezasına ilişkin duruş
malarda, avukatların savunmalarına kısıt
lama getirilmemelidir. Avukatlann duruş
mada savunmalarını ve iddialannt yine
lerken söyledikleri sözler, kurul üyeleri ta
rafından dikkatle dinlenmeli; sanki, hiç 
dinlenmiyormuş veya boşuna konu sulu-
yormuş gibi yanlış bir izlenim veren ha) 
ve hareketlerden kaçınılmalıdır, çünkü, 
yargı ve savunma bir bütündür. 

Bütün bunların ışığı altında, bugü
ne kadar, gerek yerel mahkemelerde, ge
rek Yargıtayda görev yapmış ve aramızda 
olmayan tüm hâkim ve savcılan rahmetle 
anıyor, hâlâ hayatta olanlara da uzun 
ömürler diliyor, Yüce Kurulu en derin 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç; 
buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; yüksek yargı organlanmız-
dan Yargıtaym bütçesinde söz almamın 
nedeni bir iki mühim konuya değinmek
tir. Bunların başında; Hükümetimizin 
yüksek yargı organlanyla olan ilişkisi gel
mektedir. Şunu iftiharla söyleyebilirim ki, 
son yıllarda, Hükümetimizin yüksek yar
gı organlanyla olan ilişkisi ve diyalogu hiç
bir devirde olmayan düzeydedir. Hükü
metimiz, her yönüyle, yüksek yargı organ
larının yanındadır. 

Yüksek yargı organlarının değişik ko
nuları; çeşitli ihtiyaçları, aksayan durum
ları bizzat Sayın Başbakanımızın girişim
leriyle anında çözülmüştür. Buna birkaç 
misal vermek gerekirse; Yargıtay üyeleri
mizin daha önce hiç tazminattan yoktu. 
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Sadece Daire Başkanlarıyla Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin 500 gösterge kar
şılığı makam tazminatı vardı. Bu tazmi
nat, kararname ile 900 göstergeye çıkarıl
dığı zaman, Yargıtay üyelerimizin, bun
da büyük bir haksızlık olduğunu söyleme
leri üzerine, Sayın Başbakanımız Yargıta-
ya kadar giderek hepsiyle görüşmüş ve ay
nı gün bu adaletsizliği gidermek amacıy
la "tazminat" lafını kaldırarak, seyyanen 
bütün Yargıtay üyelerine verilmek üzere 
"yargı tazminatı" adı altında bir tazmi
nat haline getirmiş ve bu da büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Yargıtayın ihtiyaçlarıyla ilgili istekle
rinde ise; her yönüyle ihtiyaçlarının anın
da karşılanması ve yüksek yargı organla
rımızın herhangi bir şekilde maddî ve fi
zikî. noktada ihtiyaçlarının kalmaması hu
susunda Başbakanımız bizzat girişimler
de bulunmuş, bu hususlarla ilgilenilmesi 
konusunda da kesin talimatları olmuştur. 

Ayrıca, yüksek yargı organlarımızla 
bütçe dışında yıl içinde çeşitli ihtiyaçları 
konusunda Bakanlığımızla da diyalogu 
vardır ve hiçbir suretle Yargıtayımızda bu 
konuda hiçbir sıkışıklık yoktur. 

Bu konuları arz ettikten sonra, ko
nuşmalarda çok değişik noktada işlenen 
bazı durumları kısaca arz etmek isti-
tiyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına konu
şan Sayın Hasan Namal arkadaşımız, 
"Yargıtayda hâkim ve savcı açığı bulun
duğunu, hâkim ve savcı açığının Yargıta
yın çalışmalarına büyük tesiri olduğunu" 
söyledi. Yargıtayda 201 üyeliğimiz vardır. 
Bu 201 üyenin 14'ü noksandı. Bu 14 üye 
de 10 gün önce seçimler yapılmak suretiyle 
görevlerine başladılar. Şu anda Yargıtay
da hem hâkim açığımız yoktur, hem de 
başkâtip, kâtip ve yardımcı personel ola
rak açığımız yoktur. Benim söz almamın 
sebeplerinden biri de "personel açığı var 

ve çalışmalar bu personel açığı sebebiyle 
aksıyor" iddiasına cevap vermek içindi. 

Sayın Hasan Namal arkadaşımızın 
cevap vermek istediğim bir sözü daha var. 
Sayın Hasan Namal dediler ki, "Geçen yıl 
da ben Yargıtay bütçesinde konu şmaj tak
dim etmiştim. Bu yıl da Yargıtaya konuş
mak için gittiğimde, Yargıtayda bir yıl 
içinde hiçbir değişiklik görmedim" dedi
ler. Bunu söylemek insafla bağdaşmıyor; 
çünkü, son bir yıl içinde (1988 yılında) 
Yargıtayımızıh çalışma şartlarında, son 
yıllara göre, büyük değişiklikler oldu. Ön
celikle hâkimlerimizin odalarının tefrişleri 
bu yıl yenilendi. Bunun yanında çalışma 
salonları yenilendi. Yeni sisteme göre ar-
şivleme dolapları getirildi, hatta birçok ko
nular, Yargıtay Savcılığı tarafından bilgi
sayara geçirildi. 

Yargı taydaki i bu bir yıl içindeki bu 
büyük değişikliği, bir şahsın $aha Yargı
tayın kapısından girerken hissedebileceği 
değişikliği hiçbir şey olmamış gibi göster
mek pek insafla bağdaşmıyor. Bunu arz et
mek istedim. 

Muhterem milletvekilleri, Yargıtayda 
görev alan tetkik hâkimi ve üyelerimize 
tahsis edilmiş 117 lojman var. Ayrıca, Yar
gıtayda çalışan başkâtip, kâtip gibi' ele
manlara da tahsis edilmiş lojmanlar var. 
Şu anda 85 lojmana ihtiyaç var, bununla 
ilgili olarak bütçeye ödenek konuyor. 

Yüksek yargı organlarımızla Bakan
lığımız arasındaki diyalogu arz etmiştim. 
Bakanlığımızca temin edilen 59 dairede 
Yargıtay üyelerimiz oturmakta ve yine Ba
kanlığımıza ait çeşitli sosyal tesislerde de, 
Yargıtay üyelerimizin yaz tatillerinde din
lenmeleri için kontenjanlar aynlmaktadır. 
Yüksek yargı organlarımıza hizmet etme
nin, yargıya hizmet etmek olduğu inan
cındayız. 

Rüştü Bey, üye seçimi konusuna de
ğindi; Yargıtay üyesi seçimlerinde bazı hu-
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suslara dikkat edilmesi gerektiğinden bah
setti ve Yüksek Hâkimler ve Savcılar Ku
rulunca seçilen üyelerin, ceza dairesine 
hukukçu, hukuk dairesine de cezacı verildi 
gibi, eleştiride bulundu. Bu konu teknik 
bir konudur. Yüksek Hâkimler ve Savcı
lar Kurulunda gizli oyla seçilen bu üyele
rin, seçimini takiben görev bölümünü Yar
gıtay Birinci Başkanlık Divanı yapıyor, ya
ni, Yargıtay Birinci Başkanının başkanlı
ğında, bütün daire başkanları, Yargıtaya 
seçilen üyelerin hangi dairede görev ya
pacaklarını tanzim etmektedirler. Onun 
için, görev verilen yerlerle ilgili olarak, 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 
seçimde buna dikkat etmeleri lazım gibi 
bir eleştiriye katılmıyoruz. Biz, yüksek 
yargı organlarımızın her yönüyle daha 
rasyonel ve fiziki şartları düzenlenmiş şe
kilde çalışmaları için büyük gayret sarfe-
diyoruz ve* yargı organlarıyla temaslarımı
zı devam ettiriyoruz. Biraz önce de bah
settiğim gibi, adalete saygımız bunu gös
termektedir. 

Yargıtay bütçemizin hayırlı uğurlu ol
masını diliyor, yüksek yargı organlarımı
zın bütçelerinin müzakereleri sırasında 
Plan ve Bütçe Komisyonumuzun Sayın 
Başkanı ve bütün üyeleri yüksek yargı or
ganlarımıza büyük ilgi gösterdiler, çalış
malarında, onlann ihtiyaçlarını nazara al
dılar, onlara da teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gruplar ve Hükümet adına konuş
malar bitmiştir. 

Şahsı adına, lehte, Sayın Zeki Uzun; 
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Adalet teşkilatının eski bir men
subu olarak, Yargıtayın 1989 Malî Yılı 
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Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde görüş ve 
düşüncelerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, mülkün temeli 
adalet, mülkün koruyucusu ise devlettir. 
Bu itibarla, mülkü korumak, üzerinde ya
şayanların huzur ve sükûnunu, hak sahip
lerinin haklarını sağlamak yönünden, dev
let, büyük bir sorumluluk ve görev yük
lenmiştir. Devletin, bu görevini yerine ge
tirmede ve vatandaşın devlete olan inanç 
ve güvenini sağlamada yararlandığı ku
rumlardan birisi de, Yargıtaydır. Yargıtay, 
Anayasamızın 154 üncü maddesinde, yük
sek mahkemeler arasında sayılan ve 
2797 Sayılı Yargıtay Kanununa göre gö
rev yapan, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce verilen ve kanunun başka 
bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme yeri olup, bu 
görevini 16 hukuk ve 9 ceza dairesi ile yü
rütmektedir. 

Yargıtay bünyesinde; Birinci Başkan
lık, Birinci Başkanvekillikleri, Cumhuri
yet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcıve-
killiği, 16'sı hukuk ve 9'u ceza dairesi ol
mak üzere 25 daire başkanı; aynca her da
irede üyeler, tetkik hâkimleri, başsavcı yar
dımcıları ile diğer yardımcı personelden 
olmak üzere 1 400 civannda kişi görev 
yapmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1988 Ka
sım ayı itibariyle Yargıtay hukuk dairele
rine -ellerinde mevcut işlerle birlikte- bu 
yıl gelen toplam 264 934 işten 165 902'si 
karara bağlanmış, aynı şekilde ceza dai
relerine gelen toplam 99 124 davanın 
64 063'ü hakkında hüküm verilmiştir. Di
ğer taraftan Cumhuriyet Başsavcılığına 
gelen toplam 76 576 işin, 73 576'sı çıka
rılmıştır. 

Görüldüğü gibi, gerek Yargıtayımız, 
gerekse diğer mahkemeler bu kadar yoğun 
işi, cumartesi, pazar, bayram seyran de-
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meksizin namüsait şartlar altında büyük 
bir feragatla neticelendirmek için, bugü
ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ay
nı duygu ve düşüncelerle gece gündüz ça
lışacaklarından asla şüphemiz yoktur. 

Değerli hâkim ve savcılarımız, / 'Ge
cikmiş adalet, adalet değildir" sözünün 
mana ve ehemmiyetini hepimizden iyi bil
mektedirler. Adalet hizmetinin gayesine 
uygun olarak işlemesi, bu kuruluşun en iyi 
bir şekilde teşkilatlanmasına, yargı bağım
sızlığı ve hâkim teminatına, kadrolarının 
kemiyet ve keyfiyetine, adaletin altyapısı
nın oluşturulmasına ve yürürlükteki ka
nunların toplumun yapısını yansıtmasına 
bağlıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; beş yıllık Anavatan İktidarı dönemin
de, bugüne kadar hükümet konaklarının 
bir köşesine sıkıştırılan adliye binaları ile 
değerli hâkim ve savcılarımızın, ayrıca ad
liye personelimizin de lojman ihtiyaçları
na el atılmış ve bu yolda büyük bir mesa
fe katedilmiştir. Yüksek Yargıtayımızın de
ğerli üyeleri ile diğer mensuplarının loj
man ihtiyaçları ve Yargıtay binasının ona
rım ve tefrişi de, bu cümleden olmak üzere 
giderilmesi noktasına gelinmiştir. Bundan 
başka, Yargıtayda çalışan diğer görevlile
rin lojman ihtiyaçlarının karşılanması ça
lışmalarına başlanılmış olması memnuni
yet vericidir. 

Yargıtay üye ve mensupları için loj
man alınmak üzere tahsis olunan 1,5 mil
yar liralık ödeneğin, gerektiğinde Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Fonundan destek
lenmesi arzumuzdur. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Her yer
de lojman yok. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Devam
la) — Hükümetimizin yoğun çalışmaları 
neticesinde, faaliyete geçirilen hâkim ve 
savcı adayları eğitim merkezi sayesinde, 
hak ve hukukun genç dağıtıcılarının da

ha iyi yetişmelerine yardımcı olunmuştur. 
Yine bu dönemde, hâkim ve savcılarımı
zın maddî ve manevî durumlarının iyileş
tirilmesi neticesinde, bu meslek tercih edi
lir duruma getirilmiş, yıllardır açık bulu
nan kadrolar kapatılmıştır. 

Ayrıca, Hükümetimizin yüksek Yar
gıtayımızın iş hacmini azaltmak için, ge
rek birtakım Avrupa ülkelerinde mevcut 
olan, gerekse önceleri bizde de kurulmuş 
bulunan istinaf mahkemelerinin yeniden 
ihdası konusundaki çalışma ve gayretleri 
memnuniyet vericidir. Liyakatli hâkim, 
savcı ve personel ile altyapıları güçlendi
rilmek suretiyle bir an evvel hukukî yönü 
ikmal edilerek, bu mahkemelerin Yüce 
Türk Milletinin hizmetine sunulması ka
çınılmaz olmuştur. Son yıllarda Cumhu
riyet Başsavcılığına gelen işlerin rahat ve 
emin bir şekilde kayıt ve dağıtımının ya
pılması; ayrıca siyasî partilerle ilgili bir
takım işlerin daha sıhhatli yürütülmesi 
için bilgiişlem merkezleri kurulmuş olması 
da adaletimiz açısından çok sevindiricidir. 

Yine bu dönemde memleketin bir an 
evvel kalkınması için değişik alanlarda, çe
şitli fonlar kurulmuş, adliyemizin de bir
çok ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Ada
let Teşkilatını Güçlendirme Fonu ihdas 
olunmuştur. 

Muhterem Başkan, saygıdeğer üye
ler; Türkiyemiz bugün Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girme gayreti içindedir. Yargı 
açısından da topluluk ülkelerine uyum 
sağlamak şarttır. Bunun tedbirlerini bu
günden almak zorundayız. Bu cümleden 
olmak üzere, hâkim ve savcılarımızla, di
ğer personelin eğitim ve öğrenimleri üze
rinde titizlikle durulması ve özellikle lisan 
öğrenmelerinin sağlanması şart olup; ay
rıca topluluk ülkelerinin hukukî mevzu
atlarının Türkçeye çevrilerek iyi bir kütüp
hane ihdası da gerekmektedir. Hüküme
timizin bu konuda çaba sarf ettiğini ve 
edeceğini ifade etmek isterim. Birinci sı-
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nıf hâkimliğe ayrılmış, üye seçilme hak
kını kazanmış ve bu hakkı yitirmemiş hâ
kimler ve savcılar ile birinci sınıf hâkim
ler arasındaki yüksek hâkimlik tazmina
tından ve ek gösterden kaynaklanan far
kın giderilmesi, tecrübeli hâkim ve savcı
larımızın meslekte kalmalarını sağlamak 
açısından gereklidir. Ayrıca, yüksek yargı 
organlarının hâkim ve savcılarımızın yas 
nedeniyle emekli olduklarında, başka iste 
çalışmamaları kaydıyla tazminatlarının 
ödenmesi durumunun getirilmesi, hak ve 
adalet ölçüleri içinde çok faydalı olacaktır. 
Adaletin süratli ve verimli bir biçimde te
cellisi açısından, hukuk ve suç bilimi ko
nusunda uzmanlaşmış, tarafsız adlî gü
venlik gücü oluşturulmasını da İktidarı
mızdan bekliyoruz. 

Bütün hâkim ve savcılarımızla, adli
yelerimizde çalışan diğer personelin maddî 
ve manevî ihtiyaçlarının karşılanması ve 
daha iyi yetişmelerinin sağlanması yolun
da, Hükümetimizin sonsuz gayretlerine 
teşekkür ediyorum. Özellikle de diğer ad
liye personeli ücret ve lojman durumları
nın iyileştirilmesi yolunda yeni adımlar at
masını canı gönülden arzu ediyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Türk Milleti adına yargılama yapan, 
yüksek mahkeme başkan ve üyeleriyle, di
ğer çok değerli hâkim ve savcılarımızın bu
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
gerek vatandaşlarımıza, gerekse vatandaş
larımızın taraf olarak haklarını koruyan 
değerli avukatlarımıza karşı gayet yumu
şak bir tarzda hareket ederek, hak dağıt
malarını arzu ediyorum. 

Muhterem Başkan, saygıdeğer üye
ler, bu duygu ve düşüncelerle, 1989 malî 
yılı mütevazı bütçesinin \argttayimiza, de
ğerli mensuplarına ve Yüce Milletimize 
hayırlı olması dileğiyle, tüm adalet ca
miasını ve Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uzun. 

Aleyhte, Sayın Rıza Ilıman; 
buyurun. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın üyeler, Yargıtay gibi bir kuru
lusun, Adalet Bakanlığı gibi, önemli bir 
bakanlığın bütçesi üzerinde görüşmeler 
yapılırken bu salonun bu kadar tenha olu
şu gerçekten üzücü. Özellikle bu görüşü
mü açıkladıktan sonra burada birkaç ko
nuya değinip sizlere kısa açıklamalarda 
bulunacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, Danıştay 
Başkanı Sayın Orhan Tüzemen'in dün 
yapmış olduğu açıklama ile, 12 Eylül hu
kukunun iflas ettiği, bu uğurda içeride ya
tan ve dışarıda bulunan ceza almış insan
ların suçsuz olduğu, gereksiz yere cezaev
lerinde yatmış olduğu burada bir kez da
ha kanıtlanmış oldu bunu bir kez daha 
görmek, yaşamak olanağını bulduk. 

Y\SİN BOZKURT (Kars) — Emek
liliğine az kala niye konuşmuş? İki sene 
evvel neredeymiş? 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) -
Başkan iken düşünmemiş mi onu? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, kim, nerede, hangi şe
kilde konuşursa konuşsun, yanlışlar, dün 
de yanlıştır, bugün de yanlıştır. Demek ki, 
bir yanlış vardır ve bir yüksek mahkeme
nin başkanı olan zat, bunu bizzat ifade et
miş v c bu yanlışı ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, o bahset
tiğiniz kişi Danıştay Başkanı idi; şimdi 
Yargıtay Başkanlığını görüşüyoruz; Danış
tay Bütçesi görüşüldü. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım, oradan Yargıtaya 
geleceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi zaten 
Ykrgıtay bütçesi üzerinde konuşacağım, 
oraya geliyorum. 

Yargıtay, cezaların en son onay yeri
dir. Danıştaym, bu yüksek mahkemenin 
Başkanı ne diyor, "Bana bir albay geldi, 
şu doğrultuda bir karar yazdırmamı iste
di, ben de bunu hayatım pahasına da ol
sa yapmayacağımı söyledim." 

Arkadaşlar, öyleyse bunun arkasında 
ne vardır? Bir zor vardır. Adalet, zorla, 
süngüyle, sopa karşısında yaşam ve hayat 
pahasına bir karar verme durumundadır. 
Bu kadar değerli, bu kadar dirençli hâkim
leri her zaman bulmak mümkün; ama, de
ğerli arkadaşlarım, bir de verilen kararla
ra bakın; binlerce, yüzbinlerce insan sa
kat kalmış, cezaevlerine girmiş ve bunun 
eziyetini çekmektedir. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) 
— Başkasının ağzından konuşma. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Değer
li kardeşim, yanlış bir tablo çiziyorsunuz. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, eblette bundan yaka
sını kurtaranlar, ya da -Anadolu'da tuzu 
kuru derler- tuzu kuru olanlar, benim yan
lış söylediğimi ya da değişik şekilde düşün
düğümü söyleyebilirler; ancak, bu bir ger
çektir. Değerli arkadaşlarım, bu söyledi
ğimi birkaç örnekle geliştireceğim. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Kanu
na saygılı olanın tuzu daima kurudur. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Bakın 
arkadaşlarım, bir Töb-Der kararı vardır; 
Türkiye Öğretmen Derneklerine yapılan 
isnatlara karşı verilmiş bir karar vardır. 
Mahkeme, bunu akladı. Kararın gerekçe
sinde aynen şöyle deniliyor -kaldı ki, bu 
gerekçe basında çıktı, ayrıca, mahkeme tu
tanakları da meydandadır- "Her ne ka
dar, yapılan aramalarda bir suç unsuru
na rastlanmamışsa da, memleketin sela
meti için olağanüstü hallerde ve zaman: 
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larda bu gibi kararlar verilebilir." 

Muhterem arkadaşlanm, ben öğret
menim, öğretmen olan. 11 arkadaşım do
kuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu suç-
lan ve cezaları devam ediyor, bir kısmı 
mesleğinden de oldu. Biliyorsunuz 
1402'likler de tümüyle cezasız, suçsuzken, 
bir emirnameyle görevlerine son verildi. 
Bunlar, sekiz yıldır perişan değerli arka
daşlanm. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bir 
şey yapmadılar mı? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Arka
daşlar, şimdi birkaç konuya daha girece
ğim. 12 Eylül ve ondan sonraki uygulama
lar bir kesimi suçladı, daha çok da gençli
ği hedef aldı. 

Değerli arkadaşlanm, bir avuç genç 
mi suçluydu? 12 Eylülü yapanlar ve yaşa
tanlar burada şimdi içimizde bulunanlar
dır; 12 Eylülü bunlar yaptı, bunlar yarat
tılar. Peki cezaevlerinde yatanlann suçu 
neydi? 

Şimdi, değerli arkadaşlanm... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, bir 
dakika... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Neyin 
üzerinde konuşuyorsunuz? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, şu konuya değinmek istiyorum. 

Yani, verilen kararlar, mahkemede 
verilen kararlar, Yargıtaym verdiği karar
lar yanılgılıdır, yanlıdır; baskı altında ve
rilmiştir. Şimdi bu nedenle yüce Yargıta-
yı, hâkimlerimizi bundan ayn tutuyorum; 
ancak, değerli arkadaşlanm, verilen karar
lar gerçekten bir baskı altında, tamamen 
yönlendirme ile verilmiştir. Öyleyse buna 
da çare bulmak lazım. 

YASİN BOZKURT (Kars) — İftira
dır, tamamen bühtandır. 

BAŞKAN — Sayın Ihman, fikirleri
nize saygı gösteriyoruz, bütün arkadaşlar-
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da saygı gösteriyor. Yargıtay bütçesi üze
rinde konuşuyorsunuz, müsaade edin de 
hatırlatayım. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Evet 
Sayın Başkanım, bu da Yargıtayla ilgili. 

BAŞKAN — Bunun Yargıtayla ala
kası yok. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Bu da 
yargı kararlarıyla ilgili. 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığının 
bütçesi... 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Muh
terem arkadaslanm, bugün Sayın Adalet 
Bakanımız burada oturuyorlar, verilmiş 
kararlarda bu kadar yanılgılar olmasına, 
böyle yanlış kararlar, açıkça baskılı karar
lar ve adaleti yanıltan veya yanlı kararlar 
verilmesine karşılık, bugün insan haklan 
üzerinde gerçekten bazı sıkıntılanmız var 
ve en azından bugün yargının bağımsız
lığını savunmak zorundayız. Dün olağa
nüstü hallerde böyle durumlar vardı, bu
gün de yargı yine tam bağımsızlığını, tam 
özerkliğini koruyamıyor, koruyamamakta
dır. Bu, hâkimlerimizden, Yargıtaydan 
kaynaklanan bir durum değildir. Bunun 
sebebi kuruluş kanunlarıdır; kuruluş ka
nunlarında mutlaka değişiklikler gerekli
dir. Yargıtaym, eğer bu olağanüstü dö
nemlerde vermiş olduğu yanlış kararlar 
varsa, bunlar bundan sonra da devam edi
yorsa, bu yanlışların devam etmemesi için 
öneri getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla 
uzatmayacağım; fakat bunları söylemeye 
mecburum, bunlar kanayan bir yaradır; 
kusura bakmayın, hiç de rahatsız olmayın. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Biz rahatsız olmuyoruz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Çok 
rahatız; kanunlara karşı saygılı olan 
daima rahattır. 
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RIZA ILIMAN (Devamla) — Eğer 
bugün siz rahatsanız, rahatsız olanlar var
dır; bugün ekmeksiz olanlar vardır, bugün 
yalnız siz, yalnız ANAP rahat olabilirsi
niz; ama bugün ülkenin yansı gerçek de
mokrasi ve insan haklan olmadığından ve 
pahalılık, enflasyon altında inim inim in
lemektedir. Niye rahatsız oluyorsunuz; 
bunları söyleyeceğiz. 

SAİT EKİNCİ (Burdur) — Bu ko
nu ayn, o konu ayn; Yargıtay bütçesi üze
rinde konuş. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — De
ğerli arkadaslanm, öncelikle ve ivedilikle 
bugün 12 Eylülden bu yana verilen karar
lar, gerçekten yanlıdır, baskı altında veril
miştir ve bu kararlann yeniden gözden ge
çirilmesi ve bundan sonra verilecek karar
lar üzerine gölge düşmemesi için Yargıta-
ya üye seçim şeklinin, teşkilat yasasının 
mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ben, özel
likle tekrar ediyorum; adalet herkese la
zımdır arkadaşlar. Burada herhangi bir iti
razda bulunmayınız, adalet yarın size de 
lazım; yarın kimbilir siz ne olacaksınız? 
Onun için bu, size de lazım. Yüce Yargı
taym çalışmalannda gerçekten değerli hâ
kimlerimizin ve Tüzemen gibi böyle silah 
zoruyla karar vermeye zorlamalara karşı 
inançla, güvenle ve inanarak adil yargı gö
revi verenlere saygı duyarak sözlerime son 
veriyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANU (Anka
ra) — Hangi hâkim silah zoruyla karar 
vermiş söyler misin? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Yargıtay Başkanlığının bütçesi ve kesinhe-
sabının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Yargıtay Başkanlığı 1989 Udi Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Lira 
Program 

kodu 

101 

111 

112 

900 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtılamayan 
Transferler 

4 022 000 000 

4 657 000 000 

190 000 000 

100 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8 969 000 000 
BAŞKAN — Kabul erenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Yargüay Başkanlığı 1987 Malî Ytlı Kesmhesaln 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1987 malî yılı kesinhesabınm bö 
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 428 922 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Yargı Hizmetleri 2 329 068 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 236 209 358 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 3 994 199 958 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Böylece, Yargıtay Başkanlığının 1989 
yılı bütçesi ile 1987 yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

C) KÜLTÜR VE TURİZM BA
KANLIĞI 

1. — Kültür ve Turkm Bakanlığı 1989 
Malt Yık Bütçesi 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 
Malî K/t Kesinhesabı 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, programımıza göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabmın görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi 
üzerinde söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adı
na Sayın Kemal Zeybek ve Sayın Şükrü 
Zeybek; SHP Grubu adına Sayın Kâzım 
Ulusoy ve Sayın Musa Gökbel; Doğru Yol 
Partisi Grubu adma Sayın Abdulkadir 
Cenkçiler ve Sayın Alaettin Kurt. 

Şahısları adına : Lehte Sayın Sait 
Ekinci; aleyhinde Sayın Hasan Namal. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Kemal Zeybek; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NAMIK 
KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; "Millî benliğini bu
lamayan milletler, başka milletlere şikâr 
(yem) olurlar" sözü Atatürk'ündür. Son 
derece isabetli bir sözdür. Millî varlığını 
sürdürmek isteyen milletler, millî benlik
lerine sahip çıkmalıdırlar. Millî benliğe sa
hip çıkmanın yolu da, millî kültüre sahip 
çıkmaktır. 

Yine Atatürk'ün deyimi ile, Türkiye 
Cumhuriyetinin temeli, Türk kahraman
lığı ve yüksek Türk kültürüdür. Türk kah
ramanlığını sağlayanın da, yüksek Türk 

kültürü olduğunu yine Atatürk ifade edi
yor. "Anafartalar Kumandanı Mustafa 
Kemal ile Mülakat" isimli Ruşan Eşref
in yazdığı eserde,, konuşan Anafartalar 
kahramanı Atatürk'tür. Anafartalar hatı
ralarından bahsediyor, diyor ki : "Biz, fer
dî kahramanlık sahneleriyle meşgul olmu
yoruz. Yalnız size Bomba Sırtı Vakasını 
anlatmakla yetineceğim. 

Karşılıklı siperler arasında mesafenin 
8 metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak. 
Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmama-
casına kamilen düşüyor; ikincidekiler on
ların yerine gidiyor. Öleni görüyor, üç da
kikaya kadar öleceğini^biliyor, en ufak fü
tur bile göstermiyor -yani en ufak korku
ya bile kapılmıyor- sarsılmak yok. Oku
ma bilenler ellerinde Kur'an'ı Kerim Cen-
riet'e gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler 
kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu 
Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren 
şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin 
olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini 
kazandıran bu yüksek ruhtur" diyor 
Atatürk. 

Millî kültürü korumanın millî beka 
bakımından önemi kadar, çağdaşlaşma ve 
gelişme içinde millî kültürü çağdaşlaştır
ma ve geliştirmenin önemi vardır. Gelişen 
kültürümüz, gelişmemizin de nazım ve 
muharrik iklimini oluşturacaktır. Kültü
rün iktisat ve siyasetle yakın ilişkileri ol
duğu bilinen bir konudur. 

Fransa'nın 1966 yılı Cumhurbaşkan
lığı seçimlerinde General De Gaulle'nin 
Fransız televizyonundan yaptığı bir ko
nuşmayı geçenlerde yazar Necati Cuma-
lı, kültür üzerine bir yazısında zikretti. 
Şöyle diyor De Gaulle : "Dünyanın dört 
bir yanında kültür merkezleri açıyoruz, 
büyük paralar döküyoruz bu işe. Boşa git
miyor bu paralar. Kültürümüzün etkisiy
le harcadıklarımızın daha fazlası dönüp 
bize geri geliyor. Kültürümüzle yetişenler 
otomobil alacak olurlarsa Fransız otomo-
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bilini seçiyorlar. Edebiyatımızı, öbür sa
nat etkinliklerimizi, giyim-kuşamımızı iz
liyorlar. Daha da önemlisi, kültürümüze 
duydukları yakınlıkla her konuda bize des
tek oluyor, bizim yanımızda yer alıyorlar." 

Aynı yazar Necati Cumalı yazısında 
ilave ediyor : "Lozan görüşmelerinde 
Fransız kültürü ile yetişen Hüseyin Cahit 
ile arkadaşları görevlerinin ulus çıkarları
mızı korumak olduğunu unuttular ve Ba
tılıların çıkarlarını korudular, Fransız kül
türü ile yetiştikleri için." 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye 
çağdaşlaşıyor. Dışa açık büyüme modeliy
le Türkiye hızla modernleşiyor. ihracat ve 
turizmde önemli gelişmeler var. İhracatın 
yapısında sanayi ürünlerinin oranı yüzde 
80'leri aşıyor. 1960'ların topluiğne bile ya
pamayan Türkiyesi bugün, Avrupaya buz
dolabı ihraç ediyor. Mevcut sanayi tesis
lerinde kapasite kullanım oranlan yükse
liyor, özel sektörde göze çarpan bir mo
dernizasyon var. Ödemeler dengesinde ca
ri işlem açığını sıfırlama beklentileri bile 
önemli. Şehirler, büyük köyler olmaktan 
çikıyor, gerçek şehirler haline geliyor. Sa
nayide sıçramayı sağlayacak büyük altya
pı gelişmeleri sağlandı. Bürokrasiyi mo
dernleştirme, kırtasiyeciliği azaltma gay
retleri neticelerini veriyor. Cumhuriyeti
mizin en büyük yatırımı GAP, doğru bir 
tutumla iç kaynaklara dayanma ve kaynak 
oluşturma başarısıyla gecikmeden inşa 
ediliyor. Türkiye'yi 2 katına çıkaracak bu 
muhteşem eser, geleceğe heyecanla bak
mamızı sağlıyor. 

Bütün bu güzel gelişmelerin yanın
da unutulmaması ve ihmal edilmemesi ge
reken önemli bir nokta var; Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Kültür Alt Komis
yonu Özel ihtisas Raporunda, rapora bir 
mesaj gönderen Sayın Başbakan Özal'ın 
bir ifadesi yer alıyor. Şöyle diyor 1982 yı
lında Sayın Başbakan : "Bugün toplumu 

güçlendirmeye dönük bütün gayretler mü
dahale edilebilir maddî unsurlar olduğu 
kadar, beşerî unsurlara da yönelmek mec
buriyetindedir. Ekonomik gelişme gayret
lerimizi geniş bir program çerçevesinde 
devam ettirirken, insan unsuruna ve mil
letimizin tarihinden süzülüp gelen mane
vî mirasına da eğilmek zorundayız. Millî 
haslet ve değerlerimiz, gelişme gayretleri
nin hem başlıca dayanağı ve hem de he
defi olmak mecburiyetindedir." 

Yüzelli yıldan beri Türk toplumu, 
modernleşme meselesini tartışıyor. Bütün 
gayretler, Türkiye'yi modernleştirme doğ
rultusunda. 

Sanayileşme, çağdaşlaşma ve millî 
kültür arasında derin ilişkiler vardır. Çağ
daş kapitalist sanayi devriminin temelin
deki kültür muhiti meselesi, bilindiği üze
re, bilim adamlannca çok tartışılan bir 
konudur. 

Profesör Sabrı Ülgener, "Zihniyet ve 
Din" adlı eserinde diyor ki, "Kapitalist 
zihniyet, Max Weber'e göre, birçoklarının 
sandığı gibi, hudutsuz bir kazanma ve sö
mürme hırsı değildir. 'Öylesi, tarihin her 
devrinde görülmüştür.' Batı kapitalizmi 
için yeni olan, düzenli bir meslek çatısı al
tında, rasyonel-metodik çalışmayı kendi
sine vazgeçilmez bir hayat ilkesi ve felse
fesi haline getirmiş, gösteriş ve tüketim
den çok tutum ve hesaplılık tarafına yat
kın vazife ve iş adamı ahlakıdır. VVeber, bir 
yandaki bu düzenli yaşama tutkusuyla 
öbür yandaki Protestanlığın metodik-
riyazetçi kanadı olan kalvanizm ve onun
la aynı çizgide olmak üzere püritenizm 
arasındaki yakınlık üzerinde durur. "Hol
landa, ingiltere ve Kuzey Amerika'da sa
nayi devriminin başlamasını da, bildiği
niz gibi VVeber, püriten ahlakçılığına ve 
kalvanizmin meydana getirdiği kültür ik
limine bağlıyor. 

Sabri Ülgener devam ediyor ve diyor 
ki, "Montesquieu, ingilizlerin başka mil-
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letler karşısında, başlıca üç noktada kırıl
maz bir rekor sahibi olduklarını söyler : 
Dindarlık, ticaret, hürriyet. VVeber soru
yu burada da tekrarlar : ingilizlerin tica
retteki aşılmaz üstünlüğü ile şu dindarlık
taki rekorları arasında -hürriyetler de da
hil olmak üzere- yakın bir ilişki kurulamaz 
mır 

Sanayileşme ve modernleşme için ge
rekli olan ilmî zihniyet, araştırma ruhu ve 
gelişme heyecanı; düzenli, rasyonel-
metodik çalışma, gösteriş ve tüketimden 
çok tutumluluk ve hesaplılık esasına da
yalı vazife ve iş ahlâkı iken; ne yazık ki, 
yüzelli yıllık modernleşme gayretlerimize 
tam tersi bir kültürel doku hâkim olmuş
tur. Bizde, modernleşmeciler işin ruhunu 
yakalayamamış, Batı'nın tüketim ve gös
teriş yönü ülkeye ithal edilmeye çalışılmış
tır. Millî kültürümüz, gelşimenin engeli 
görülerek horlanmış ve cemiyette gayri 
meşru bir çizgiye itilmiştir. Böylece, Batı 
kültürünün geliştirici özü de kavranama
mış; millî kültüre bağlı büyük halk kitle
leri savunma refleksine kapılarak, mo
dernleşmeye karşı da direnir hale gelmiş
lerdir. Türkiye, bu yüzden çok zaman kay
betmiştir. 

Jean Jacques Servan Schreiber, 
"Amerika Meydan Okuyor" isimli kita
bında, daha 1965'lerde ifade etmişti : "8 
milyonluk İsveç, bir yandan dünyanın, 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en 
yüksek yasama düzeyine erişmiş, bir yan
dan da kendine, Amerikan toplumundan 
çok değişik, orijinal bir fizyonomi verebil
meyi başarmıştır. Japon denemesinden de, 
buna benzer güçlü bir sonuç çıkarabiliriz. 
Japonya'ya bakarak onu taklit edelim de
mek istemiyoruz; ama Japon örneği, sa
nayileşme ve ilerlemeden doğan zorunlu
lukları, bir ülkenin kendi tarihi içine yer
leştirilmesine imkân veren bir kültür re-
lativizmini kabul edebileceğimizi göste
rir." Bu sözler Schreiber'in. 

Japon kalkınmasının temeli, Japon 
kültürünün oluşturduğu, genel kabul gö
ren bir görüştür. Bunu herkes kabul edi
yor; tartışılmıyor artık. Japonlar, kendi 
millî kültürlerine dayalı olarak kalkmdı-
lar ve millî kültürlerini, kalkınmalarının 
muharrik gücü olarak değerlendirdiler; 
ancak, Japon kültürünü muhafaza, kadın
ların kimona giymesi, geyşaların ve çay tö
renlerinin muhafaza edilmesinden ibaret 
değildir. Japon kültürünün, Japon mo-
dernleşmesindeki etkisini ifade bakımın
dan "MOTTAY-NAY" mefhumu güzel 
bir örnektir. Bu kelime (MOTTAY-NAY), 
Japonya, Japon halkı ve Japon sanayii 
hakkında çok şey anlatır. Dünyadaki her 
şeyin, yaratıcının bir hediyesi olduğu, de
ğer verilip korunması gerektiği ve israf 
edilmemesi anlamına gelir. Japonlar, her 
şeyin kullanılmak üzere bize verilmiş kut
sal emanetler olduğuna inanırlar. Bu de
ğerleri harcamak günahtır. Bu, su ya da 
kâğıt gibi en basit şeyler için de geçerlidir. 

Profesör C. Blakc, "Çağdaşlaşmanın 
İtici Güçleri" adlı eserinde, aynı gerçeğe 
bir başka açıdan işaret ediyor ve "Çağ
daşlaşma çalışmalarında ikinci dikkate de
ğer konu ise, çağdaşlaşma öncesi toplum
ların farklı geçmişlerinin öneminin vurgu-
lanmasıdır. İlk kalkınma çalışmaları, bu 
toplumların Batılılaşma ve Avrupalılaşma 
uğruna kendi kültürel geçmişlerini terk et
melerine yönelikti. Çağdaş değişimi uygu
lamanın kuramsal yolunu ararken, her 
toplum, mümkün olduğunca kendi geçmi
şine yönelmelidir" diyor. 

"Mümkün olduğunca" ifadesi yerin
de bir ifadedir. Eğer toplumun millî kül
türünde, çağdaşlaşmayı tahrik edecek un
surlar yoksa, o toplumun işi zordur. Bu 
açıdan, Türk toplumunun kültür değer
leri zengin unsurlarla doludur. Ortaçağ 
Avrupasını karanlıktan ve karanlıkçılıktan 
kurtaran, İslam Medeniyetinin etkileri ol
muştur. Bugün kullanılan rakamları da-
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hi, Avrupa, İslam Medeniyetinden öğren
miştir. Kur'an-ı Kerim'in sekizde birini 
teşkil eden 750 ayeti kerime, insanlara, il
mî ve araştırmayı emreder. Bilginlerin üs
tünlüğü, İslam Kültüründe, tartışılmaz bir 
gerçektir. 

Elimde bir dergi var; -geçen bütçe 
konuşmalarında, Millî Eğilim Bakanlığı 
dolayısıyla yaptığım açıklamalarda da ifa
de etmiştim- 40 sayıdan beri bilimin halk 
kitleleri arasında yaygınlaşması için feda
kârca mücadele eden bir dergi; "İnsan ve 
Kâinat'' Dergisi. Bu, 40 mcı sayısı. Bu
rada, Miami Üniversitesi, Temiz Enerji 
Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. 
Nejat Veziroğlu'nun bir yazısı var : "Çağ
daş Uygarlık Düzeyine Nasıl Ulaşabili
riz?.." Yazının başlığı bu. Buradan bir ifa
de okumak istiyorum : 

"Ortaçağlarda, Türk illerinde ve 
Türklerin idaresindeki memleketlerde 
edebiyatın, felsefenin ve güzel sanatların 
da önde olduğunu görüyoruz. Celâlettin 
Rûmiler, Hacı Bayram Veliler, Ömer 
Hayyamlar bu devirde yetiştiler. Mimar 
Sinan'ın yaptığı camileri, medreseleri, 
hanları, hamamları, köprüleri, bentleri 
bugün bile hayranlıkla seyrediyoruz. Hin
distan Türk İmparatoru Cihangir Han'
ın, hanımı Mümtaz Mahal için Türk mi
marlarına yaptırdığı Taçmahal, dünyada 
yapılmış (anıtkabirlerin) yapıların şahaseri 
olarak kabul edilmektedir. 

Ortaçağlarda Türk devletleri ve top
lumlarının ileri uygarlık seviyesine erişme
sinde başlıca etkenlerin; müspet ilme, yük
sek öğrenime ve araştırmaya önem verme
lerinden kaynaklandığını görüyoruz. Bu
nu, Semerkant'ta, Recistan Meydanında^ 
ki üç medreseden birisinin kapısında ya
zılı şu ifade gayet güzel ispat etmektedir : 
-Bu Semerkant'ta Recistan Meydanındaki 
üç medreseden birinin kapısında halen 
yazılıdır- Bu ifade de şöyle diyor : "Her 

er, hatun ve kız kişinin ilim öğrenmesi, 
ibadetten önde gelir." 

Kur'an-ı Kerim'de "Allahm fazlı" 
denilerek, Müslümanlar iş hayatına ve ça
lışmaya yöneltilir. Cuma namazından son
ra ticaret yapmama temayüllerinin doğ
ması üzerine gelen ayet-i kerimede : (Cu
ma Suresi 10. Ayet) "Cuma namazını kıl
dınız mı yeryüzüne dağılın ve Allahm faz
lından nasip arayın" demektedir. 

Hadis-i şerif: ' ' İbadet yollan on'dur, 
dokuzu helâl nzık talebidir." Hadis ^ ' İ s 
raf haramdır." Hüküm; "İsraf edenler 
şeytanın kardeşleridir" hükümleri, saçıp 
savurma konusunda çok keskin esaslar ge
tiren hükümlerdir. 

Buharalı Bahaaddin, "Mina paza
rında bir genç gördüm, elinden çok bü
yük bir ticaret geçiyordu, kalbinde AUah-
tan gaynsı yoktu" diyor. Bu ifade de kalp
te Allah'tan gayrisini bırakmamanın ya
nında, büyük ticaretle uğraşmak da teş
vik edilmiyor mu? 

Nefahatül Üns adlı eserde, Molla Ca
mii' nin, "Çalışmakta olan bir kişi, hiçbir 
şekilde işinden kesilmemeli, selam verdi
ği zaman selamı almak gerekli olduğu 
için, vacip olduğu için, sadece selamı 
almalıdır'' demesi, iş disiplini telkin için 
herhalde yerinde bir hükümdür. 

Astronomi ve matematikte Ali Kuş
çu'nun, birçok dalda eserler veren Birû-
nî'nin, kimyanın babası Cabir Bin Hay-
yan'ın, sibernetikin kurucusu sayılan Ebül 
İz'in, sesin fizikî izahını ilk defa yapan, 
yetmiş kusur eserinin çoğu Latince İbra-
niceye çevrilmiş bulunan Farabi'nin, ha
van topunu icat eden Fatih Sultan Meh
met'in, Harizmi'nin ve birçok âlimin 
Türk tarihinin temellerini inşa ettiğini bil
mek, övünmek için değil, ilmî zihniyete 
ulaşmak ve ilme, tekniğe, araştırmaya yö
nelmek için gereklidir. 

— 509 — 



T.B.M.M. B : 42 1 4 . 1 2 . 1 9 8 8 O : 2 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Divan Üyesi yok, Divan boş bı
rakılmaz. 

BAŞKAN — Geliyor efendim. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (De
vamla) — Çağdaşlığın ve çağdaşlaşmanın. 
bir diğer yönü, demokrasidir. Demokrasi 
ve millî kültür ilişkileri konusunda, bilim 
adamları arasında, sağdan ve soldan bi
lim adamları arasında, mutabakata yak
laşan görüşler ortaya konulduğunu gör
mekten, sevinç duyuyorum. Çünkü cemi
yetimizde bu konuda bir konsensüse ula
şılması, bütün cemiyetin hayrınadır. 

Yanımda iki kitap getirdim, birisi, 
Sayın Profesör Asaf Savaş Akat'ın, "Al
ternatif Büyüme Stratejisi" diğeri de onun 
hanımı Sayın Doçent Nilüfer Göle'nin, 
"Mühendisler ve İdeolojisi" adlı kitapla
rı. Müsaade ederseniz, bu kitaplardan ha
reket ederek, bu muhterem karı koca ya
zara bir sohbet yaptıralım : Konuşan Sa
yın Göle; diyor ki, "Modernleşmeyi Ba
tılılaşma olarak anlayan Türk modernleş-
mecisi, Batı'nm gelişme modelini pozitif 
değerlerle özdeşleştirdiği ölçüde, yani 
laiklik ilkesine ve çelişkisiz toplum arayı
şına indirgediği ölçüde, demokrasi ilkesin
den ödün verir; çünkü, devletin taşıyıcılı
ğını yaptığı evrensel, Batıcı değerlere ye
rele rağmen, hatta yerele karşı (ki, bu ye
rel sosyal ve kültürel çeşitliliği barındırdığı 
gibi, İslam kültürüyle de belirlenir) yer
leştirilmek istenir. Tek parti dönemi, dev
letin üstlendiği laiklik ve sosyal birlik kay
gısının, demokrasi, yani halk egemenliği 
ilkesinden ön plana geçtiği bir döneme iyi 
örnektir. 

Muhterem eşi, Sayın Akat, cevap ve
riyor : "Batılılaşma projesinin mantıkî so
nucu (İslam'ın yok olması), ancak yerine 
başka bir din konulması ile mümkün (Hı
ristiyanlık). Bu da bana biraz kurgubilim 
gibi geliyor. Yani, ilk itirazım, Batılılaşma 

projesinin, teokratik devletin yıkılmasın
dan öte bir anlam atfedildiği anda, 
imkânsızlaşması'' diyor ve devam ediyor : 
"Büyük halk kütlelerinin projeye olağan 
tepkisi, bu kanadı demokrasiye karşı çık
maya zorluyor ve jakoben (halk için, hal
ka rağmen) yönetimlere sahip olamaya
cakları vasıflar atfetmesi ile sonuçlanıyor. 
Bütün Cumhuriyet dönemi boyunca, kül
türel düzeyde en Batıcı olan kesimin, po
litik ve ekonomik düzeylerde (sivil toplum, 
demokrasi, piyasa, vs.) ve en büyük Batı 
düşmanı kesilmesini ancak bu şekilde 
açıklayabiliriz." diyor. 

Sayın Göle, cevap veriyor : "80'leri 
dönüşüm yılları yapan bir diğer olgu, İs
lam. İslam sorununun gündeme gelmesi
ni, bugüne kadar bastırılmış dinin ifade 
fırsatı bulması, -irtica- olarak değil, dev
let -toplum- Batı üçlü ilişkisinde yeni bir 
boyut olarak anlaşılması gerektiğini ileri 
sürüyorum. Sol ve liberal ideoloji nasıl 
devlet ve sivil toplum sorunlarının siyasî 
ve ekonomik boyutu ile ilgileniyorsa, İs
lam ideolojisi de bu ilişkinin kültürel bo
yutunu yansıtıyor... Eğer sanayi uygarlı
ğına, modernliğe katılımın ön şartı deği
şimin içsel ve yapısal bir süreç olarak be-
lirmesiyse, yerel kültürel boyutun bundan 
soyutlanamayacağı ortadır..... devlet pozi
tivizm aracılığıyla kendini Batıcı evrensel
lik ve laiklikle özdeşleştirebilir; ama sivil 
toplum ancak yerel, kültürel olabilir" 
diyor. 

Sayın Göle, adı geçen kitabındasos-
yolojik bir gerçeği ortaya koyuyor. Ülke
mizde, demokrasinin yerleşmesinin ön 
şartlarından birisi, İslam kültürünün, bu 
toplumun meşru kültür temeli olduğunun 
kabul edilmesi ve bu gerçeğin hazmedil
mesidir. 

Laiklik, devletler içindir. Milletler ve 
fertler laik olamaz. Daha doğrusu, laiklik 
ilkesi, milletler ve fertler için söz konusu 
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edilen bir ilke değildir; hiçbir zaman da 
edilmemiştir. 

Ülkemizde, laikliğin tarifi yasalarla 
yapılmış ve koruma altına alınmıştır. Ke
limeye keyfî manalar atfederek, inaçlar 
üzerinde baskı kurulmaya çalışılması, la
ikliğe de, insan haklarına da, demokrasi
ye de aykırı bir tutum olur. 

Ülkemizde, bu konuda bir millî mu
tabakatın oluşmasını diliyoruz ve bu ko
nuda, millî mutabakatın oluşması yolun
da olduğunu da ümit ediyoruz; bunun 
emareleri de var. Bu, bütün partilerin dı
şında bir meseledir; her millî partinin, 
Türkiye'de mevcut her partinin benimse
mesi gereken bir meseledir, kimsenin in
hisarında değildir. Bu sözlerimi de politi
ka yapmak için söylemiyorum. Çünkü, bu 
millî mutabakat oluştuğu zaman, millî 
kültüre bakış meselemiz, siyasî kavga ko
nusu olmaktan .çıkacak ve genel kabul ha
line gelecektir; bu da, ülkemiz ve milleti
miz için, hayırlı bir gelişme olacaktır. De
mokrasinin önündeki mühim bir engel 
kalkacak ve insanlarımız, siyasî rekabeti, 
"inanç kavgası" olarak algılamaktan kur
tulacaklardır. 

"Millî kültür" diyoruz. Hangi millî 
kültür? Ülkemizde, bu konuda, bir bakış 
açısına göre, üç değişik görüş var. Birin
cisi, gelenekçi görüş. Bu görüş, millî kül
tür değerlerinde bir tefrik yapmaz. Tarihî 
olanla millî olan birbirine karışmıştır. 

Değişmez ve değişmemesi gereken 
değerlerle, üretim biçimi, yerleşim doku

su sonucu oluşan değerlerin tamamı kıs
kançlıkla korunmak istenilir. 

Bu görüşü savunanlar arasında, re-
aksiyonerizme, kurtuluşun tek çaresi ola
rak bel bağlayanlar vardır; yani geçmişte 
yaşanan bir hali geleceğe aynen yansıtmak 
isteyenler vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Divan boşken müzakereye nasıl 
devam ediyorsunuz? 

Sayın Başkan, hani, nerede bu arka
daş? Burada yok. içtüzük hükmüne göre 
Divan boş bırakılamaz. 

BAŞKAN — Efendim, Divan bos bı
rakılmış değil; ama arkadaş rahatsız, beş 
dakika izin istediyse ve benden izin ala
rak gittiyse... Sayın Genç, bu kadar şekil
ci olmayın. Muhakkak, haklısınız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, sizin izninizle Divan boş' bıra
kılamaz. 

BAŞKAN — Birleşime on dakika ara 
veriyorum... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olur mu efendim?.. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, arkadaş, görüşme
leri provoke etmek için elinden geleni 
yapıyor. 

BAŞKAN.— Lütfen!.. 
Efendim, birleşime on dakika ara ve

riyorum. 
Kapanma Saati : 17.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.38 

BAŞKAN : Başkanvekili £ . Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER': Mehmet Akarca (Samsun), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinkesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

C) KÜLTÜR VE TURİZM BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Namık 
Kemal Zeybek'in. 

Sayın Zeybek, konuşma süreniz bir 
saatti ve bunun yarım saatini konuşmuş
tunuz. Eğer ikinci arkadaşımız Sayın Sü
leyman Şükrü Zeybek müsaade ederlerse 
onun hakkını da alabilirsiniz. Yani, Sayın 
Süleyman Şükrü Zeybek'le aranızda bir 
mutabakat olursa siz kalan zamanı da dol
durabilirsiniz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Tamamı mı bir saat Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, bu Bakanlığın 
bütçesinde gruplara tanınan süre bir 
saattir. 

Buyurunuz Sayın Zeybek. 

ANAP GRUBU ADINA NAMIK 
KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, arkadaşımla, benim süremin ya
rım saat olmasında anlaştık. Ben konuş
mamı hesapladım, yarım saati geçmiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeybek, 
ben saat tutuyorum efendim. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (De
vamla) — Sağolun efendim. 

Efendim, bana dinlenme fırsatı sağ
lamak için olsa gerek, müdahale eden ar
kadaşa teşekkür etmek istedim; ama ken
dileri tahammül edemediler herhalde, iş
leri vardır mutlaka, buradan ayrılmışlar... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Gayri ciddî bir adam olduğu için. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (De
vamla) — Kesintiye uğramadan önce ko
nuşmamda şunu arz etmiştim : Dedim ki, 
millî kültür konusunda üç görüş vardır; bu 
görüşlerden birisi, gelenekçi görüştür. Bu 
görüşte millî olanla tarihî olanın tefriki ya
pılmaz,. Değişmez ve değişmemesi gere
ken değerlerle üretim biçimi ve yerleşim 
dokusu sonucu oluşan değrelerin tamamı 
millî kültür sanılır ve kıskançlıkla koru
mak isterler. Devam ettim, bu görüşü sa-

— 512 — 



T.B.M.M. B : 42 1 4 . 1 2 . 1 9 8 8 O : 3 

vunanlar arasında, geçmişte yaşanan bir 
hali aynen geleceğe yansıtmak gibi, yan
lış bir tutumu, kurtuluşumuzun çaresi ola
rak görenler de vardır. Bunlar, gelişen ha
yat, sanayi toplumunun ve sanayi ötesi 
toplumun getirdiği fırtınalar karşısında sa
vundukları değerler sisteminin toptan 
mağlubiyetine zemin hazırladıklarının far
kında değildirler dedim. 

ikinci grup için, millî kültür, "Evren
sel kültür" adını verdikleri Batı kültürü
nün ülkemizde uygulanmasının adıdır. 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ba
tı klasiklerini yurt dışında icra ediyorsa, 
"Millî kültürümüzü tanıtma faaliyetinde 
bulunuyor"-sanırlar. Hilmi Ziya Ülgen'-
in "Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi" 
isimli önemli eserinde bu konuya atıf var
dır : "Modernleşmeyi toptan reddeden
lerle modernleşmeyi yalnız eski ve yeninin 
garip bir uzlaşması haline koyanlar ya da 
modernleşmede pasif bir kopyacılıktan ile
ri gidemeyenler, gerçek modernleşme kar
şısında, türlü derecelerle birbirinden çok 
farklı görünseler de sonunda aynı durum
dadırlar; çünkü, birincilerde modern kül
tür yaratıcılığını her türlü katılma redde
dildiği için bu hareket, yer yer ilkel diren-
meleriyle kahramanca ve asil görünse bi
le, sosyal intihara yol açmaktadır. Sonun
cularda ise, modernleşme radikal olarak 
ve gerçekleşmiş gibi görünmesine rağmen, 
aslında her türlü yaratıcılığı durdurduğu 
için üstün kültürün önünde pasif bir hay
ranlık tavrı doğurmakta ve ileri için hiç
bir gelişme imkânı bırakmamaktadır." 

Üçüncü ve doğru olan görüş, millî 
kültürü, temellerini oluturan değişmez de
ğerleri koruyarak, gelişen teknolojiye uy
gun, sanayi toplumunun ve sanayi ötesi 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde geliştirmek ve çağdaşlaştırmaktır. Bu 
yol, zor olan; ama doğru olan yoldur. 

Yunus Emre ne güzel söylemiş : 
"Her dem yeni doğarız, bizden kim usa-
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naşı." Mevlâna da aynı şeyi söylüyor: 
"Geçen gün geçti cancağızım, gelen yeni 
bir gündür, yeni şeyler söylemenin çağı
dır." 

UNESCO'da ittifakla kabul edilen 
tarife göre, kültür, bir insan topluluğunun 
kendi tarihî tekâmülü hususunda sahip ol
duğu şuur demektir. Bu insan topluluğu, 
bu tarihî tekâmül şuuruna atfen mevcu
diyetini devam ettirme azmini gösterir ve 
gelişmesini sağlar. 

Devlet Planlama Teşkilatı Beşinci Beş 
Yılhk Kalkınma Planı Millî Kültür Özel 
İhtisas Komisyonu raporunda şöyle deni
liyor : "Türk kültür tarihinde din ve ah
lak ön planda ve daima hâkim rol oyna
mıştır. Öyle ki, Türk mimarisi, tezyini sa
natlar, edebiyatı, musîkisi, örf ve âdetle-
riyle ahlak, İslam dini göz önünde bulun
durulmadan anlaşılamaz. Bundan dolayı, 
Türk milletinin varlığını ve birliğini de
vam ettirmekte İslam, büyük rol oynamış
tır." 

Türk milliyetinin oluşumunda, din, 
bazen en önemli faktör haline gelmiştir. 
Ayrupa ve Asya'da anadili Türkçe'den 
gayrı olan birçok topluluk, İslamiyet yo
luyla Türklüğe kazandırılmıştır. Atatürk, 
Millî Mücadeleden sonra yapılan müba
delede, anadilleri Türkçe olan ve Türkçe' 
den gayrı dil bilmeyen Karaman rumla-
rını, din şuuru dolayısıyla rumluğa men
subiyet duydukları için Yunanistan'a gö-
dermiş ve oradan getirdikleri Türkler ara
sında da Türkçe bilmeyen Türkler bulun
muştur. 

İslam dininin Türk kültüründe temel 
belirleyici olduğu, inkân kabil olmayan bir 
gerçektir. Türk kültür dairesi içindeki her 
insan, dinî inancı olsun olmasın İslamın 
etkisi altındadır. 

İslamın doğru anlaşılması, dosdoğru 
anlatılması bu bakımdan da son derece 
önemlidir. 
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Milletimiz, Islamı doğru anlamıştır. 
Değişik mezhep ve yollar, bizim millî kül
türümüzün zenginliğini ifade eder. 

Yahya Kemal'in Fuat Köprülü'ye 
söylediği bir söz var : "Şu Ahmet "Vesevi 
kimdir, bir araştırın göreceksiniz. Bizim 
milliyetimizi asıl onda bulacaksınız." 

Ahmet Yesevi, büyük'bir Türk - İs
lam mutasavvıfı ve Türkler arasında İs-
lamiyetin yaygınlaşmasında büyük görev 
yapmış bir ulu kişidir. Anadolu'nun, Ru
meli'nin ve Kuzey Türklüğünün İslama 
uyanmasında bağlılarının ve takipçilerinin 
büyük hizmeti olmuştur. Yunus'u, Mev-: 
lana'yi, Hacıbayram'ı, Hacıbektaş'ı, Ahi 
Evran'ı yetiştiren manevî iklimin büyük 
vesilesidir Ahmet Yesevi Hazretleri. Bu 
büyük kişilerin insan sevgisine dayalı fel
sefeleri ve bu incelikteki din anlayışlarına 
bugün de bütün insanlığın ihtiyacı vardır. 
Bu anlayışı milletimiz ve insanlık âlemi 
içinde yaygınlaştırmak, millî kültürümü
ze ve insanlığa büyük bir hizmet olacak
tır. Yaratılmışların en kutsalı ve evrenle
rin özeti olan insan, bu yolla yalnızlık ve 
karamsarlıktan kurtarılabilir. 

Mevlana törenlerinde huzuru araya
rak kapımızı çalan batı ve doğu insanına 
biz bu kapıları ardına kadar açmalıyız. 

. İslamın hoşgörülü anlayışını gerçek 
yönüyle anlatmak, ülkemizde doğan ve 
doğması muhtemel fundamentalist akım
lara karşı da en büyük teminat olacaktır; 
çünkü biz İslamın gerçeğini gerçek yönüy
le anlatmazsak, başkaları kafalarında mef
hum bir İslam icat ederek onu kitlelere 
empoze etme gayretine girerler ve giriyor
lar. O akımları önlemenin yolu da, İsla-
mı, Yunusça, Mevlanaca, Hacıbayram ve 
Hacıbektaş Velice anlatmaktır. 

İslam doğru anlaşıldığı için muhte
şem İslam Medeniyeti doğmuştur; ancak 
yanlış anlayıp yanlış anlatanların yüzün
den de matbaanın ülkemize girişi ikibu-
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çuk asır gecikmiştir. Öyleyse İslamın ger
çeğinin, onun ilme yöneltici, geliştirici, yü
celtici ruhunun, nesillere dosdoğru anlatıl
ması gerekir. Bu konu, üzerinde çok du
rulması gereken bir konudur. 

Emre Kongar, "Kültür ve İletişim" 
isimli kitabında diyor ki : "Türk toplumu
nun kaderi, yüzyılların getirdiği tarih ve 
kültür birikiminde yatıyor. Bu kader, do
ğu ile batı, kuzey ve güney arasında bir 
köprü olmak, insanlık tarihini yeni sentez
lerle zenginleştirmektir." 

Dünyanın en zengin kültür birikimi
ne sahip milletiyiz. Kültürümüzü çağın id
rakine söyletebilmeyi başferırsak,teknolo-
jinin gelişmesi, millî kültürümüzün bütün 
insanlığa ulaşmasına yol açabilir; ancak 
bunun için, batı taklitçiliğini terk edip, 
kendi kaynaklarımıza ulaşmamız, batıda 
oluşan evrensel değerleri de özümsememiz 
gerekir. Şair ve yazar Atil/a İlhan'ın 
"Hangi Batı?" isimli kitabında ilgi çeki
ci bir tespiti var : 

"... Bunu tecrübemle biliyorum, alaf
ranga şairlerimizden yaptığım bütün çe
virileri, Fransız dostlarım ince alaycı gü
lümsemelerle beğenmişlerdir. Alaycı su
ratlarını allak bullak edebilmek için .yine 
de edebiyatımızın ağır toplarına, Yunus'a, 
Nedim'e, Baki'ye, Şeyh Galip'e başvur
mam gerekmişti. Öbür sesi tanıyor, baba
sına öykünen çocuğu seyreder gibi hafif
ten gırgıra alıyorlardı; ama bu ses, başka, 
değişik ulu bir sesti; Türktü." 

Mevlana gibi söylesek : "... Bir aya
ğımız sımsıkı, millî ruh kökümüzde. 

Bir ayağımızla dolaşalım evrenleri.'' 
Kültür ve Turizm Bakanlığının millî 

kültürümüzün öneminin idraki içinde, 
akılcı ve çağdaş bir yaklaşımla meselelere 
eğildiği ve faydalı çalışmalar yaptığı kana
atindeyiz. 

1988 yılı içinde geniş tabanlı bir mü
zik kongresinin toplanması; Mimar Sinan 
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Yılı olarak yurt dışında yürütülen tanıtım 
ve anma programları isabetli örnek çalış
malardır. Eski eserlerin onarımı ve bakı
mı için ortaya konulan restore et-işlet-
devret modeli, netice alıcı bir modeldir. En 
iyi koruma kullanırken korumadır fikri, 
hem doğru, hem de verim sağlayıcı bir fi
kirdir. 

1988 yılı içinde Londra'da, Batı Ber
lin'de gerçekleştirilen Kanunî Sultan Sü
leyman ve Tokyo'da Osmanlı Hazineleri, 
Federal Almanya'da Anadolu Kadın Baş
lıkları Sergileri kültür mirasımızın tanıtı
mı bakımından faydalı etkiler meydana 
getirmiştir. 

Mimarimizdeki ve şehir mimarimiz-
deki yozlaşmayı durdurmak için yapılan 
çalışmaların; bizim şehrimiz projesinin 
başarılı .olmasını diliyoruz. 

Tiyatro ve operalarımızda yerli ve 
millî oyunlara ağırlık verilmesi; Türk kül
tür ve tarihini yansıtan eserlerin yazılıp, 
sahneye konulması konusundaki Bakan
lık anlayışının hayata intikalini temenni 
ediyoruz. 

1988 yılında 175 çeşitten, 1,5 milyon 
kitap basılması olumlu bir çalışma olmuş
tur. Bu çalışmaların büyük boyutlara ulaş
ması için gereken imkân ve kaynaklara 
ulaşılmasını diliyoruz. 

Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
projesi olan ve büyük ekonomik gelişme
ler ve sosyal etkiler meydana getirecek 
GAP ile ilgili ciddî hazırlıkların yapılmak
ta olduğunu bilmekten mutluluk du
yuyoruz. 

Millî kültür meselemiz, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının çapını aşan büyük bir 
meseledir. Birçok devlet biriminin ve hü
kümet biriminin bu konuda görevleri var
dır. Üniversitelerimiz, millî kültürümüzün 
müzelik malzeme olmaktan kurtarılarak, 
hayatımızı tanzimde temel unsur, kalkın
manın, sanayileşmenin, çağdaşlaşmanın 

ve çağı aşmanın nazım ve muharriki ha
line getirilmesinde sorumluluk sahibidir
ler; ama hepsinden önemlisi, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumudur. 

Sayın Kaya Erdem'in Plan ve Bütçe 
Komisyonunda dediği gibi, "Bu milleti 
millet yapan değerleri bilen, millî ve ma
nevî değerleri koruyan, kültür emperya
lizmi ile mücadele eden bir TRT lazım
dır. TRT, hiçbir devirde millî kültürümüz 
açısından arzu edilen hizmeti yapamadı. 
TRT bizim millî değerlerimize ve bizim 
millî kültürümüze mutlaka sahip çıkma
lıdır. Çünkü TRT bizim millî TRT'miz-
dir." (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Millî kültürümüzün layık olduğu yü
celiklere ulaşması dileğiyle hepinizi say
gıyla, selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına ikinci konuşmacı Sayın Şükrü 
Zeybek. 

Buyurun efendim. 
Sayın Zeybek, size ayrılan zamanın 

bitmesine 20 dakika vardır, lütfen ona göre 
biraz acele konuşunuz. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — 
Gayret edeceğim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kültür ve Turizm Bakanlığının 1989 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun turizm konu
sundaki görüşlerini sunmak üzere huzu
runuzdayım. 

Sözlerimin başında grubum ve sah
sım adına saygılarımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin yakın 
tarihinde turizm konusunu ele alış şekli
ni incelediğimizde, Türkiye'de planlı kal
kınmaya karar verilip, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlanırken, ülkemizin 
yabancı ülkelerde yükselen gelir seviyele
rine paralel olarak gelişen dünya turizmin
den, ödeme bilançomuzun açığının kapa-
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turnasında geniş ölçüde yararlanmak zo
runda olduğunu tespit ederek, ana ilke 
olarak bu potansiyelin yurdumuza çeki
lebilmesi için konaklama tesisleri yapımı
na, propaganda işlerine, diğer hizmet te
sislerine ve hatıra eşya sanayine önem ver
meye karar vermişiz. Dağınıklığı önlemek 
için de, bu faaliyetlerin ağırlığını, turist 
çekme kabiliyeti yüksek olan ve kısa sü
rede netice alınabilecek bölgelere verme
yi uygun görmüşüz. O gün için yurdumu
za gelen turistler ortalama dört gün kal
makta ve 60 dolar bırakmaktaydılar. 1961 
yılında Türkiye'ye 129 bin turist gelmiş ve 
7,5 milyon dolar döviz bırakmıştı. 

ikinci beş yıllık döneme geçildiğinde, 
turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel 
fonksiyonlarından da tam olarak faydalan
mamız gerektiğini görerek, kredi yoluyla, 
malî ve hukukî tedbirlerle desteklenmesi
ni öngörmüşüz. 

Üçüncü beş yıllık döneme gelindiğin
de, geçmiş iki dönemi değerlendirmiş ve 
planlı dönemde turist sayısı, turizm gelir
leri ve konaklama tesisleri kapasitesinde
ki gelişmelerin plan hedeflerimizin altın
da kalmasına rağmen, planlı dönem ba
şında ülkemize turizm gelirlerinin ve tu
rist sayısının çok düşük olması nedeniyle, 
turist sayısı ve turizm gelirlerindeki artış 
hızlarının dünyadaki ortalama gelişme 
hızlarından fazla olduğunu görerek, bel
geli ve belgesiz; fakat dış turizme hizmet 
edebilecek standarda sahip 72 bin yatak 
kapasitesini dönem sonuna kadar 126 bi
ne çıkarmaya, turizme öncelik verilen böl
gelerde su, kanalizasyon, elektrik gibi alt
yapı yatırımlarına; havaalanı yapımı, ka
rayolu iyileştirilmesi ve yat yanaşma yer
leri inşaatına yönelmeye; millî parklarımı
za ve tarihî eserlerimize onarım ve ta
mamlayıcı yatırımlar yapmaya ve en 
önemlisi olarak da, ilk olarak personel ye
tiştirilmesi ve istihdamı imkânlarını sağ
lamak için yeni bir program hazırlamaya, 

turizm sektörünün kredi ihtiyacının, Tu
rizm Bankası dışında genel banka siste
minden de karşılanması yollarını arama
ya karar vermişiz. 

Dördüncü plan döneminin başında 
üçüncü plan dönemini değerlendirirken, 
turizm gelirlerinde hedeflenen düzeye ula-
şılamamasını, 1973 yılında başlayan eko
nomik durgunluk ve petrol bunalımına 
bağlamış, ancak bu durgunluğa rağmen, 
turizm giderlerimizdeki aşın artışla 1976 
yılından itibaren turizm gelir-gider den
gemizin açık verdiğini görerek, bu durum
dan kurtulmak için turizm yatırım ve iş
letmeciliğinde kamu etkinliğini artırma
ya, özel sektör ve küçük tasarrufları yatı
rıma özendirmeye ve hatta yabancı yatı
rımcıların yatırımlarını, sermaye payları
na bakılmaksızın, davet etmeye, iç turizm 
için de kamu kuruluşlarına ait kampları, 
dinlenme ve eğitim merkezlerindeki yatak 
kapasitelerini tek merkezden yöneterek, 
bu tesislerden daha geniş kitlelerin fayda
lanmasını, dönem sonunda, yani 1983'e 
gelindiğinde de ülkemize 3 milyon 458 bin 
yabancının gelerek 691 milyon 600 bin do
lar turizm geliri elde etmeyi, buna karşı
lık 1 944 500 vatandaşımızın da yurt dışı
na çıkarak 223 milyon 600 bin dolar tu
rizm giderimiz olmasını; sonuç olarak da 
468 milyon dolarlık net turizm gelirine 
ulaşmayı ve dönem sonunda belgeli tesis
lerin yatak kapasitesinde 40 bin yataklık 
bir artışla 95 bin belgeli yatağa kavuşma
yı hedeflemişiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bunca güzel çalışma ve iyi niyete rağmen, 
1983 yılı sonuna geldiğimizde, ülkemize 
gelen yabancı sayısı 1 625 099, turizm ge
liri 420 milyon dolar; yurt dışına çıkan va
tandaş sayısı 1 998 162, turizm gideri 
130 milyon dolar; net turizm gelirimiz de 
hedefimizin yüzde 60' ma karşılık olan 
290 milyon dolar olmuştur. Bu tarihte ya
tırım belgeli 376 tesiste 43 425 yatak, iş-
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letme belgeli 611 tesiste ise 65 934 yatak 
mevcuttur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın-' 
da turizm için hedefler, ilkeler ve politi
kalar açıkça şu şekilde ortaya konmuş : 
"P lan dönemi sonunda net döviz geliri 
olarak 540 milyon dolar, ülkeye gelen ya
bancı sıyısı 3 milyon; yurt dışına gidecek 
vatandaş sayısı 2,5 milyon, belgeli yatak 
sayısı 100 bine ulaşacak; ülkemizin O E C D 
ve O P E C ülkelerinin yanı sıra Balkan ve 
üçüncü dünya ülkeleriyle de turistik iliş
kileri geliştirilecek; turizm hareketleriyle 
ilgili istatistikî verilerin yetersizliği göz 
önüne alınarak, yurda gelen yabancılar ve 
işçi aileleriyle, yurt dışına çıkan vatandaş
lar konusunda ayrıntılı ve güncel bilgile
rin toplanmasında modern ve teknik im
kânlardan yararlanılması sağlanacak; Tu
rizm Bankası, doğrudan yatırım yapmak 
yerine, fonlarının kredi olarak kullandırıl
ması tercih edilecek" denmiştir. 

Bugün ülkemiz, son dört yıldaki net 
turizm geliri artışı ve turizmdeki gelişme 
açısından dünyadaki en başarılı ülkeler 
arasına girmiştir. Bu vesileyle, bu duru
mun gerçekleşmesinde çok büyük katkı
ları olan, başta Sayın Başbakanımız Tur
gut Özal 'a ve bakanlıkları süresince bü
yük bir özveri ile çalışan Sayın Mükerrem 
Taşçıoğlu'na, Sayın Mesut Yılmaz'a ve ha
len Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini 
başarı ile sürdürmekte olan Sayın Tınaz 
Titiz'e en samimî teşekkürlerimizi iletiyor, 
ülkemizdeki turizm patlamasının boyut
larını şu rakamlarla arz etmek istiyorum : 

1.11.1988 tarihi itibariyle, yatırım bel
geli 1 167 tesiste 198 212 yatak (1983'e gö
re yaklaşık beş kat); işletme belgeli 914 te
siste 117 803 yatak (1983'e göre yaklaşık 
iki kat); ülkemize gelen yabancı sayısı 
3 784 393 (1983'e göre iki katından faz
la); turizm geliri 2 075 632 000 dolar 
(1983'e göre yaklaşık beş kat); yurt dışına 

çıkan vatandaş sayısı 1 894 375 (1983 yı
lıyla aşağı yukarı aynı rakam); turizm gi
derimiz 300 000 000 dolar civarında 
(1983'e göre yaklaşık ikibuçuk kat). 

Ülkemize gelen yabancıların, ulaşım 
aracı olarak; 1983 yılında yüzde 35'i ka
rayolunu, yüzde 33'ü havayolunu, yüzde 
5'i demiryolunu, yüzde 27 ' s ide denizyo
lunu tercih ederken; 1987 yılında yüzde 
28'inin karayolunu, yüzde 50'sinin hava
yolunu, yüzde 2'sinin demiryolunu, yüz
de 20'sinin de denizyollarını tercih etme
leri, gelir seviyesi yüksek ve harcama im
kânları fazla yabancı turist çekmeye baş
ladığımızı göstermektedir. Artık, mizah 
dergilerindeki turist karikatürlerinin şek
li bile değişmiştir. 

Gayrî safı millî hâsıla içinde 1983 yı
lında turizm gelirleri binde 8 pay alırken, 
1987 yılı sonunda binde 27 paya ulaşmış, 
dış ticaret dengesi içindeki payı da yüzde 
11,7'den, yüzde 43,3'e çıkmıştır. 

1983 yılında toplam sabit sermaye ya
tırımları içinde turizm yatırımlarının pa
yı binde 7 iken, 1987'de binde 30 olmuş; 
bu gelişmede kamunun payı binde 7'den 
binde 24'e, özel sektörün payı da binde 
8'den, binde 38'e çıktığı göz önüne alınır
sa, hükümet programı ve parti tüzüğüne 
uygun olarak, özel sektörün, yatırımlar
dan daha fazla pay almasının sağlandığı 
görülür. 

Bunun için, turizm yatırımlarında 
öngörülen yatırım dönemi teşvikleri ve iş
letme dönemi teşviklerinin isabetli oldu
ğu da ortadadır. 

1983 yılında 13 yabancı firma 
2 889 000 000 liralık sermayeyi turizme 
ayırırken, 1988 yılında 76 yabancı firma
nın 52 784 000 000 liralık sermayeyi tu
rizme ayırdığı da bir gerçektir. 

Toplam kredi stoku içinde, turizm 
kredileri 1983 yılında binde 4 iken, 1988 
yılı sonunda binde 20'lerde olacağı görül
mektedir. 
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Sayılarla belirtmeye çalıştığım bu 
patlamayı gerçekleştiren Hükümetimizin 
yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
değerli çalışanlarına, en önemlisi de, tu
rist ve turizme hizmet konusunda göster
miş oldukları özveri, beceri ve gayretleri 
için Yüce Türk Milletine teşekkür etme
yi, Anavatan Partisi Grubu olarak bir borç 
biliriz. 

Bütün bunları söyledikten sonra, 
Anavatan Partisinin, bünyesinden çıkar
mış olduğu hükümetlere yakışanın, gene 
kendileriyle yarışmak olduğu düşüncesi ve 
bu kadar başarılı çalışmalara rağmen ha
len turizmde çok gerisinde olduğumuz 
İspanya, italya ve Fransa gibi Akdeniz ül
kelerinin turizm gelirlerine ulaşmak zo
runda olduğumuz inancıyla, önümüze çok 
daha büyük hedefler koymamız gerektiği 
görüşündeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
geçmiş birkaç yılın Plan ve Bütçe Komis
yonu ve Genel Kurul tutanaklarını ince
lediğimde şu durum dikkatimi çekti : 

Özellikle muhalefet partilerine men
sup konuşmacılar, söz turizme gelince, 
Hükümetin bu konudaki başarılı icraatı
na söyleyecek tutarlı bir söz bulamayın
ca, lafı döndürüp dolaştırıp, orman ve ha
zine arazilerinin turizm amaçlı olarak tah
sisine ve TURBAN tesislerinin özelleşti
rilmesine getiriyorlar. 

Bu konuda tekrar bir spekülasyona 
sebep olmaması dileğiyle şunları söylemek 
istiyorum : 

Partimiz, ilke olarak, diğer yatırım
larda olduğu gibi, tüm turizm yatırım, iş
letmecilik ve pazarlama faaliyetlerinin özel 
sektörce gerçekleştirilmesini benimsemek
tedir. Bu düşünceyle, kuruluşundan bu
güne öncü ve örnek tesis olma görevini ye
rine getiren TURBAN işletmelerinin özel
leştirilmesi çalışmasına başlamıştır. Böy
lece, Turizm Bankasına ait yatırım ve iş
letmecilik faaliyetleri bankanın bünyesi dı-
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sına çıkarılacak, bankanın faaliyetleri de, 
artacak olan özkaynakları ve diğer imkân
larla özel teşebbüse ait yatırımların kısa 
sürede ve en az maliyetle tamamlanması 
için finans ihtiyacının zamanında ve ye
terli karşılanması doğrultusunda olacaktır. 

Turizm Bankasınca 1983 yılında 164 
projeye 12 651 720 000 lira tahsis edilerek 
9 011 yatak kazandırılmışken, 1984-1985-
1986-1987 yıllarını kapsayan 4 yılda, 649 
projeye 419 803 000 398 lira tahsis edile
rek 58 876 adet yatak ülke turizmine ka
zandırılmış olup; aşın talep nedeniyle bek
lemekte olan kredilerin önümüzdeki yıl
dan itibaren daha seri ve düzenli olarak 
verileceği haberlerinden dolayı sevinçliyiz. 

Diğer konuya gelince : Turizm alan 
ve turizm merkezi dışındaki orman ara
zilerinin turizm amaçlı kullanımına iliş
kin tahsislerin, 7 Şubat 1988 tarihli yönet
melikle Tarıni Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca yapılmakta olduğu malumlarınız
dır. Bu tahsisler için Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca yalnız plan kararları açısından 
görüş bildirilmektedir. 

Turizm alan ve turizm merkezi için
de kalan imar planı ile turizme aynlan or
man arazilerinin turizm amaçlı kullanımı 
ise, 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
aittir. 

Bakanlık, bu yetkiye dayalı arazi tah
sisine esas önizinleri, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla yürürlüğe giren (1.3.1985 tarihli 
Resm! Gazetede yayımlanıp) Kamu Ara
zisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hak
kında Yönetmelik esaslarına göre ve yük
sek tirajlı gazetelerin Türkiye baskısında 
en az üç gazetede ikişer gün arayla turizm 
yatırımcılarına duyurarak, yatırımcılara 
fırsat eşitliği tanıyarak vermektedir. 

Bugüne kadar 134 müteşebbisten 
48'ine 23 755 yatak için önizin, 71'ine 
36 883 yatak için kesin tahsis, 15'ine de 
8 939 yatak için işletme izni verilmiştir. 
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Böylesine açık hükümlerine ve sonuç
larına rağmen Türk turizmine katkısı 
açıkça görülen bir uygulamanın, "Bende 
olmayan, başkasında da olmasın" zihni
yetiyle eleştirilmesinin sosyal bir hukuk 
devletinin demokratik parlamenter rejimi
ne uygun olmadığı kanısındayız. Ancak, 
tahsis edilecek bu yerler belirlenirken, 
özellikle o bölgede sürekli yaşayan vatan
daşlarımızın ekonomik, sosyal durumla
rını bozmamak, onların da ucuz tatil yap
malarına engel olmamak ve çevre kulla
nımına zarar vermemek mecburiyetinde 
olduğumuz inancıyla ve bu düşünceler 
çerçevesinde kalmak üzere, bugüne kadar 
verilen tahsislerin yeniden gözden geçiril
mesinde ve bundan sonra yapılacak tah
sislerde daha dikkatli olunmasında fayda 
gördüğümüzü de belirtmek isterim. 

5 Temmuz 1988 tarih, 19863 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak ilan edilen 
özel çevre koruma bölgesiyle ilgili 88/13019 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının bu amaç
la alındığına, bu bölgelerin, ihtiyaç duyu
lan diğer yerlere de yaygınlaştırılması ge
rektiğine inanıyor; ancak, bu konudaki ça
lışmaların bir an önce sonuçlandırılması
nı ve bölgede yaşayan diğer vatandaşların 
daha uzun süre mağdur edilmemelerini 
diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizin tabiî, tarihî, arkeolojik ve kül
türel varlığı, av ve su sporlan, festival, sağ
lık, spor ve gençlik turizmi ile diğer turizm 
potansiyellerini, ekolojik dengeyi koruya
rak, çevreyi temiz ve sağlıklı tutarak de
ğerlendirmek, ödemeler dengemizi turizm 
gelirleriyle daha da iyileştirmek, bu sek
törde yaratılacak istihdam ile ülkemizde 
yıllardır süregelen, ancak son yıllarda 
azalmakla birlikte büyük rakamlarda olan 
işsizliğe çözüm bulmak zorundayız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu 
amaçla yaptığı, yapmakta olduğu ve plan

ladığı denetimin özelleştirilmesi,ikinci ko
nutların, öğrenci yurtlarının, kamu kamp
larının turizme açılması, tur güzergâhla
rı projesi, belgeli tesislerin denetime alın
ması, «turizm eğitimine önem verilmesi ve 
bu eğitimin özel müteşebbisler eliyle de 
yapılabilmesi, TRT yoluyla, turizmde rolü 
olan kesimlerin bilinçlendirilmesi, hizmet 
personeline asgarî şartlar getirilmesi ve 
sertifika sistemi uygulaması, yıldızlama 
sisteminin gözden geçirilmesi, 2634 sayılı 
Turzimi Teşvik Yasasının yeniden gözden 
geçirilip günün ihtiyaçlarına cevap verme
yen maddelerinin değiştirilmesi, ilk olarak 
esaslı bir Türk turizm politikası tespiti ça
lışmaları, Karadeniz'in ve turistik özelli
ği sahip diğer bölgelerimizin turizme açı
larak yurt sathına dağılmış sürekli bir tu
rizm gelirine kavuşulması çalışmaları, tu
rizm pazarlamamızın ve tanıtım faaliyet
lerimizin iyileştirilmesi, turizm sektörün
de meslek birliklerinin teşkili, jeotermal 
turizmin teşvik ve geliştirilmesi, turizm 
politikalarında Avrupa Topluluğuna uyum 
ile ilgili stratejilerin belirlenmesi gibi çok 
önemli çalışmaların turizmimize büyük 
katkıları olacağına inanıyor; bu çalışma
ları esnasında sadece koordinatörlük gö
revini yerine getirmek isteyen Bakanlığa, 
geçmiş yıllara göre oldukça artırılmış mik
tarda olan bu 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nunun hayırlı olmasını; 1990 yılının Av
rupa Topluluğu Bakanlar Konseyi tarafın
dan turizm yılı ilan edilmesi beklenen bu
günlerde Türkiye'nin turizm alanındaki 
hazırlıklarını süratle tamamlayarak turizm 
alanında da Avrupa'ya güçlü ve uyumlu 
bir partöner olmasını diliyor, saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Zeybek. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kâzım Ulusoy; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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S H P G R U B U ADINA KÂZIM 
ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Kültür ve Turizm Ba
kanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi hakkında 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak tenkit ve temennilerimizi dile getirmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına değerli milletvekil
lerini en derin saygı ile selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime Ulu Önder Atatürk'ün ulusu
muza gösterdiği, "Hedef, çağdaş uygar
lığa ulaşmaktır" sözü ile başlamak istiyo
rum. Misakımillînin, devrim tarihimizin 
1923'ten beri izlediği çizgi, kültürle baş
layan hareketlerin ışığında gelişmiştir. Hi
lafetin kaldırılması, ulusal egemenlik hak
kının milletimize verilmesi, dil ve tarih 
devrimi, din ve vicdan özgürlüğü, laiklik, 
harf devrimi gibi Cumhuriyetin temel il
kelerinin temelinde tümüyle kültür olgu
su vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin çağdaş uygarlığa attığı her adım kül
türle yoğrulmuştur. 

Politikada, ilimde, sanatta, ekonomi
de, sosyal yaşamda çağdaş ve uygar olmayı 
yakalamak, eğitilmiş ve kültürlü insanla
rın hakkı olmuştur. Bir başka deyişle, çağ
daş uygarlığa erişebilmede bir ülkenin en 
önemli gücü, çağının sorunlarını bilen, ko
nuşan, düşünen, tartışan, eleştiren ve hep
sinden öte özgürlüğü bilen ve isteyen in
sanlarıdır. Dolayısıyla bir ülkede en bü
yük öncelikli altyapı yatırımı, en yüce var
lık olan insanların kültür donanımı için 
yapılan yatırım olmalıdır. SHP 'n in görü
şü budur. Ne yazık ki, ANAP İktidarı için 
aynı sözleri söyleyemeyeceğim. Bakanlığın 
1989 Malî Yılı Bütçesine, iddia olunanın 
aksine, pek önem vermediğini açıkça gös
termektedir. Yaklaşık 33 trilyonluk toplam 
bütçede Kültür ve Turizm Bakanlığına ay
rılan ödenek, toplam 187 milyar lira civa
rındadır; yani bütçenin yaklaşık binde 
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5'idir. Genel bütçeden ayrılan ödenekten 
ne söylenen, ne de iddia edilen turizm pat
lamasının gerekleri yerine getirilir, ne de 
ulusal kültür değerlerini toplamaya, sapr 
tamaya, işlemeye ve kültürümüzün etkin
liklerini yaymaya olanak bulunur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz, ulusal kültürden, millî kültürden, Ata
türk 'ün ilke ve devrimlerinin temeline 
oturmuş bir kültür anlıyoruz. Geleneksel 
kültürümüz (ki, o kültür şahane bir kül
türdür, şahane bir mozayiktir) insanı bü
yüleyen, insana onur veren, yaşama sevin
ci ve kıvancı veren bir kültürdür. Bu an
layışla, işte o kültürle çağdaş kültürün bir 
potada eritilmesi ve bir sentez oluşturul
ması gereğini düşünüyoruz. Bu sentezde, 
tabiîdir ki, kişiye, ailesine, çevresine ve 
toplumuna yabanlaştırıcı değil, aksine 
çağdaş kültürle yoğrularak, onu toplu
muyla daha da bütünleştirici bir nitelik, 
ön planda tutulmalıdır. Bu çerçevede kül
tür, bir yandan toplumsal olarak değerlen
dirilerek yeni kuşaklara devredilen, öte 
yandan, toplumdaki değişmelerden etki
lenen sürekli bir oluşumdur. Kısaca kül
tür, toplumun belli bir yaşam biçimidir. 
Kültürü, toplumun bir yaşam biçimi ola
rak algılamak istiyoruz. Biz, insanı her şe
yin ölçüsü olarak kabul ediyoruz; yani biz 
insanı, insancı (hümaniter) bir dünya gö
rüşü olarak ele alıyoruz. İşte bunun için-
der ki, yeni odak noktamız insan olduğu 
içindir ki, insanın mutluluğu, insanın re
fahı olduğu içindir ki, insanın yaratıcılı
ğının, özgürlüğünün ve eşitliğinin en yük
sek düzeyde sağlanmasını amaçlıyoruz. 
T ü m kültürel yapıtlarıyla kültürel kurum
ların bu amaçlara yönelik olarak oluştu
rulmasının doğru olacağını düşünüyoruz. 

Kültür politikasında, az önce değin
diğim gibi, geleneksel kül türümüzün dü
zeyini, yapısını belirli ölçülerde dile getir
meye çalıştım. Bu çerçevede, bizim gibi 
gerçekten çok zengin bir kültür mirasına 
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sahip bir toplumda, kültürde tarihsel de
ğerlere önem vermemek düşünülecek bir 
şey değildir. Bununla birlikte kültür poli
tikasının, geçmiş tarihten çok, geleceğe yö
nelik olması gerekmektedir. Aksi halde, 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere sırtı
nı dönmüş olur. Yeni yaşam biçimlerine, 
yeni kavramlara kapalı olan bir kültür, di
namik ve yaratıcı bir kültür olmaz. Böyle 
kültürler, iddia ediyoruz ki, er ya da geç 
daha dinamik kültürler karşısında yok ol
maya mahkûmdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
demokrasi, sadece seçme veya seçilme 
hakkı değildir. Çağdaş bireyin mutluluğu
nu arama hakkını veren akılcı bir kültür 
olgusudur. Toplumsal ve siyasal katılımın 
genişliği veya yaygınlığıyla demokrasi, bir 
yaşama biçimine, kültür birikimine dö
nüşmelidir. Kültür politikası, üretici güç
lerin gelişip serpilmesine olanak sağlayan 
bir yapıda olmalıdır. İnsanı her şeyin öl
çüsü olarak kabul eden insancı (hümani-
ter) dünya görüşünü benimsetmelidir. İn
sanların yaratıcılığının özgürlüğünün ve 
eşitliğinin en üst düzeyde sağlanmasını 
amaçlayan toplumsal kültürel yapılar ve 
kurumlar oluşturulmalıdır. Eşitlik ve öz
gürlük arasında çelişki olduğunu varsayan 
geleneksel görüşe karşıyız. Özgürlük ve 
eşitlik, birey ve toplum birbirlerine karşı 
olan değil, birbirlerini bütünleyen kav
ramlardır. Bunlardan birisi olmadan di
ğeri olmaz. Gelişmiş bir demokrasinin 
yaratılabilmesi için sağduyunun, hoşgörü
nün, sınırsız bir tartışma ve her türlü de
ğer yargısını sorgulayabilme özgürlüğü
nün gerekli ve zorunlu olduğu ortadadır. 
Ancak böyle bir ortamda demokrasi ya
şar; bilim, teknoloji, araştırma ve eğitim 
gelişebilir. SHP'nin uygulamak istediği 
politika da budur. 

Bu arada, insanlığın kültür birikimi
ni oluşturmak bakımından elbetteki insan 
toplumlarının gelişiminde dinlerin etkisi 

inkâr edilemez. İslam kültürü, sanat, ede
biyat ve düşün yapıdan bakımından elbet
teki evrensel boyutlara ulaşmıştır. Bir 
Mesnevi Şeb-i Aruz âyini, İslam sanatı
nın, edebiyatının ve düşün dünyasının, in
sanlığın kültür mirasına armağan ettiği 
miraslardır. 

Bir gerçeği bilmek zorundayız ki, 
Türkiye, ne gelişiminden gelen İslam kül
türünü inkâr edebilir, ne de Atatürk'ü ve 
Atatürkçülüğü inkâr edebilir. O nedenle, 
sonuç olarak şunu söylemek istiyoruz : 
Bazı Atatürkçüler İslam kültürünü inkâr 
etmekten, İslamiyete herkesten fazla bağlı 
olduğunu iddia eden bazı düşünceler de 
şeriata dayalı bir devleti geri getirme ar
zularından vazgeçerlerse, hem daha ger
çekçi çözümlere ulaşmış oluruz, hem de 
yeni Türkiye Cumhuriyetimizin kültürel 
sentezinde, birleşiminde daha olumlu so
nuçlara ulaşmış oluruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kültürümüzün en önemli alanlarından biri 
de kütüphaneciliktir ve yayın hizmetleri
dir. Ancak, bütçeden buna aynlan mik
tar çok azdır. Bu ödenekle hem Millî Kü
tüphane hizmetleri yapılacak, hem de sa
yılan 750'yi aşan il ve ilçe kütüphaneleri 
çalıştırılacak, geliştirilecek, hem de baskı 
giderleri karşılanıp, kitaplar, dergiler, bro
şürler yayınlanacak... Tabiîki mümkün 
değil. 

Bir ülkenin kültüre bakış açısının, 
eğitim ve öğretime yaklaşmasının ana gös
tergesi kâğıt fiyatlarıdır. Dünya yüzünde 
en az kâğıt sarfeden, en az okuyan mil
letlerden biriyiz. Bu, Sayın Bakanın ge
çen bütçede söylediği sözdür. Ben de, dün
yada kâğıt fiyatlarının en yüksek olduğu 
ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ek
lemek istiyorum. Memleketimizde kâğıt fi
yatları durmadan artmaktadır. Yapılan 
zamların sayısı unutulmuştur; ama oran
ları her defasında yüzde 30'lardan 
fazladır. 
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Kütüphanelerimizde, Türkiye gene
linde Türk büyüklerinin eserleri, örf âdet
leri, büyük düşünürlerin ve mütefekkirle
rin kitapları için Sayın Bakan, "Hepsi 
var" diyebilir. Saygı duyduğum Sayın Ba
kana biraz sitem edeceğim, hoş karşılasın
lar. "Hürkâr Hacı Bektaş-ı Veli" isimli, 
Hazreti Pir'in kitabı var. Bu kitap belge
lere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kitap, 
13 üncü Yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş-ı 
Veli ile ilgili zamanın padişah fermanla
rından alınan bilgiler ışığında hazırlan
mıştır. Kütüphaneler Genel Müdürlüğün
deki ilgililer Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 
isimli kitaba ilgi göstermemişlerdir. Sayın 
Bakan Titiz'in bu kitaptan bilgileri var
dır. Kütüphaneler Genel Müdürlüğündeki 
değerli temsilcilerin nazarı dikkatine 
önemli gördüğüm bir hususu sunmak is
tiyorum. 

Anayasamızın 10 uncu maddesi, 
"Kanun önünde eşitlik 

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir" demektedir. 

Anayasamızın 25 inci maddesi, "Dü
şünce ve kanaat hürriyeti. 

Herkes, düşünce ve kanaat hürriye
tine sahiptir. 

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun 
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklama
ya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri se
bebiyle kınanamaz ve suçlanamaz" de
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 
10 uncu ve 25 inci maddesindeki açık ve 
seçik hükmüne rağmen, "Hünkâr 
Hacıbektaş-ı Veli" ismindeki kitaba Kü
tüphaneler Genel Müdürlüğü ilgi göster
memiştir, kitabın alınması için de olumlu 
yönde girişimde bulunmamıştır. Kütüpha
neler Genel Müdürlüğünün tutum ve dav
ranışları Anayasamızın 10 uncu ve 25 in

ci maddesine aykırı değil midir? ' ' Hürkâr 
Hacıbektaş-ı Veli'' ismindeki bu kitaptan 
çok sayıda alınmalı, Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğünün talimatı ile kütüphanele
re dağıtılmalıdır. Memleketimizde, adı ge
çen kitabı milyonlarca vatandaşımız zevk
le okuyacak, ulusumuzun birlik ve bera
berliği için, Alevi ve Bektaşi hakkında söy
lenen çirkin sözler de silinip gidecektir. 
(SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Gezici kütüphaneler sayısı artırıla
rak, ciddî bir eğitim ve öğretim seferber
liği açılmalıdır. Yapılacak işlerden bir ta
nesi de, kitaplardan Katma Değer Vergi
sinin kaldırılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Bakanın eski eserlerin restorasyon 
çalışmalarıyla ilgili Plan ve Bütçe Komis
yonundaki konuşmasında, özellikle yerel 
idareler ve kamu kuruluşlarınca bu işin 
gerçekleştirilmesi, "Restore et?devret" sis
temini getirmesi, anahtar para uygulama
ları gibi hususlar vardır. Bakanlık, anah
tar para uygulamalarında, "Az para ile 
özel idareler, yerel yönetimler, kamu ku
ruluşları, bakanlığın önderliğinde çalışma
larını sürdürecekler" şeklindeki sistemi 
benimsediklerini ifade ettiler. Gerçekten 
önemli bir olay olacaktır. Hemen arkasın
dan, "Restore et-devret" sistemi gelmek
tedir. Bakanlığın, bu çalışma sisteminde 
başarılı olmasını arzu etmekteyiz. 

Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komis
yonunda, ülkemizde çok sayıda eser bu
lunduğunu belirtmişlerdir. Eski eserlerle 
ilgili bazı hususlan, bakanlığın değerli bü
rokratlarının bilgisine sunmak istiyorum. 
Nevşehir İlinin Hacıbektaş İlçesinde 10 
evden fazla eski evin, "eski eser" diye tes
piti yapılmıştır. Anıtlar Yüksek Kurulu
nun bu kararı ise, Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 
"Eski eser" diye tespiti yapılan bu evle
rin restorasyonu, tamir ve tadilatı yapıla-
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mamaktadır. Hacıbektaş Belediyesi de 
imar planı uygulamalarında sıkıntı çek
mektedir. 

"Eski eserler" diye tespiti yapılan 
Hacıbektaş'daki bu evlerin birisi de be
nimdir. 1977 yılında, zamanın bakanı Sa
yın Rıfkı Danışman döneminde evimin 
restorasyonu, tamir ve tadilatı için vermiş 
bulunduğum başvuru dilekçeme, 1977 yı
lında Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğünün bendenize vermiş oldukları 
cevapta, "Evinizin duvarlarını kerpiçle 
yaptıracaksınız, evin sıvasını ise çamur sı
vayla yaptıracaksınız, çatının saçakları ay
nı kalacak, pencere ebatları ise durumu1 

nu koruyacak" demişlerdi. Evimin çatı
sının ve pencere doğramalarını ben yap
tırdım; benim yaptırdığım çatı ve pence
re kasaları, nasıl olur da eski eser olur? 
"Vanlış.teşpitler buradan kaynaklanıyor. Bu 
uygulamalarınıza hâlâ devam ediyor 

• musunuz? 
Kerpiç, toprakla saman karışımından 

sonra kalıplara dökülen zamanın bir in
şaat malzemesidir. Çamur ise, yine ince 
saman ve ince toprak karışımından olu
şan bir inşaat sıvasıdır. 1977 tarihli bana 
gelen yazıda Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü, yukarıdaki bahsettiğim 
inşaat malzemelerini kullandığım takdir
de, evinizin tamirat ve tadilatına müsaa
de edilmiştir, demektedir. Takdir edersi
niz ki, şehrin merkezinde bir ev için ker
piç dökmek ve çamur sıva yapmak çok ge
rilerde kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1989 Türkiyemizde, 21 inci Yüzyılda ker
piçle duvar, çamurla sıva ile uğraşmak 
mümkün olmamaktadır. Bırakalım şehir
lerimizdeki eylerimizi, köylerimizde dahi 
evlerin yapılması tuğla, briket, harç sıvayla 
yapılmaktadır. Eviniz eski eser olur, ba
kanlığa müracatta bulunursunuz, evimin 
restorasyonunu yaptırın, dersiniz; bakan-
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lık, "Bütçede param yok" der. Müsaade 
edin ben yaptırayım, dersiniz, birçok bü
rokratik engel çıkarırlar... 

İllerimizde, Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdür
lükleri görevlerini sürdürmektedirler. Es
ki eserlerle ilgili kararlan vermek için, böl
ge müdürlüklerindeki toplantılara üniver
sitelerden ve kamu kuruluşlarından pro
fesörler ve bürokratlar katılıp karar ver
mektedirler. Eski eserle ilgili olan evin ta
mirat ve tadilatı için bölge müdürlüğünün 
çaba ve gayretlerine rağmen, bu toplantı
lara iştirak etmesi gereken öğretim üyele
ri ve bürokratlar toplantılara, mazeretle
ri nedeniyle veya yazlık izinde olduktan 
için katılmamakta; eski eserle ilgili alına
cak kararlar bölge müdürlüklerinde aylar
ca, hatta bîr yıl beklemektedir. Bu işlerin 
daha çabuk, daha pratik bir hale gelmesi 
için, eski eserler harap olmadan bir an ev
vel restorasyonunun yapılması hususun
da Bakanlığın, bürokratik engelleri kolay
laştırmasını beklemekteyiz ve temenni et
mekteyiz. 

Hacıbektaş İlçesine 1974-1975 yılla-
nnda Anıtlar Yüksek Kurulundan bir gö
revli profesör gelir. Bu profesör vatandaşla 
istişarede bulunmaz, kaymakam ve bele
diye başkanını dahi görmez, bir eve dahi 
girmez, evde eski eserle ilgili araştırma 
yapmaz, ismini bilmediğimiz bu profesör 
belediye balkonuna çıkar, yanındaki bele
diye görevlisine, "Şu şu evler kimin evle
ri?" diye tespitini yapar ve bu ev sahiple
rinin isimlerini ve adreslerini alarak Ha
cıbektaş'tan ayrılır. Kısa bir süre sonra 
Anıtlar Yüksek Kurulundan Hacıbektaş 
Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, 
Müze Müdürlüğüne yazılar gelir; profe
sörün tespit ettiği evler eski eser olarak ka
rara geçer-ve ev sahiplerine tebliğ yapılır. 

Sayın Bakan, lütfeder müfettişinizi 
veya eski eserle ilgili bir teknisyeninizi gö-
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revli olarak Hacıbektaş'a gönderirseniz; 
Hacıbektaş'ın Bâlâ Mahallesinde -
soyadını bilmiyorum- Dedeağa'nın Kâmil 
denen bir vatandaşın evini "eski eser" di
ye tespit etmişler. Üzülerek belirteyim ki, 
Kâmil'in evini eski eser olarak tespit et
tikleri gibi, samanlığını da eski eser ola
rak tespit etmişler. Malumunuz samanlık, 
hayvanlann yemlerinin konduğu bir de
podur. Ülkemizde bu şekilde, iyi araştırıl
madan, iyi tetkik edilmeden, samanlık bile 
eski eser olarak Anıtlar Yüksek Kurulu
nun kararma geçmiştir. Hakikî eski eser
ler ise bakımsızlıktan harap olup gitmek
tedir. Eski eseri olan ev sahibi ise evine sa
hip çıkamamakta, belediye ruhsat verme
mekte, eski eserini nasıl ve ne şekilde res-
tora yaptıracağını bilmemekte ve sıkıntı
ları devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce, turizmi tanıtmayı partilerüstü bir 
sorun saydığımızı belirtmek isterim. Za
man dar, konu çok geniş, bu nedenle 
önemli yönlerine değineceğim. 

Turizmin, tüm sorunlannı çözümle
yici bir usulle ele alınmasını arzuladığımı
zı belirtmek isterim. Bu konuda peşin yar
gılan, sabit fikirleri, particilik çabalarını 
olumsuz etkenler sayarız. Her şeyden ön
ce, Türk turizminin yaşatılması ve geliş
tirilmesini, bu konuya içtenlikle bağlılık
ta, inançlı ve güvenli bir şekilde çaba gös
termekte bulurum. Bu da, hepimize bü
yük sorumluluk yükler. 

Turizm, bir endüstridir, türlü sanayi 
kollannı içine alır. Verimli, etkili bir işlet
meciliktir. Bu endüstri ekonomik yaşan
tıyı düzenler, ekonomik insan gereksinim
lerini amaç tutar, gereksinimler çabaları 
düzenler, çabalar da ekonomik yaşantıyı 
güçlendirir. Turizm, ekonomiye önemli et-
kelir .yapar, ona güçlü bir destek olur, eko
nominin canlılığını, hareketliliğini sağlar. 
Turizm, çabuk meyve verir, memleketimi

ze süratli bir şekilde döviz getirir. 
Turizmin yurt kalkınmasındaki öne

mi açık seçik ortadadır; ekonomik, kültü
rel, sosyal yönlerdeki etkisi bellidir. Yur
dumuzun, turizm açısındau koşullan, tür
lü olanaklan herkesçe bilinmektedir. Şu 
halde asıl sorun, turiste arzuladığı kolay
lıkları sağlamak, onda, iyi, güvenilir gün
ler geçireceği kanısını uyandırmaktır. 
Tüm bunlar için, Türk turizminin ama
cını ortaya koymak gerekmektedir. Bu 
amaç da, dış turizm gelirlerinin çoğaltıl-
masıdır. Bu da, döviz getirecek tesis ve iş
letmelere, devletin teşvik ve himaye ted
birlerini hedef almasını gerekli kılar. 

Sosyal turizme gelinci : Bu, iç turiz
min amacıdır. Ödeme yeteneği olmasa da 
vatandaşların, yurt içinde dinlenme, gez
me ve görme arzulannı gerçekleştirmektir. 

Turizmin önemli bir sorunu da, per
sonel hizmetleri sorunudur. Turist, mem
leketteki sosyal durum ne olursa olsun, 
gezdiği, yiyip iştiği, yatıp kalktığı yerler
deki hizmetlerin tam bir güvenlik içinde 
olmasını ister. Bu işin tek çaresi eğitim ve 
okulların açılmasıdır. Bize, her alanda 
doğruyu, iyiyi, güzeli göstermiş olan Bü
yük Atatürk, 1925 yılında Bursa'da Türk 
lokantacılarına, "Sofra tertibi, sofra hiz
meti gerçekten önemlidir. Bunun için esas 
metrdoteller ve garsonlardır. Üzülerek 
söylemek gerekir ki, memleketimizde bu 
çeşit sanatkârlar ihtiyaca uygun tarz ve sa
yıda yetiştirilememişlerdir. Evlerimizde, 
lokantalarımızda, otellerde bu hususları 
uygar insanlara yaraşacak süratte yapma
ya mecburuz" şeklinde ifade de bulun
muşlardır. 

Biz de bugün, aşçı okulları, garson 
okulları, şoför kursları, konferanslar, rad
yo ve televizyon konuşmaları, okullarda 
turizm bilgisi dersi, ordumuzda turizm 
eğitimi, gibi çabalarla turizmde yetişme 
seferberliğine girmeliyiz kanısındayız. 
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Esasen, emsalsiz misafirperverliği dünyaca 
bilinen milletimiz, bugün kolaylıkla basan 
sağlayabilir; yeterki biz, yerinde tertip ve 
düzenler alalım, bu konuda daha da çaba 
sarf edelim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sa
natçı ile toplum arasında karşılıklı ve üret
ken bir ilgi olmasını amaçlamaktayız. Sa
dece sanatçının topluma yönelmesi yet
mez, toplum da sanata yönelmelidir. Kül
tür ve sanat etkinlikleri, toplumun belli ka
natlarında hapsedilmemeli, toplumun her 
kesiminde yayılmalı, katılım yaygınlaştı
rılmalıdır. Devlet, sanatı ve sanatçıyı ko
rumalı ve desteklemelidir; tarih, kültür ve 
doğa varlıklarını korumalıdır. Devlet, sa
natın yurt yüzeyine ve toplum katmanla
rına yayılması için gerekli önlemler ve gi
rişimlerle yükümlüdür. Devlet desteği, sa
natçının özgürlüğünü kısıtlayıcı bir gü-
dümleme niteliğine dönüşmemelidir. Gö
rüşümüz; düşün, bilim ve sanat adamının 
özgürlüğü olmaksızın, kültürün ve sana
tın gelişmeyeceği inancındadır. 

Grubumuz, sanatçının, yazarların, 
ozanların ve düşünürlerin sosyal güvenli
ğini sağlamanın ve vergi kolaylıkları ge
tirmenin sosyal devletin görevlerinden ol
duğu anlayışını benimsemektedir. Folklor 
ve halk dansları, Türk halkının zengin kül
türel birikiminin ürünü olarak özgün bi
çimlerinde korunup, olgunlaştırılmalıdır; 
çağdaş ve evrensel birleşime ulaşmada 
zengin bir kaynak olarak değerlendiril
melidir. 

Tiyatro bir kamu hizmetidir. Bu an
layışla kurulmuş Devlet Tiyatrolarının, et
kin ve çağdaş düzeyde bir kurum olarak 
hizmet vermesi sağlanmalıdır. Ödenekli ti
yatroların yanısıra, özel tiyatroların, gö
nüllü tiyatro topluluklarının olgunlaştırıl-
ması, çağdaş ve ulusal sanata katılımları
nın artırılması için gerekli devlet desteği 
sağlanmalıdır. 

Sinema sanatının ve film sanatlarının 
sağlıklı bir biçimde gelişmesine devlet kat
kıda bulunmalı ve destek olmalıdır. Bu 
amaçla özerk bir kurum olan Sinema Eği
tim Merkezi ve Devlet Sinema Kurumu 
kurulmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasamızın sanat bölümünde, sanat 
alanında devlete bir görev verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, Sayın 
Gökbel ile grubunuza aynlan süreyi ya
rımşar saat olarak taksim ettiyseniz, siz sü
renizi doldurdunuz. Bundan sonraki ko
nuşmalarınız Sayın Gökbel'in aleyhinedir. 

KÂZIM ULUSOY (Devamla) — 
Sayın Başkanım, hemen topluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Orta Anadolumuzun iç ve dış turizm ba
kımından son derece büyük önemini be
lirtmeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Titiz'le Bakanlığın kıymetli mensupları
nın dikkatini bir noktaya çekmeyi görev 
sayıyorum. Anadolumuzun ortasında 
Konya'da Hazreti M evlana, Hacıbektaş 
İlçesinde Hacıbektaş-ı Veli, Seyitgazi de 
Seyit Battal Gazi, Aşık Paşa, Ahi Evran-ı 
Veli gibi mutasavvıflar, milliyetçiler, şair
ler, ahiler yatmaktadır. İç ve dış turizm ba
kımından, Hazreti Mevlana, Anadoluda 
ve dış dünyada tanıtılmış ve tanıtılmaya 
da devam edilmektedir. Hazreti Mevla
na'ya, ihtifallerine verilen önemi takdir et
mekte, eksikliklerin giderilmesini ilgililer
den beklemekteyiz. 

Tarihimizin ve kültürümüzün geliş
mesinde büyük hizmetleri dokunan, fakir 
halkın yetiştirdiği, hakikatten ve milletten 
yana hizmetleriyle tarihte büyük yer işgal 
eden, milliyetçi Türk düşünürü 
Hacıbektaş-ı Veli ihtifallerine ve Hacıbek
taş'a gerektiği ölçüde önem verilmediğini 
de üzüntü ile belirtmek isterim. 

Bilindiği üzere, Hacıbektaş'ta her yıl 
16-17-18 Ağustos tarihlerinde yapılan ve üç 
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gün devam eden Hacıbektaş'ı Veli'yi an
ma törenlerine 80 bin civarında yerli ve 
yabancı turist gelmektedir. Hal böyle iken, 
Hacıbektaş'ta, buranın önemini belirten, 
ihtiyaca yetecek turistik tesisler yoktur. 
Her ihtifale gelen binlerce turisti Hacıbek
taş'ın fukara halkının misafir ettiği bir va
kıadır. Halkın misafirperverlik ve bağlılık 
duygularının hükümetçe değerlendirilme
sini ve Hacıbektaş'a konaklama vesair tu
ristik ihtiyaçlar için lüzumlu tesislerin ya
pılması hususunda gerekli tedbirlerin alın
masını Sayın Bakandan arzu etmekteyiz. 

Hacıbektaş-ı Veli yurdumuzda mil
yonlarca yurttaşımızın gönüllerinde taht 
kurmuştur. Ayrıca Yunanistan'da Bulga
ristan'da, Arnavutluk'ta ve Romanya'da 
yaşayan çok sayıda kalpler, Hacıbektaş-ı 
Veli sevgi ve saygısıyla dolu olan bu ya
bancı turistler, Hacıbektaş'a akın edip Ha
cıbektaş Müzesini ziyaret etmekte, ayrıca 
da her yıl icra edilmekte olan 16 Ağustos 
Hacıbektaş-1 Veli ihtifallerine katılmakta
dırlar. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncü
lüğünde, Amerika ve İngiltere'de Kanu
nî Sultan Süleyman sergisinin gördüğü il
giyi takdir etmekte, ilgililere ve emeği ge
çenlere candan teşekkür etmekteyiz. Yu
nanistan'da, Bulgaristan'da, Arnavutluk'
ta ve Romanya'da düzenlenecek Hacı
bektaş-ı Veli ihtifalleri rağbet görecek ve 
döviz getirecektir. Bu görüşün altını çize
rek belirtmek istiyorum. 

Ulu Önderimiz Büyük Atatürk, 1922 
yılında iki defa Hacıbektaş'a gelmiş, Ha
cıbektaş Müzesini gezmiş, ilk Meclisin 
Kırşehir Mebusu ve Meclis Reis Vekili 
Çelebi Cemalettin Efendi ile iki defa gö
rüşmüş, millî mücadele zamanlarında 
Cumhuriyetin kurulması için Büyük Ata
türk ile Çelebi Cemalettin Efendi beraber 
çalışmalarını sürdürmüşler ve Cumhuri
yetin ilk temel harçlarını beraber koymuş
lardır. Çelebi Cemalettin Efendi ise, se

venleriyle birlikte millî mücadeleye katı
lıp, Cumhuriyetin kurulması için çalışma
larını sürdürmüştür. Çelebi Cemalettin 
Efendinin kabri ise Hacıbektaş Müzesin-
dedir. Büyük Atatürk, 1922 yılında Hacı
bektaş'a geldiklerinde kaldıkları ev eski 
eserdir ve bu ev kaderine terkedilmiştir. 
Evin mülkiyeti ise, eski Tokat Milletvekil
lerinden Yusuf Ulusoy'a aittir. (SHP sıra
larından "Vakit doldu" sesleri) 

Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu sefer size 
ikazda bulunan grubunuz. Veliler hakka 
hukuka riayet ettiklerine göre, herhalde 
Sayın Gökbel ile anlaşmış olmanız 
lazım?!. 

KÂZIM ULUSOY (Devamla) — 
Hazreti Mevlana ile Hacıbektaş-ı Veli, 
13 üncü Yüzyılda Horasan - Nişabur'dan 
gelen büyük Türk düşünürü ve mütefek
kirleridir. Duyduğuma göre -kesin bir şey 
söylemiyorum- her yıl tekrarlanmakta 
olan Hacıbektaş-ı Veli anma törenlerine 
Bakanlıkça 1,5 milyon lira verilmektedir. 
Bu sene 5 milyon verileceğini duydum. 
Hazreti Mevlana'yi anma törenlerine ise 
20 milyon verildiği söylenmektedir. Bu ay
rıcalık nereden geliyor? Örf, âdet ve gele
nekleriyle iftihar ettiğimiz, gurur duydu
ğumuz Türk büyüklerinin anma törenle
rine ne kadar para versek azdır. 

Bakanlığın bu tutum ve davranışla
rı, üzülerek ifade edeyim ki, Anayasanın 
24 üncü maddesine aykırı değil midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görülüyor ki, Ankara, Kırşehir, Hacıbek
taş, Göreme harabeleri ve Aksaray'ı kap
sayan turistik çevreye, Konya, Çorum ve 
Amasya da dahil edilince, turistik bakım
dan çıplak Anadoluda büyük zenginlikle
rin varlığı meydana gelmektedir. Burala
ra gelecek turistler, Mevlana'da tasavvu
fu, Hacıbektaş-ı Veli'de Türk harsını ve 
milliyetçiliğini, düşünce kudretini, Ahi 
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Evran-ı Veli'de sosyal devlet anlayışını ve 
teşkilatçılığını, tarihi eserlerinde Türk me
deniyetini ve Türkün yaratma gücünü gö
recek ve öğreneceklerdir. Böylece bir Türk 
medeniyetinin eski devirlerde yaşandığın
dan haberdar olacaklardır. Bu bakımdan, 
İç Anadoluda turistik yerlerin hepsi bir
den cazip hale getirilmelidir. 

Sözlerime, Hacıbektaş-ı Veli'ninöz-
deyişleriyle son vermek istiyorum : 

"Ara bul. 
Kadınları okutunuz. 
İncinsen de incitme. 
Murada ermek sabır iledir. 
Araştırma açık bir sınavdır. 
Her ne ararsan kendinde ara. 
Eline,' diline, beline sahip ol. 
Arifler hem arıdır, hem arıtıcı. 
Marifet ehlinin ilk makamı edepdir. 
İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. 
Nefsine ağır geleni kimseye tatbik 

etme. 
Hiçbir milleti ve insanı ayıpla

mayınız. 
İlimden gelmeyen yolun sonu karan

lıktır. 
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne 

mutlu. 
Düşmanınızın dahi insan olduğunu 

unutmayınız. 
Nebiler, veliler, insanlığa Tanrının 

hediyesidir.'' 

Bütçenin, Bakanlığa, Türk Milletine 
ve memleketimize hayırlı olmasını diler, 
grubum ve şahsım adına hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 
Sayın Ulu soy. 

Sayın Gökbel; buyurun. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GURUBU ADINA MUSA 
GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Kültür ve Turizm Ba-
kanlağının 1989 malî yılı bütçesinde SHP 

Grubu adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına, ka
nunla verilen görevlerinin dışında, özel
likle son yıllardaki moda deyimle, yeni bir 
görev daha verilmiş, turizm girdilerinden 
sağlanacak dövizlerle ekonominin moto
ru olması işlevi Bakanlığa üstlendirilmiş-
tir. Bu görevler Bakanlığa verilirken, kül
türe ve turizme çok önem verdiğini ve bu 
konudaki başarılarını gerek grup sözcüle
ri, gerek Sayın Bakan ve gerekse Sayın 
Başbakan sık sık her fırsatta tekrarlamak
ta; ancak iş bütçeden pay ayrılmaya gel
diği zaman, her nedense Turizm Bakan
lığı, ANAP'm iktidar olduğu ta birinci yıl
dan bugüne kadar unutulmaktadır. Buna 
rakam olarak baktığımız zaman, ANAP 
İktidarından bir yıl önceki Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının bütçesi genel bütçeden 
binde 94'lük bir pay alırken, bu rakam her 
yıl parça parça azalarak, son iki yıldır bin
de 56 'lık bir paya Bakanlık razı olur, ye
tinir hale gelmiştir. 

ANAP Grubu sözcüleri bu konuda
ki çarpıcı örnekleri özellikle 1980 öncesi 
dönemden vermekte, dolar ölçüderi getir
mekte çok usta ve bunu da her zaman 
özellikle yapmaktadır. Mesela 1977 bütçesi 
ile 1988-1989 bütçelerini dolar bazında 
karşılaştırdığımız zaman, 1977'deki sadece 
Turizm Bakanlığı -Kültür Bakanlığı bün
yesinde yok- şimdiki bütçenin iki katı ka
dardır. Bunu vurgularken şunu söylemek 
istiyorum : 1989 Türkiyesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığına genel bütçeden ayrı
lan payla bu Bakanlık faaliyetlerini yürüt
me imkânı yoktur. 

Sayın Bakanım bu rakamlarla iktifa 
etmeyi uygun görüyor. Bunu da mutlaka 
savunacak. Ancak, geçen sene aynı payla 
çalışırken, Komisyon çalışmaları sırasın
da ANAP'h bir Sayın Milletvekili arka
daşımız (Sayın Nabi Sabuncu) Komisyon
daki konuşmalannda, Turizm Bakanlığı
nın bu parasal kaynak eksikliğini vurgu-
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larken, zabıtlardaki konuşmalanm aynen 
aktarıyorum; "Sizin adınıza burada ben 
üzülüyorum. Bunları bu parayla nasıl ya
pacaksınız? Allah muvaffak etsin. Fevka
lade güzel başla Ular ama, bu parayla, bu 
bütçe ile bunun yapılabileceğini ben pek 
ummuyorum" diyor. Bunu ANAP Gru
buna mensup bir milletvekili söylüyor; bu 
parayla Turizm ve Kültür Bakanlığının iş
lerini Allah'a havale ediyor Sayın Nabi 
Sabuncu. 

Bakanlığın, genel bütçedeki malî kay
nakları bu iken, elinde bir başka araç da
ha var; özellikle son yıllarda toplum ya
şamımızda ve bütçe yapımızda değişik öl
çütler getiren fonlar. Kültür ve Turizm Ba
kanlığındaki fonlara göz attığımız zaman, 
3 fon üzerinde çalışıldığını göı*üyoruz. 
Bunlar; Sinema ve Müzik Sanatını Des
tekleme Fonu, Korunması Gerekli Kültür 
Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu, Tu
rizm Geliştirme Fonu. 

Şimdi bu üç fondan birincisinin za
ten şu anda işlevi yok şeklinde. 

İkincisine gelince : 1989 yılı bütçesin
de önerilen, 364 milyon lira ile sınırlı; ya
ni, Türkiye'de korunması gerekli Kültür 
varlıklarının onarımına 364 milyon lira ile 
katkı... Gerçekleşmesinin düşünülmesi bile 
olayın vahametini anlatmaya yetiyor. 

Turizm Geliştirme Fonuna gelince : 
Bunun için bizim bir şey söylememize ge
rek kalmadan öneri raporunda her şeyi 
yazmışlar. Öncelikle Turizm Geliştirme 
Fonunun kaynaklarına bakıyoruz. Bu kay
naklardan bir tanesi, triptik gümrük ge
çiş karneleri gelirlerinin bu fona aktarıl-
masıymış; ancak, bu gelirleri de Türkiye 
Turing Otomobil Kurumu alınca, bu fo
nun bu kaynağı kurumuş. Başka?.. Turizm 
Bankası kârından Hazine hissesine düşen 
paymış; ancak, Turizm Bankasının serma
yesinin tamamı ödenmediği için, bu ser
maye tamamlanıncaya kadar yine kaynak 
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fona değil, Turizm Bankasının sermaye
sine mahsup edilmekteymiş. Onun için de 
buradan birşey yok sonuçta turistik tesis
lere yazılan cezalarla sair diğer kaynaklar 
bu fonun kaynağı olmuş. 1985 yılında fon, 
22 milyar liralık kredi açarken, açtığı kre
dinin ancak 3 milyar lirasını ödeyebilmiş 
ve 1987 ve 1988 yılı talepleriyle ilgili hiç
bir kredi talebini incelemeye almadıkları
nı, malî kaynağın yetmediğini Sayın Ba
kan çalışma raporunda imzasıyla belirt
miş; yani bu durumda, parasız, pulsuz 
kültür ve turizm oluşturmayı biz mümkün 
görmüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına uygun görülen bu bütçeyle yetinmek 
Türk kültürünü de, Türk turizminin de, 
Bakan olarak sizin de sonunuz olacağı ka
naatindeyiz Sayın Bakanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ANAP Hükümetinin, kültür politikasına 
verdiği önemi belirledikten sonra, gelelim 
turizm politikalarına : Bu konuda bir hak
kı yerine teslim etmek istiyorum. Turizm 
Bakanlığının bu ülkede var olduğundan, 
bugüne kadar oturmuş, belirlenmiş bir 
politikası yoktur. Gelmiş geçmiş hiçbir hü
kümetin turizm politikası yoktur. Hatta 
şunu söyleyebiliriz : Bugüne kadar turizm
de politikasızlık vardır, ilkesizlik vardır. 
Ancak ben, şu anda elimde gördüğünüz, 
Sayın Bakanımızın imzasını taşıyan, tu
rizm genel politikalarını belirleme ilkele
rine katkılarından dolayı, hazırlayanların 
hepsine, Sayın Bakanın şahsında -Türk tu
rizmi adına- teşekkür ediyorum. Bu, tu
rizm genel politikasındaki belirlenen ilke
lerin büyük bir çoğunluğuna, yüzde 80Tik 
bir bölümüne SHP Grubu olarak aynen 
katılıyoruz. Ancak, katılmadığımız ne? 
Katılmadığımız şu : Bu kitapta belirlenen 
politikalarla, uygulama politikalarının ara
sındaki farklılık... Şimdi ben sizin bilgile
rinize bu farklılıkları arz etmek istiyorum. 

Turizm genel politikasının temel ilke
lerinde şunu belirlemişler : "Turizmin 
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sağladığı faydanın yerel halka yaygınlaş
tırılması" bölümüne bakıyoruz. Diyorsu
nuz ki, "Turizm potansiyeline sahip böl
geler arasında, sosyoekonomik yönden az 
gelişmiş bölgelere öncelik tanınır." Bunu 
SHP Grubu olarak aynen katılıyoruz. An
cak, uygulamaya baktığımız zaman ne gö
rüyoruz : Sosyoekonomik yönden geri kal
mış bölgelerdeki turizm yatırımlarını teş
vik etmek finans ve kredilendirme yoluy
la olur. Ancak, Bakanlığın kredi dağıtı
mındaki tablosuna baktığımız zaman şu
nu görüyoruz : 1985 yılında Akdeniz Böl
gesi yüzde 64,70'le birinci sırada, Ege Böl
gesi 13,45' le ikinci sırada, İç Anadolu Böl
gesi 11,88'le üçüncü sırada, Karadeniz 
Bölgesi 0,86'yla altıncı sırada, Doğu Ana
dolu Bölgesi 00,8'le yedinci sırada. Bu 
oran 1986 yılında değişmemiş, rakamlar 
da değişmemiş. 1987 yılma bakıyoruz : Yi
ne birinci sırada Akdeniz Bölgesi, yüzde 
37,50; ikinci sırada Ege Bölgesi, yüzde 
40,41; üçüncü sırada Marmaja Bölgesi, 
yüzde 11,56; Doğu Anadolu Bölgesi 1,25... 
Yani Sayın Bakanım, uygulama bu iken, 
"Turizm genel politikası belirlemesinde 
ben sosyo-ekonomik yönden geri kalmış 
bölgeleri destekleyeceğim" demenin, hiç
bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ya bu uygu
lama yanlıştır, ya da bu, inanmadan ha
zırlanmış bir genel turizm politikasıdır. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Se
nin kafan yanlış. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ba
na, "Şen" deme hakkına sahip değilsiniz. 
Lütfen "siz" diyecek kadar saygılı olun. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. Arkadaşlar burada kanaat
lerini söylüyorlar, fikirlerini söylüyorlar. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ki
şinin beyanı kendini yansıtırmış. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biraz sonra, Sayın Ba
kan çıkar cevap verir. 
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MUSA GÖKBEL (Devamla) — Yi
ne, aynı turizm temel politikalarının ikinci 
bölümüne bakıyoruz. Bu genel turizm po
litikası konusunda şu söyleniyor : "Tekil 
olarak yatırıma dönüştürülmesi mümkün 
olmayan küçük ve orta büyüklükteki ta
sarrufların örgütlenerek turizme katılma
sını teşvik etmek." Evet, bu, sosyaldemok-
rat bir ilkedir; bu ilkeyi kim koymuş, kim 
hazırlamışsa, bunun altındaki imzayı da, 
Sayın Bakanı da kutlarım; ancak, uygu
lama öyle midir? Hayır, Turizm Teşvik Fo
nunun uygulanmasına bakıyorsunuz, ilk 
şart olarak şu var : "300 yataktan büyük 
kapasiteli tesislere Turizm teşvik Fonun
dan kredi verilir." Niye 300 yatak? Çün
kü, 300 yatağın küçük ve orta boydaki bir 
sermayenin'planı içinde olması ve bunla
rın bu 300 yatağı kotarabilmesi mümkün 
değil. Peki, bu ilkeyi koyanlar, küçük ve 
orta boydaki sermayeyi örgütleyebilmek 
için bir model mi geliştirmişler? Hayır, o 
da yok; böyle bir çalışmadan da haberi
miz yok. Peki, şu güne kadar Turizm Ban
kasından verilen orta vadeli, uzun vadeli 
kredilerden, küçük sermayenin örgütlen
me modellerinden birisi olan bir tek koo
peratife, bir tek kredi mi verilmiş? O da 
yok, O zaman Sayın Bakanım, ya bu po
litika yanlış, ya bu uygulama yanlış. 

Yine bu turizm ilkelerinden olan, 
"Turizmin sağladığı istihdam olanakların
dan, yöre halkının mümkün olduğunca 
geniş bir şekilde yararlandırılması" il
kesine katılıyoruz, "Turizm gelişmesine 
ihtiyacı olan mal ve hizmet girdilerinin, 
öncelikle bölgeden karşılanması, tercihi
miz olarak bu belgede yer almıştır'' ve yi
ne diyorsunuz ki, "İç turizmi kalkındıra-
bilmek için, ailelerin toplu ulaşım vasıta
larından iskontolu faydalanmasını sağla
yacağız.' ' Bunu demek güzel; ama, bunu 
uygulamak mesele. Bugün, Anavatan Hü
kümetinin, toplu ulaşım projesi diye bir 
projesi yok ki. Böyle bir uygulaması da 
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yok. Olmayan toplu ulaşım projesinden 
hangi istisnayı uygulayacaksınız? 

Bu ilkeler arasında söylediğiniz baş
ka bir şey var; "Doğal ve kültürel kaynak
ların kısa ve uzun vadeli itiyaçları dikka
te alınarak dengeli kullanılması; turizmin, 
gelecekte ortaya çıkabilecek arazi kullanım 
talepleri için elverişli rezerv^alanlarmın el
de tutulması." Bu ilkeye sonuna kadar ka
tılıyoruz; ancak, bunu ilke olarak önümü
ze getirenlerin, eğer kamu arazisi tahsis 
yağmasını yaşamış bu kararnamenin al
tında imzası varsa; ya bu rezerv alanları
nın elde tutulması politikası yanlıştır. Ka
mu arazilerinin yağmalanması, hep bu 
hükümet döneminde oldu. Hangisi? 1983 
yılında çıkan, imar affı yoluyla sadece or̂  
man alanlarından 811 bin dönüm alan, or
man alanlarından çıkartılıp yerleşim ala
nı haline getirildi. Başka? Sanki özel mül
kiyetteki turizm girişimcilerinin sonu gel
miş, özel mülkiyetteki tüm alanlarda tu
rizm yapılaşması tamamlanmış gibi, ka
mu arazileri, Tarım Orman ve Köyişleri 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi de
ğişik yollarla özel sektöre açıldı. Özel sek
töre açıldığı zaman, 187 firmaya kamu 
arazisi tahsis edildi. Rakamın çarpıcı ta
rafını görmek istiyorsanız, sadece Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığından 36 fir
maya 1 milyon 975 bin metrekare alan 
tahsisi yapıldı. 

Şimdi Sayın Bakanım, ya turizmde
ki rezerv alanlarını koruma politikası doğ
rudur, ya da kıyıların tahsisi doğrudur. Sa
yın Bakanım, biz, sizin ne demek istedi
ğinizi anlıyoruz, siz... 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen, 
Yüce Meclise hitap ediniz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Yü
ce Meclis, Sayın Bakanın belirlediği poli
tikalar doğrudur; ancak, Bakanlık, doğru 
politikayla, içinde bulunduğu koşullar ara
sındaki tercih ve tercihsizlik arasında gez

mektedir. İnsanlar, politik kişiler, inandı
ğı doğruları savunabildiği sürece toplum
da ölmezleşirler. Neyi savunursa savun
sun; liberal ekonomiyi savunursunuz, li
beral partilerde olursunuz, size saygı du
yarım; sosyaldemokrat politikaları savu
nursunuz, sosyaldemokrat partilerde olur
sunuz; ancak, dört görüşü bir araya top-
layayım diye bir karmaşanın, bir .dağınık
lığın içinde işte politikanız bu, uygulama
nız da bu olur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yine bu politikalarla ilgili temel bir 
konuya değinmek istiyorum : Burada di
yor ki, "Doğal ve kültürel peyzajda uyum
lu yapılaşma.'' buna da kakılıyoruz; ancak 
politikasına bunu koyanların -tüm bilim 
adamları ve tüm kamuoyu baskısı bu te
sis burada doğayı katleder derken Göko-
va Termik Santralı. Kararnamesinin altın
da imzası varsa, bû, doğa veya peyzaj ko
rumasının ötesindeki bir şeydir; ama ta
rih çok kısa sürede yanlışlıklan gösteriyor. 
Mesela, bu sene benim ilimi de ilgilendi
ren "Özel Bölge Çevre Koruma 
kararnamesi" çıktı. Bir kara mizah örne
ği gibi, Gökova Körfezindeki doğayı ko
rumakla ilgili, kıyıyı korumakla ilgili ka
rarname, Yeniköy Termik Santralının ba
casından sınır tuttu, ta Fethiye'ye kadar 
geldi. Muğla'daki bütün kıyılarımızı ko
rudu derken, Muğlalıların bu konuda kay
gısı var. Korunmakta olan kıyılar mı? Yok
sa şu anda gidecek daha dolmama nokta
sına gelen turizm tesislerinde, kıyılardaki 
büyük sermaye, kamu arazilerindeki bü
yük sermayeye tahsis edilenlerin yetişip 
yapılaşmasını sağlayabilemek için, oradaki 
özel kişilerin yapılaşmasını engellemek 
mi? Bütün Muğla halkı bu karardan han
gisi için alındığına kuşkuyla bakmakta. 

Turizmi teşvik politikasında yine çok 
önemli bir husus var : Sayın Bakanımız 
ve Bakanlık, "turizmde dışa bağımlılık en 
aza indirilecektir" diye politika belirlemiş; 
buna katılmamak mümkün değil. Ancak, 
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benden önce Anavatan Grubu adına ko
nuşan arkadaşım, ilimin milletvekili Sa
yın Şükrü Zeybek, 70 firmayla, 56 milyar 
lira sermaye gelmesini açıklayıp, ve bu ar
tışı da coşkuyla karşılarken; 56 milyar li
rayla, Türkiye'de faaliyet gösteren belgeli 
turizm işletmelerinin yüzde 70'ini yaban
cılar kontrol altında tutarken -bağışlasın-
Sayın Bakanın, "Turizmde dış sermaye 
gücü en aza indirilecektir" şeklindeki po
litikasını da uygulaması mümkün değil. 
Neden? Çünkü, Turizm Teşvik Kanunu
nu uygulamasına bakıyorsunuz; tahsislerle 
ilgili yönetmelik getirilmiş. Mesela, bir 
Türk girişimci gider de "Ben şu alanı tah
sis ettirmek istiyorum" derse, ona diyor
lar ki, "Yerin haritasını getir". Ama siz, 
Fransız ya da Alman uyrukluysanız bu
na hiç ihtiyaç yok. Mesela, bir Türk giri
şimci gidip*de "Ben şu kamu arazisini ki
ralamak "istiyorum" diyorsa; "Projenin 
binde 5' i kadar teminat yatır" diyorlar ki, 
bunu daha önizin safhasında istiyorlar; 
ama yabancı sermayeden, dışarıdan biri
si gelirse, öntahsiste buna ihtiyaç yok; ne 
zaman ihtiyaç var, kesin tahsiste. Kesin 
tahsiste de oran binde 5 mi? Hayır. O za
man ne kadar? Binde 1 ila binde 5 ara
sında Bakanlar Kurulu kararına bağlı. Ya
ni, en üst limiti, Türk girişimciye verilen 
kadar. 

Bir Türk girişimci gider de "Ben ka
mu arazisi kiralamak istiyorum'' derse, is
tenen belgeler şunlar : Ticaret Sicil Ga
zetesi; üç yıllık bilanço; hangi sanayi-
ticaret ilişkileri içerisinde olduğunuzun ke
sin dökümü; daha önce bir turizm ilişki
niz var mı, yok mu; gayrimenkulleriniz ne; 
nakit durumunuz ne gibi bir dizi belge. 
Bunların hiçbirisi yabancı girişimciden is
tenmiyor. Başka?.. Bir Türk girişimci gi
der de "Ben şu alanın tahsisini istiyorum" 
derse, ona haklı olarak "Bu tesisi ne ka
dar zamanda, ne kadar sürede bitirecek
sin" diye soruluyor; ama bir yabancı gi

derse ona da, cevap açık, "Ortalama bir 
şey söyle" deniyor. 

Turizm Teşvik Kanunundaki uygula
ma bu iken, buradaki, turizm genel poli
tikasını belirlemedeki, "Turizmin dışa ba
ğımlılığı en aza indirilecektir" denilme
si, sadece bir çelişkinin, yeni bir teşhiri ol
maktan başka hiçbir anlamı yok. Bu, yal
nız bizim tespitimiz mi? Hayır. Bu konu
da yine Anavatan Partisi Milletvekili Sa
yın Namık Kemal Zeybek'in komisyonda
ki konuşma metnini Yüce Heyetin bilgi
lerine sunmak istiyorum. Sayın Zeybek di
yor ki, "Bunca fedâkârlıkla yapılan tesis
lerimiz, işletmecilik bazında çokuluslu şir
ketlerin eline geçmektedir; birçoğu da geç
miştir. Çokuluslu şirketler yatırımcı ola
rak gelmiyorlar. Çokuluslu şirketlerin bü
tün dünyada işlettikleri tatil köyleri, otel
leri var; onlar, meseleye dünya çapındaki 
kârlılıkları ölçüsünde bakıyorlar. Dolayı
sıyla Türkiye'de böyle bir inhisar gerçek
leştiği zaman, yani tatil köyü ve otelleri
mizin büyük çoğunluğu yabancı ulusların 
şirketleri hâkimiyetine geçtiğinde, bu du
rum, yapısal bir nitelik kazanacaktır. O 
zaman, istedikleri gibi bizim turizmimiz
le, fiyatlarımızla ve turistik akınla da oy
nama imkânına sahip olacaklardır. Tür
kiye'nin bu konudaki girdilerinde, önemli 
noksanlıkların doğmasına, zaman içinde 
sahip olabilirler" deyip, tehlikeyi bütün 
çıplaklığı ile göz önüne seriyor. Onun için, 
turizmde dışa bağımlılık en aza indirile
cektir. Bunun genel Turizm politikası ola
rak uygulanacağı söylenebiliyor; ancak, 
ANAP Hükümeti bırakınız turizm poli
tikasını, ülkeyi dışa bağımlılığı o noktaya 
getirmiştir ki, bugün Hükümetin var olup 
olmaması bile dıştan verilecek talimatla
ra bağlıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

IŞILAY SAYGIN (İzmir) — Komis
yonda da aynısını konuştu. 
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MUSA GÖKBEL (Devamla) -

Evet, Komisyon zabıtlarından aldım Sa
yın Saygın. 

TURBAN tesislerinin, yani Turizm 
Bankasına bağlı iştiraklerin özel sektöre 
devri konusuna geliyorum. Sayın Bakan 
bu konuda -aynen zabıtlardan çıkardığım 
ifadesiyle- şöyle diyor : "İşletmecilik, özel 
sektörün işidir. Devlet memurlarının, ka
mu düzenin sağlamak, kural koymak ve 
bu kuralları denetlemek gibi görevleri 
vardır'' Ancak Sayın Bakan bu doğruları 
söylerken, galiba, geçen konuşmasında 
söylediği, develetin koyduğu kuralları de
netleme hakkını, bu sene özel bir kanun
la, özel sektöre devredeceğini galiba hiç 
düşünmemişti. Şimdi çıkartılan bir ka
nunla, Sayın Bakanın üzerine basa basa 
söylediği "Devletin denetleme hakkı 
vardır" derken, denetleme hakkını özel 
sektöre devretmesi bir çelişki değil midir? 

Turizm konusunda denetleme diyo
ruz, cevap hazır : Devlet yapmamalı, özel 
sektör yapsın; eğitim diyoruz, devlet yap
mamalı, özel sektör yapsın; işletme diyo
ruz, "Devlet memuru çay kahve satmaz, 
yemek pişirmez, -Sayın Bakanım bu cüm
leler de size ait, geçen yılki bütçe 
konuşmanızdan- onun görevi 
denetlemektir" diyorsunuz. Eğitimi özel 
sektöre veriyorsunuz; o zaman siz eğite
miyorsunuz. Denetimi özel sektöre veri
yorsunuz; o zaman denetleyemiyorsunuz. 
işletmeyi özel sektöre veriyorsunuz, işle
temiyorsunuz da; siz hiçbir şey yapamı-
yosunuz. Şunu açıkça, "Biz hiçbir şey 
yapamıyoruz" deyin, Meclis de bilsin, ül
kemizdeki bütün insanlarda... 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, süreniz 
doldu, lütfen toparlayınız. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 
Derhal efendim. 

Arkadaşlar, turizmdeki eksiklikleri
mizden bir tanesi de eğitimdir. Eğitilmiş 

insan kadrosundaki eksikliğimizi Sayın 
Bakanımız her vesile ile tekrar tekrar ifa
de etmekte. Satılması düşünülen TUR-
BAN'lann hepsi bugüne kadar ülkemiz
de, birer turizm okulu olarak faaliyet gös
termiştir. Bakanlık, 1987-1988 yıllarında, 
tüm kısa devreli kursları, her şeyi dahil, 
1 207 kişi eğitebilmiş. Ancak, turizm Ban
kasına bağlı iştiraklerden TURBAN tesis
lerinde eğitilen insan sayısı 900 küsur kad
rolu, 200 de geçicidir. TURBAN, bugü
ne kadar turizm personeli için bir okul ol
muştur. TURBAN'lan satmakla turizm 
okullarından vazgeçiyoruz. Başka?.. 

TURBAN'larm kârlılığı konusuna 
gelelim; Turizm Bankası bütçesine baktı
ğımız zaman şunu görüyoruz : Bankanın 
aktiflerinin yüzde 1,2'sini kullanan TUR
BAN tesisleri, bankanın 7,5 milyar liralık 
kârının 1 milyar 800 milyonunu veriyor. 
Sayın Bakanımız bunu anlatırken diyor ki 
: "Bu kârlılık meselesi değildir". Doğru
dur; ancak, TURBAN'lar olmazsa, Tu
rizm Bankasının varlığı tehlikelidir. Ne
den? Bu defa, TURBAN işletmelerinin 
bilançosuna baktığımız zaman bir şeyi gö
rüyoruz : Turizm Bankasının gerçek kârı 
hiç de 7,5 milyar lira falan değil, 1 milyar 
800 milyon liralık kârını ilaveten bir de 
TURBAN'larm kârından 1 müyar 255 
milyon liralık finansman karşılığı olarak 
mahsuben bir çekiş yapmış; yani, TUR
BAN tesislerinin gerçek kârı 3 milyar 55 
milyon lira. Bu işletmelerin dışında ban
kanın toplam kârı ancak bu kadar, ancak 
bu kadar. 

Ben Sayın Başkanın sadece bir bölüm 
için iznini istirham edeceğim... 

BAŞKAN — Kısa birkaç cümle da
ha, fazla değil lütfen. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 
Evet, birkaç cümle. 

Sonuçta, bu çelişkiler yumağında 
Türk turizminin esenlikli günlere varaca-
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gına inanmıyorum. Rakamlarında bir 
çapraşıklık var, inanamamamızı sağlaya
cak şeyler var. Rakamlar verilirken, biraz 
önceki konuşmacı Şükrü Zeybek, 198 bin 
yataktan bahsetti, diğer arkadaşlar 150 bin 
yataktan bahsediyor, Sayın Başbakanımız 
135 bin ila 150 bin arasında rakamlar ve
riyor; ama sayın bakanımız 115 bin ila 120 
bin arasında yatak sayısı veriyorlar. Buna 
göre, koskoca Hükümet, daha turizmde
ki gerçek yatak sayısını verme imkânını 
bulamadı. Bu bilinmediğ'cıden mi?.. Ha
yır, biliniyor; ancak, ihtiyaç doğduğu za
man, reklama ihtiyaç olduğu zaman teş
vik belgesi almış sayıyı vereceksin, buna 
karşılık bazı koşullarda da açılmış, yani 
bugün işletmeye açılan işletmelerdeki sa
yısı vereceksin. Bugün rakam 105 ila 110 
bin civarındadır; yani 198 bin falan değil. 
Rakam böyle olunca, bütün rakamlara 
kuşku ile bakıyoruz. 

Ben bir konuyu, 2 gün önce burada
ki bir konuşmada, üzülerek izledim. Ge
çen seneki bütçe konuşmalarında Karade-
nizin turizme açılmasının önemini Sayın 
Bakanımız özellikle vurgulayarak açıkla
mıştı ve bu konuda devletin en büyüğü 
Sayın Reisicumhurla birlikte, Sayın Baka
nımız turizm sezonunu Karadeniz kıyıla
rında açtı. Ayrıca, Bakanlık Türk turizmi
ni Karadenize taşımak gibi bir prensip ka
rarı da almıştı ve bu husus gerçekten ba
şarılı bir biçimde uygulamaya sokulurken, 
birden hepimiz 2 gün önceye kadar bir 
kirli variller, pis varillerle ilgili oluşan şok
la, bunca değerin heba olmasını yaşadık. 
Biz bunu düne kadar bir kasıt olarak gö
rüyorduk; ancak, 2 gün önce Çevre Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi sı
rasında Sayın Kahveci'nin konuşmasını 
dinlediğimizde şoke olduk. 

Yüce Meclis, ben bu kürsüden Sayın 
Kahveci'yi Türk turizmini sabote etmiş 
insan olarak ilan ediyorum. Neden?.. 

Çünkü, dün bu kürsüden Sayın Kahveci 
aynen şunu söyledi: "Biz, Karadenizde-
ki varil olayını bilinçli ve kasıtlı olarak 
abarttık; çünkü, halkı korkutmak istiyor
duk, halk biraz korksun ki çevre sorunla
rına sahip çaksın" Bir Hükümetin içeri
sinde 2 ayrı bakanın, bunca çelişkili ka
rarları, olursa, Türk turizmi olsa olsa 
Kahveci'nin oyuncağı olur. Buna izin ve
rilemez; ne bu Bakanlık verir, ne bu Mec
lis verir... (SHP ye, DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Kahveci, lütfen, bakan sorum
luluğunu takınarak görev yapsın... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Yanlış 
duymuşsun; öyle bir şey söylemedi. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ba
na "Yanlış duymuşsun" diyen milletvekili 
arkadaşımı zabıtları birlikte incelemeye 
davet ederim, Sayın Kahveci ile birlikte... 

BAŞKAN.— Sayın Gökbel, bir Muğ
la Milletvekili olarak hassasiyetinizi tak
dir ediyoruz; ama süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız. 

KEREM GÜNÜŞ (Kars) — Deme
di, demedi. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 
Evet, sürem doldu. Sürem dolduğu için 
ben Yüce Meclisten izin isteyip, 2 küçük 
cümleyle konuşmamı tamamlayayım. 

1. Bakanlığın kültür bölümüyle il
gili çok sayıda kütüphane açıldığından ba
hisle reklamlar yapılıyor. Doğrudur, çok 
sayıda kütüphane açılmakta. 138, 150, 
500... Çünkü, son 5 yılda Türkiye'de mü
ze açma olayı" bir depo, bir müdür, bir 
mühür işte müze" şeklinde oluştu. Bu 
arada, tarihî eserlerimiz kucak kucak dı
şarıya çıkarılırken, müzelere ayrılabilen 
eski eser alma ödeneği müze başına 1 mil
yon, 2 milyon. Bununla eserlerimizi ko
rumamız mümkün değil. Başka bakanlt-
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ğm özel bir gayreti var, kitap okumayı ar* 
tınmakla ilgili özel bir gayret. Bununla il
gili Sayın Bakanımız bir sürü çalışmalar 
yapmış, sebepler bulmuş; ama su temel se
bebi toplumumuzun üzerinden kaldırma
dığımız sürece kitap okumayı artırmamız 
mümkün değil. Nedir bu temel sebep?.. -
Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar kitap
ları okudu diye mahkum olmamıştır. Bu 
ülkede insanlar kitapları okumaktan do
layı mahkûm olduğu sürece, kitap okuma
yı artırmayı teşvik etmek mümkün değil
dir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ben, turizm gelirlerindeki farklılıklar
dan da bahsetmek istiyordum; ancak, Baş
kanımızın gösterdiği olağanüstü sabırdan 
dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şah
sım ve grubum adına hepinize saygılar su
nuyorum. Türk turizmine, 1989 yılında 
mutlu, başarılı ve arzulanan hedeflerin 
ötesinde sonuçlar diliyorum. 

Saygılar sunanm Sayın Başkan. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gökbel. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdülkadir Cenkçiler; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDÜLKA
DİR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Par
tisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkeleri, iktisaden kalkındıran fak
törlerin en önemlilerinden bir tanesi de tu
rizm olayıdır. Ülkemiz, sahip olduğu tu
rizm potansiyeli bakımından, dünyadaki 
eşsiz ülkelerden biridir. Güneş ve deniz;tu
rizminden termal turizmine; tarih ve kül
tür turizminden din turizmine; dağ ve göl 
turizminden, yat turizmine kadar bütün 
değerleriyle, Türkiye, gerçek bir turizm 
bölgesidir. 

Bütün bu değerlere rağmen, Türki
ye, yalnız dünya turizminde değil, Akde-
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niz turizminde bile olması lazım gelen ye
re henüz ulaşamamıştır. Turizmde altya
pısını tamamlamakta geciktiği ve diğer 
bütün değerleri gibi, turizm sahasındaki 
değerlerini de dış dünyaya tanıtamadığı 
için, dünya turizminde hâlâ gelişememiş 
bir ülkedir. 

Türkiye'de turizm adına ne yapılmış
sa, son 20 senenin bir kısmında yapılmış
tır. Bu 20 senenin 10 senesi, siyasî ve eko
nomik buhranlarla geçmiştir. Geri kalan 
10 sene içinde Türk turizminin temeli atıl
mış ve daha sonra gelen yönetimler, sta
tüyü muhafaza etmek veya gösteri yap
makla senelerini geçirmişlerdir. Bunu bir
kaç misalle anlatmaya çalışacağım : Tür
kiye'de özel sektörün turizm yatırımı yap
madığı dönemlerde, Rahmetli Başbakan 
Adnan Menderes'in emriyle kurulan Tu
rizm Bankası, Türk turizmine büyük hiz
metler vermiştir. Demokrat Parti döne
minde yaptığı otelleri ve turistik işletme
leriyle, yıllarca Türk turizmini ayakta tut
muştur. Bu tesisler, daha sonra yapılan tu
ristik yatırımlara önder ve örnek olmuştur. 

Özel sektörün turizm yatırımlarına 
teşvik edilmesi gene bu döneme rastlar. 24 
Ocak kararlan, garanti edilemeyen alacak
ların turizm yatırımlarına çevrilmesi, Tu
rizmde Çerçeve Kararnamesi gibi turiz
mi teşvik edici kanun ve kararnameler 
Adalet Partisi döneminde çıkartılmıştır. 
Yabancı yatların Türkiye'de kışlaması gi
bi yasaklar, bu dönemde kaldırılmıştır. Ya
bancı yatların Türk kıyılarını doldurması 
ve sahil bölgelerimize milyonlarca dolar 
bırakması, bu yasakların kalkmasıyla baş
lamıştır. 

Türk turizminin en büyük ümidi 
olan yat turizminin altyapısı perişandır. 
Türkiye'de halen hizmet veren, sadece 3 
tane yat limanı vardır : Kuşadası, Bodrum 
ve Kemer marinalari. Bunlardan ilk 2'sini 
Adalet Partisi hükümetleri yapmış, Kemer 
Yat Limanının temelini de 1980 yılında 
Adalet Partisi Hükümeti atmıştır. 
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Uluslararası turistik bir havalimanı 
olan Dalaman Hava Meydanı, Adalet Par
tisi hükümetleri tarafından ele alınmış, 
yaptırılmış ve hizmete hazır hale getiril
miştir. Bu havalimanının Jıizmete girme
siyle, birçok yabancı çartır uçağı, bu böl
geye binlerce turist getirmeye başlamıştır. 
Özellikle Marmaris, Datça, Köyceğiz ve 
Fethiye, yeni turizm bölgeleri olarak gün
deme gelmiştir. 

Güllük ve Bodrum civarındaki Eki-
namban mevkii de bu dönemde, ulusla
rarası turistik bir havalianı olarak planlan
mıştır. Adalet Partisi döneminde, Dünya 
Kalkınma Bankasından temin edilen pa
ra ile yapısı tamamlanan ve turistik yatı
rımlara açılan Güney Antalya Projesinin 
uygulandığı Kemer Bölgesi, şimdi başa
rılı tatil köyleri ve tesislerine kucak aç
mıştır. 

Yine, 1980'de ele alman ve başarılı 
bir çalışmayla tamamlanan Antalya Kale 
İçi Projesi, geçen sene "Altın Elma" ödü
lünü kazanmıştır. Her sahada olduğu gi
bi, turizmde de kökü mazide olan bu hiz
metlere, içinde bulunduğumuz dönemde. 
devlet gereken ağırlığını koyamamıştır. 
Nitekim, bu hazır Adalet Partisi turizm 
felsefesine rağmen, yeni siyasî dönemin 
müsaadeli partileri ve özellikle liderleri, bu 
nimetten istifadeyi becerememişlerdir. 
Çünkü, hatırlayacağınız gibi, Sayın Özal, 
iktidara aday olan partilerin liderleriyle 
yapılan ilk dizi basın toplantısında, turiz
me pek sıcak bakmadığını, şu sözleriyle 
dile getirmiştir : "Biz, turizmi ancak 
2000'li yıllarda yapabiliriz." Başbakan 
adayı, böylelikle partisinin turizme pek 
güvenilir gözle bakmadığını, Türkiye'de
ki tesislerin ve turizm sektörünün, ancak, 
2000'li yıllarda turizme elverişli hale ge
lebileceğini vurgulamak istiyordu. Ger
çekten, son Demirel Hükümetince, turiz
min acil sorunlarına çözüm getirmek için 

çıkarılan "Turizm Çerçeve Kararname
siyle" başlayan ve 2364 sayılı Kanunla ge
liştirilen turizm teşvikleri, ülkede sektörün 
beynelmilel yatırımlara açılmasını başlat
mıştı bile. iktidar olmadan, turizme böy
le bakan, turizmi böyle anlayan Anavatan 
Partisi, iktidar olunca da konuyu kavra
yamamış; ancak, bu gelişmeyi kendi be
cerisi olarak göstermeyi pekala başarmış
tır. Yalnız, bu, başarı mıydı, değil miydi; 
bunu da takdirlerinize sunuyorum. 

Altyapı hizmetleri, plansız ve prog
ramsız, hatır ve gönül usulüyle yapılmak
tadır. Bilhassa sahillerdeki kötü yapılatma 
hızla devam etmektedir. 1980 yılında 65 
bin olan turizm belgeli yatak sayısı, bu
gün 130 bindir; yani, sekiz senede 65 bin 
artabilmiştir. 

Ayrıca, yatak sayısındaki artış ile ye
tiştirilen turizm personelinin sayısı arasın
da dengesizlik vardır. Eğitim her düzey
de politikadan kopuktur. Bugünkü yatak 
sayısına hizmet verecek doğru dürüst per
sonel yoktur. Artacağı söylenen yatak sa
yısına, hangi elemanla hizmet verilecektir? 

Bütün iddialı sözlere rağmen, görü
yoruz ki, ülkemizde turizm potansiyelinin 
sadece yüzde 10' unu kullanabiliyoruz. 

Turizm sektörü, bütün özellikleri ve 
önemine rağmen, yeterli ölçüde teşvik edi
lememektedir. ihracatta verilen teşvik ve 
kaynaklara baktığımız zaman, turizm sek
törünün âdeta cezalandırıldığını görüyo
ruz. Turizm sektörünün en önemli soru
nu, kaynak sorunudur. Bütçede, Turizm 
Bakanlığına ayrılan para ve bilhassa tu
ristik altyapı için verilen miktar çok azdır. 

Hükümetin belli bir turizm politika
sı. olmadığı gibi, belli bir çizgisi de yok
tur. Mesela, bir bakıyorsunuz turistik böl
gelerde tesis yapımı için araziler tahsis edi
liyor. Bu arazilere sahip olan müteşebbis
ler milyonlarca liraya projeler yapıyorlar, 
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şantiyeler kuruyorlar, yerli ve yabancı or
taklar buluyorlar ve işe başlıyorlar. Bu de
fa, aynı devlet, bu sahaları koruma alanı 
ilan edip, icraatı durduruyor. Sık sık rast
lanan bu tip uygulamalar, vatandaşın dev
lete olan inancını sarsıyor. Doğanın korun
masını en çok isteyenlerdeniz; ancak va
tandaşın hak ve hukukuna da saygılıyız. 
Önce tahsis edip, sonra koruma sahası ilan 
edeceğinize, önce koruma sahalarını ilan 
edin, sonra arazi tahsis edin. 

Deniz kirliliğine karşı ciddî önlemler 
alındığına rastlamıyoruz. Türkiye'de ye
ni yat limanları yapılmakta olduğunu gö
rüyoruz. Türkiye'ye gelen yabancı yatla
rın sayısında, her sene önemli artış bekli
yoruz. Bunun için alacağımız tedbirlerin 
en başında, deniz kirliliğiyle mücadele ol
ması lazım gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, otellerde turist
leri, döviz getirsin diye günlük kurla ka
zıklamaya devam mı edeceğiz? Marklı, 
dolarlı oteller Türklere kapılarını kapata
cak mı? Kendini bilmez bazı belediye baş
kanları çıkıp da, "Biz Türkleri istemi
yoruz" diyebilecekler mi? Otellerde eği
timsiz personelden kaynaklanan şikâyet
ler var mı? Turizm Bankası ve turizme 
kredi veren bankaların toplam turizm ya
tırımlarına verdiği destek yüzde 42 oldu
ğuna göre, geri kalan yüzde 58'lik kaynak 
nereden geliyor? Yoksa, kara para aklama
sı turizm sektöründe de var mı? Sezsiz se
dasız, Başbakanlığa bağlanan Turizm 
Bankası, turizme başka, Turizm Bakanlı
ğına başka gözle mi bakacaktır? Turizm 
Bakanı, Banka Genel Müdürüne, Başba
kan aracılığıyla ricada mı bulunacaktır? 

Turizm Bakanının, elindeki yetkileri 
birbir özel sektöre devretmek gibi bir ni
yeti ve hazırlığı Sayın Bakanca ifade edil
diğine göre, bu bakanlık personeli ne iş ya
pacaktır? Sektör eliyle yapılan işleri bu
gün yapmaya çalışan fedakâr kadro yok

sa tasfiye mi edilecektir? 

Turizm eğitimi için ne yapılmıştır? 
Turizm adı altında faaliyet gösteren tesis
ler, hâlâ yönetici namzeti yetiştirmeye de
vam mı edeceklerdir? Kısa eğitim süreli 
meslek okulları, ne zaman ele alınacaktır? 
Bugün 100 bin dolayında bulunan "ter
cüman rehber" açığı nasıl kapanacaktır? 
3 bin kişinin girip, 200 kişinin ancak ka
bul edildiği, tercüman rehber kurslanna 
giremeyen pırıl pırıl gençlerimizi sokağa 
mı salacağız? 

Gelişen sivil havacılık konusunda, tu
ristik taşımayı gereği gibi üstlenecek bir 
kuruluş için, bakanlık ne gibi çalışmalar 
yapmaktadır? Yoksa, Türk turizm taşıma
sını yabancı uçak, yabancı pilotlarla Hal
letmek gibi bir çözüm mü bulmuştur? 

Keza, deniz taşımasında karşılaşılan 
sorunlara, hâlâ yazışmalarla mı çare ara
nacaktır? Türkiye ne zaman kendi deniz 
taşımacılığını gerçekleştirecektir? Bakan
lık ve diğer bakanlıklar, hâlâ niteliklerine 
bakmadan, her isteyene arazi tahsisi ya
pacaklar mıdır? Tahsis alanlarında spekü
latif amaçla hareket edenler var mıdır? 
Bunlara ne gibi müeyyide uygulan
maktadır? 

Bunlara ilave edecek birçok sorun 
gündemdeyken, "yumuşak turizm" diye 
kendine göre yeni bir fikrin öncülüğü ya
pılmaktadır. Doğanın kirlenmesi, kültürel 
varlıkların tahribinin önlenmesi, elbette ki 
en önemli konudur. Buna kimse karşı çı
kamaz; ancak, konu sanki Türkiye'de bi-
linmiyormuş, hiç kimse bundan söz etme
miş gibi, yabancı kökenli bir buluşu geti
rip savunmak ne kazandırır? Sayın Bakan 
belki farkında değil; ama, bu şekilde ya
bancı literatürden fikir kapıp getirenlerin 
amacı, sadece bakanın gözüne girip, iyi 
bir dış merkeze tayin çıkarmaktan başka 
bir şey değildir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hükümet sözcüleri turizmin bu devirde 
patladığından bahsediyorlar, biz bu kana-
atta değiliz. Turizm bu devirde patlama
dığı gibi, yakın bir gelecekte de patlaya
cağa benzemiyor. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, bir turizm 
patlaması vardır -arkadaşlar burayı üzü
lerek ifade ediyorum- o da, ekonomimi
zin olumsuz etkisinin yarattığı -maale
sef- seks turizmidir. Bir örnek mi istiyor
sunuz; sadece ben değil, bütün Bursa mil
letvekillerinin de bildiği, üzüldüğü, hicap 
duyduğu ve rencide olduğu Bursa'daki 
lüks genelevler hadisesidir. Bu tablo en bü
yük turizm hareketi olarak, siyasetinizi ve 
partinizi süsleyecektir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Evliyalar diyarı 
Bursa halkı adına, bu çirkin tasarrufa göz 
yummanızı, teessüfle protesto ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün İspanya'da turizm belgeli yatak sa
yısı 2 milyon, italya'da 2 milyonun üze
rinde; ülkemizde ise, 130 bin civarındadır. 
Bu nasıl patlamadır? Fransa'da yat lima
nı sayısı 120, İtalya'da 80, Türkiye'de 4-5 
adet; bu nasıl patlamadır? Türkiye, 7 Ak
deniz ülkesi arasında -gelen yabancı sayı
sı bakımından- çok büyük farkla, en geri
dedir. Akdeniz ülkelerini ziyaret eden 180 
milyon turistten, sadece 2,5 milyonu ül
kemize gelmektedir. Bu nasıl patlamadır? 
Halbuki, Türkiye'de turizm sektörünün, 
yatırımdan, eğitime; ulaştırmadan, tanıt
maya kadar, başvuracağı bir politikası 
yoktur. Kamuoyunun sahip çıkacağı, fark
lı siyasî görüşlerin, üzerinde uzlaşacağı bir 
politika, henüz tartışılmıyor. Türkiye'de, 
her şeyden evvel, turizm mastır planına 
ihtiyaç vardır. Bu plan, ne yapılacağını, 
neye öncelik verileceğini belirlemeli ve her 
hükümetle beraber değişmemelidir. 

Turizm gelirleri, ihracat geliri olarak 
kabul edilip, ihracat teşviklerinden yarar-

landmlmalıdır. Gerekli kaynaklar aynla-
bildiği takdirde, turizm ekonomisi, türk 
ekonomisinin belkemiği olacaktır. Turizm 
sayesinde, istihdam, döviz, kalkınma ve ta
nıtma sorunlarımızı kısa zamanda çöze
biliriz; ancak, her şeyden evvel, millî bir 
turizm politikasına sahip olmamız gerekir. 
Bu politikayı yürütecek ve her hükümetle 
gelip gitmeyen, uzman bir kadroya ihti
yacımız vardır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, he
pinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralann
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Cenkçiler. 

Sayın Alaettin Kurt; buyurun. (DYP 
sıralanndan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı' 1989 malî yı
lı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini anlatmak üzere, söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, grubum 
ve şahsım adına, yüce heyetinize saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, biz, esasen, 
kültür ve turizmin birbirinden aynlması-
nı istiyoruz ve bunu her vesileyle, çeşitli 
zeminlerde ifade ettik. Ben, bir arada gö
rüşülmekte olan bu iki konudan, yalnız, 
kültür meselelerimize değinmek arzu
sundayım. 

Kültür nedir? Kültür, insanlığın, öğ
renmek, yaşamak, yapmak ve oluşturmak 
için gösterdiği gayretlerin meydene getir
diği bir birikimdir. Çok yönlü maddî, zih
nî, estetik ve teknolojik unsurlan bulunan 
bir terkiptir. İnsanı, iyiye ve sevgiye yö
nelten bir kaynak ya da bir mayadır. Kül
tür, insan sevgisi demektir. İnsanı insan 
yapan gerçek cevher demektir. Kültür, bir 
birikimdir; malı olduğu toplumun gelece-
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ğini muhafaza etmek için, kendi normla
rını muhafaza etmek zorundadır, kültür, 
bir toplumun, bütün ideallerinin, sosyal 
kişiliğinin sembolüdür. Her toplum, kül
türünü oluşturan bu idealleri gerçekleştir
meye çalışır, kültürde değerlerin muhafa
zası ne kadar hayatî bir öneme sahipse, 
kültürde değişme olgusu da o kadar önem
lidir. Yani, kültür değerleri, dogmatik ol
mayıp, çağın ihtiyaçlarına göre değişmek 
zorundadır. 

Kültür, maddî ve manevî her şeyi iş
lemek ve geliştirmek demektir. İnsanoğ
lu, tabiatı işleyerek kendi iradesi altına al
dığı gibi, kendisini de maddî ve manevî 
olarak işlemiştir. Teknik, tabiatı; spor ve 
tıp, vücudu; sanat, duygu ve hayali; ilim 
ve felsefe, düşünceyi işlemekle meydana 
gelmiştir. 

Kültür, asırlar boyunca gelişmiştir. 
Bu gelişmede, çeşitli kültürler arasındaki 
münasebetlerin büyük rolü vardır. Millet
ler, tarih boyunca, birbirlerinden maddî 
ve manevî pek çok şey almışlardır; fakat, 
şahsiyet sahibi milletvekillerin kendileri
ne ait kültürleri de vardır. Yüksek seviye
de olan hiçbir kültür saf değildir. Medenî 
milletlerin -istisnasız- hepsi, başka millet
lerin kültürlerinden istifade etmişlerdir. 

Kültür değişmesini, bir milletin, ken
di kültürünü bırakarak yabancı bir kültü
rü alması şeklinde anlamamak lazımdır. 
Kültürün özünü teşkil eden değerler, esas 
itibariyle değişmezler. Onlar tohum gibi
dir. Tohum, kendisi gibi varlıklara şekil ve
recek olan genleri ihtiva eder. Fakat, buğ
day toprağa, çocuk ana rahmine ekildik
ten sonra karşılaştıkları şartlar, onların ge
lişmesini kolaylaştırır veya durdurur. Çü
rüyen tohumlar; ölü doğan, doğduktan 
sonra ölen çocuklar da vardır. Kültür de
mek olan bakım, bitkiyi de, çocuğu da en 
iyi şekilde geliştirir. 

Kültür denilince, daha ziyade, bir 
milletin tarihi boyunca yarattığı eserler 
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anlaşılır. Kültürü teşkil eden unsurların 
hemen hepsi, tarih içinde, asırlar boyun
ca nesillerin işlemesiyle meydana gelir ve 
mükemmeliyete ulaşır.,Dil, edebiyat, mu
siki, mimarî, din ve devlet müesseselerini 
inceleyince, bu vakıayı, açıkça görürüz. 

Tarih, binlerce yıllık deneme ve ha
yat tecrübesinin mahsulüdür. Tarihin en 
güzel görüldüğü yer ise, şehirler, müzeler 
ve kütüphanelerdir. Kültürü bütün tefer
ruatıyla gösteren bu üç varlık, tarihin de 
mahsûlü ve aynasıdır. 

Millet, aynı kültürden insanların 
oluşturduğu toplumdur. Kısaca, ortak kül
tür, millet olmanın temel unsurudur. Ata
türk'ün, tarih, dil ve güzel sanatlar konu
larına eğilmesinin nedeni de budur. 

Atatürk'ün tarih üzerinde çalışmala
rı, İstiklâl Savaşımızın kültür alanında de
vamıdır. 

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk 
Milleti, uzun ve parlak bir tarihe sahip
tir. Bu köklü milletin tarihi aydınlığa çı
karılmalıydı. 

İşte, Atatürk, bu nedenle tarih konu
suna eğilmişti. Atatürk'ün emriyle 
1930'da türk tarihinin ana hatları yayın
landı. 12 Nisan 1921'de Atatürk'ün direk
tifiyle -daha sonra -1936'da "Türk Tarih 
Kurumu" adını alan- "Türk Tarihi Tet
kik Cemiyeti'' kuruldu ve dört ciltlik bir 
"Genel Tarih" yayınlandı ve eserde ağır
lık Türk tarihine verildi. 

Ankara'da kurulan Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesi, arkeoloji, antropoloji ve ta
rih çalışmalarına katılıyor; vatan toprak
larının, Roma ve Bizans'tan çok daha es
ki uygarlıkların beşiği olduğunu kanıtlıyor. 
Macar tarih bilgini Profesör Ferencz 
"Türk Medeniyetini 5 000 yıl öncesinde 
aramalı" diyordu. 

Millî kültürün diğer başlıca unsuru 
olan dil, millî birlik ve beraberliğin koru-
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yucusudur. 730 yıllarında Türk Alfabesiy
le yazılmış "Orhon kitabeleri", Türklerin 
işlenmiş bir yazı diline sahip olduğunu 
gösteriyor. 

1932 yılında, Birinci Türk Tarih 
Kongresi kapandıktan sonra, Atatürk, 
"Dil işlerini düşünmek zamanı gelmiştir" 
diyerek, 1936'da Türk Dil kurumu adını 
alan "Türk Dili Tetkik Cemiyeti"ni kur-
durmuştur. 

Atatürk'ün düşüncesine göre, Türk 
Dili, milleti ayıran değil, Kaynaştıran bir 
niteliğe kavuşmalı; çağdaş uygarlığın ge
reği bütün kavramları karşılayan zengin 
bir kültür dili haline gelmeliydi. Zaten, 
"Dilde yenilik" denilince akla gelen bu
dur; "Dilde zenginlik" denilince akla ge
len buduk Yani, çağdaş uygarlığın gereği 
bütün kavramları karşılayıp, karşılama
dığıdır. 

Dilin bünyesi, zorlama sonucu üre
tilen kelimeleri kabul etmez, onlan bün
yesinde tutmaz. Sanki, ekonomideki arz-
talep dengesi gibi, kendisinde olmayan 
çağdaş kavranılan arar ve onları bünyesi
ne yerleştirir. Dil, duygu ve düşünceyi in
sanlara aktaran bir vasıta olduğu için, in
san topluluklannı bir yığın veya kitle ol
maktan kurtararak, aralannda duygu ve 
düşünce birliği olan bir cemiyet, yani mil
let haline getirir. 

Fert, konuştuğu dili hazır bulur. Dil, 
ferde cemiyetin başladu en büyük miras 
ve donatımdır. Ana, baba, çevre ve okul, 
çocuğa dil vasıtasıyla cemiyetin asırlar bo
yunca biriktirdiği hayat tecrübesini ve kül
türü de aktarır. 

Türkçeye, yabancı dillerden girmiş 
olan kelimeler vardır; ancak, Türkçenin 
bünyesine kabul ekmiş olduğu bu kelime
lerin, tarihî ve kültürel bir manası vardır; 
onlar, Türklerin diğer milletlerle olan kül
tür alışverişinin delilleridir. Bize düşen, 

hayatiyet bulmuş olanları çıkarıp atmaya 
çalışmak değildir. Onlan anlamaya ve de- . 
ğerlendirmeye çalışmaktır. Örneğin; 
"Akıl" kelimesi Türkçemize yabancı dil
den gelmiş ve "Us" kelimesinin yerini al
mıştır. Ancak, Türkçenin özüne sadık kal
mak suretiyle, Türkçe, bu kelimeden 20 
kadar deyim oluşturmuştur ve bu deyim
ler Türkçenin bağnna yerleşmişlerdir. 
"Akıl almak, akıl dağıtmak, akıldışı, akıl 
erdirmemek, akıl işi değil, akıl hocası, akıl 
öğretmek, akıldan çıkmamak, akıl sır er
mez, akıl vermek, akıl kân değil" gibi de
yimleri, "Akıl" kelimesi ile beraber her
halde bir kenara atamayız. (DYP sırala-
nndan "Bravo" sesleri) \ 

Dilciler, umumiyetle muhtelif Türk 
şiveleri arasındaki fonetik benzerlikler 
üzerinde durmaktadır. Bir kısım Türk 
düşmanlan ise, dilin etkin gücünü bilerek, 
Türk şiveleri arasındaki fonetik farklar 
üzerinde durmakta ve buradan giderek, 
millî birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek, 
ülkemizi zayıflatacak gayretlere düşmüş
lerdir. Ancak, Allaha şükürler olsun ki, is
tisna kabilinden çok az bir kısım vatan
daşımız hariç, tüm diğer vatandaşlanmız 
yapılan bu bölücülüğün manasız olduğu
nu bilmektedirler. Türk Çocuğunu sırf 
"Şarklı" diye, bir kalemde ari ırkı içinde 
mütalaa etmek asla mümkün değildir. 
Şark'taki vatandaşlanmızm boy adıyla tek 
belgesi, Yenisey'de bulunan anıtmezardır 
ve kitabesi Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. 

"Doğu'da bir Hint-Avrupa dili 
konuşulmaktadır" diyenlerin hiçbir ilmî 
dayanağı yoktur. Sadece sunî bir gayretin 
içindedirler. Konuşulan dilin yapısı, Türk
çe cümle yapısına (sentaksına) tamamen 
uygundur. 

Bakınız, Doğulu Emrah 17 nci Asır
da nasıl sesleniyor : (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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"Bize Emrah derler, Karakoyunlu 
Yiğider içinde yiğit oyunlu, 
Kaz gibi pısmazık, erkek boyunlu, 

Biz Türk'üz, Türklükten fermanımız 
var. 

("Bravo" sesleri, alkışlar) 
Konumuz kültür ve kültür içinde di

lin önemi. Bu meseleyi biraz daha irde
leyelim. 

Bir dil, tabiatı, eşya ve insanı en in
ce teferruatına kadar açık ve seçik bir şe
kilde ifade edebilmelidir. Kültürün en 
önemli vasıtası eğitimdir. Türkiye'de yay
gın eğitim vasıtasıyla eskiden kalma ağız 
ve şive farklarının kaldırılması ve çağdaş 
Türkçe'nin tüm insanlarımıza öğretilme
si çok önemli bir ihtiyaçtır. Bunun yapı
lamayışı büyük bir eksikliktir. Onun için
dir ki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesinin Komisyonda görüşül
mesi sırasında, bütçeden millî eğitime ay
rılan yüzde 9'hık payın yeterli olmadığı
nı, ayrıca, bu payın içinde gençlik ve spor 
hizmetlerinin de payı olması dolayısıyla, 
eğitim hizmetlerinin ihtiyaca cevap vere
meyeceğini ifade etmiştik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
devletimizin kurucusu Atatürk'ün Türk 
kültürüyle ilgili çalışmalarına, müsaade
nizle biraz daha değinmek istiyorum. 
Çünkü, devlet politikası haline getireme
diğimiz kültür politikamız mutlaka bu te
mellere oturacaktır. Bu temellerin üzeri
ne inşa edilmemiş olsa dahi, bu temelleri 
toprak altında bırakamayız. Gün gelecek, 
kültür sarayı, bu muhafaza edilen temel
ler üzerine inşa edilecektir. 

Atatürk, Onuncu Yıl Nutkunda; 
"Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık dü
zeyinin üzerine çıkaracağız." 

"Yüksek bir insan cemiyeti olan 
Türk Milletinin tarihî bir vasfı da, güzel 
sanatları sevmek ve onda yükselmektir." 
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"Milletimizin yüksek karakterini, yo
rulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekâsını, 
ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, 
millî birlik duygusunu, devamlı olarak ve 
her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek 
geliştirmek, millî ülkümüzdür." 

"Türkiye Cumhuriyetinin temeli, 
Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür." 

"Askerî ve siyasal kurtuluşu, ekono
mik kurtuluşun ve kültür alanında geliş
menin izlemesi gerekiyor." 

"Kültür alanında hem millîleşerek 
kendi tarihî köklerimizden beslenmek, 
hem de çağdaşlaşarak dünyaya açılmak 
şarttır." 

"Güzel sanatlar alanında yapılacak 
atılımlar ise, kültür kalkınmasının 
unsurlarıdır" demiştir. 

Atatürk 1936'da da; "Güzel sanatlar
da başarılı olmayan milletlerin, medeni
yet alanında yüksek insanlık sıfatıyla ta
nınmaları imkânsızdır" diyor. 

Cumhuriyetin ilanından önce 
(Mart-1923'te) yaptığı bir konuşmada; 
"Vatanın önemli merkezlerinde modern 
kitaplıklar, konservatuvarlar, müzeler, gü
zel sanat sergileri kurmaktan" söz ediyor 
ve "Sanatsız kalan bir milletin hayat da
marlarından biri kopmuş demektir" 
diyor. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Türkler, dünyanın en eski ve en bü
yük milletleri arasında yer aldığı ve bir
çok medeniyetler kurduğu halde, Avrupa, 
yakın tarihlere kadar bir Türk kültür var
lığını kabul etmemiş; Türk sanatı, İslâm, 
Arap, Iran ve Bizans sanatı içinde görül
müştür. 

Türk kültür ve sanatıyla ilgili çalış
malara, esas hamleyi yaptıran, yine Ata
türk plmuştur. 12 Kasım 1924'te kurulan 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakülte-
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sine bağlı "Türkiyat Enstitüsünün" ba
sma Fuat Köprülü'yü getirerek, "Türk 
kültürü, sanatı, tarihi ve dilinin" araştı
rılıp geliştirilmesini istemiştir. 

22 Mart 1933'tc Barbakan İsmet İnö
nü'ye yazdığı belgede, gezdiği yerlerdeki 
müze ve eski sanat ve medeniyet eserleri
ne sahip çıkılmasını istemiştir. 10 Eylül 
1929 günü Topkapı Sarayına gelip, Meci
diye Köşkünün kapalı bölümünde sakla
nan padişah tablolarını inceleyen ve Fa
tih'in portresine uzun uzun bakan Ata
türk, müdür Tahsin Beye, "Bu resimleri 
sergileyip halka açmalısınız" demiş. 1934 
yazında da Topkapı Sarayının yeni kütüp
hanesinde deri üzerine yapılmış haritala
rı incelerken, Pirî Reisin haritasının kop
yalarının Amerika'ya dağıtılmasını emret
miştir. 

Diğer taraftan, 1934'tc, "Bir ulusun 
yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişik
liği alabilmesi, kavrayabilmesidir." "Ulu
sal ince duygulan, düşünceleri anlatan 
yüksek deyişleri, söyleşileri toplamak, on
ları bir gün önce genel son musikî kural
larına göre işlemek gerekir, ancak, bu dü
zeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, 
evrensel musikide yerini alabilir. Bu, bir 
inkılap hareketidir" demiş. Millî musiki
nin inkân demek olan mutlak ve katı Ba
tılılaşmayı değil, çok sesliliğe geçişi de 
amaçlayan çağdaşlaşmayı öneriyor ve 1935 
yılında Ankara'da bir devlet konservatu-
van kurulmasını temin ediyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
halk dili ve edebiyatı, bizi halka yaklaştı
ran en iyi vasıtadır, yalnız, Türk aydınla
rı, kanunda belirtildiği gibi, Türk halk 
kültürü ile evrensel kültürü birleştirirken, 
her ikisini de yozlaştırmamalıdır. Türk 
halk kültüründe dile gelen değerler, Türk 
halkının binlerce yıldan beri bağlı bulun
duğu değerlerdir. Türk halkı, yiğitlik, aşk, 
din ve iyilik duygularına çok yüksek bir 

değer verirdi; olan asla maddî menfaat ve 
ihtiraslarla karıştırmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süre
miz dolmak üzeredir. Yaptığımız hesaba 
göre, devam edecek olursak bir veya bir-
buçuk saat içerisinde bu bütçeyi de bitir
mek ihtimalimiz, var, 

Bugün bu bütçenin bitimine kadar 
müzakerelere devam edilmesini oylannı-
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kurt. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Türk halkı için, madde, bir gaye değil, bir 
vasıta idi. Türk halkının halis altın gibi 
muhafaza ettiği bu değerler, üzülerek ifa
de etmeliyim ki, devlet eliyle tahrip edil
mektedir ve bana göre, enflasyondan ön
ce üzerinde düşünülmesi gereken mesele 
budur. 

Biz, millî savunma, millî eğitim ve 
millî kültür politikalanna daima devlet po
litikası olarak bakmaktayız. Yukandaki 
sözlerimiz, siyaset adına söylenmiş değil
dir, devlet adına duyduğumuz kaygılann 
en hafiflen ifadeleridir. 

Maddenin vasıta olmaktan çıkarak 
gaye haline gelmesi, Yüce Türk Devletini 
sukut ettirir. Türk edebiyatı konusunda 
söylenecek çok şey vardır; ancak kısıtlı za
manımızı göz önüne alarak, bu konuda 
son olarak şunu söylemeliyim : Türk ede
biyatı, en eski çağlardan bugüne kadar bü
tün sahaları, devirleri ve sosyal tabakala-
n ile Türk Milletinin hayatını, zevkini, 
dünya görüşünü oluşturan, gücünü gös
teren bir duygu, düşünce ve hayal dünya
sıdır. Onu, dünyamızda yaşamış ve yaşa
makta olan haliyle araştırmalıyız. Onu ne 
kadar tanımaya çalışırsak, kendimizi o ka
dar iyi anlanz. 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 . 1988 O : 3 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
musiki de, dil, edebiyat ve tarih gibi millî 
kültür hazinelerinden biridir. O da bağ
rından çıktığı milletin hususiyetlerini ta
şır, onun keder ve neşesini ifade eder. Dil 
ve edebiyat gibi, musiki de dünyanın her 
yerinde sosyal tabakalara, zümrelere, çev
relere göre farklılıklar gösterir, musikiyi 
de, dil, edebiyat gibi medeniyet tarihin
den ayırmaya imkân yoktur. Kültürlü ol
mak demek, tarihin ve eski eserlerin ter
biyesini almak, olgunlaşmak, ondan son
ra yeni eserler vücuda getirmek veya ru
hunu onlara da açmak demektir. 

Dil, edebiyat ve tarihte olduğu gibi, 
musiki sahasında da Türk Milleti tarafın-
dafl^yatirılan, sevilen ve benimsenen her 
şeyi millî varlığımızın bir parçası sayma
lı, korumalı, geliştirmeli ve yeni yeni eser
ler vücuda getirmeliyiz. Yanlış görüşlerin 
Türk kültürüne büyük zararları olmuştur. 
Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk tarihi 
gibi millî kültürün bir parçası olan Türk 
musikisi yıllarca okullarda okutulmamış-
tır. Sadece Avrupa medeniyetinin bir par
çası sayılan Batı musikisine yer verilmiş
tir. Bir numaralı iletişim aracı durumun
da olan televizyon yayınları dostlar başı
na. Türkiye Cumhuriyeti radyo televizyo
nu demeye bin şahit lazım. Fakat, devle
tin bu sakat görüş ve tutumuna rağmen, 
Türk halkı kendi musikisine sımsıkı sarıl
mış ve onu korumuştur. Kültür işletmek 
ve geliştirmek demektir. Yetişen nesillere 
kendi dil, edebiyat ve musikisi öğretilmez-
se, bunlarla uğraşanlar teşvik edilmez ve 
korunmazsa onlar nasıl gelişirler. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen to
parlayınız. 

ALAETTİT KURT (Devamla) — 
Başkanım daha çok var. 

BAŞKAN — Toparlayınız, sayfaları 
görüyorum da, aşağı yukarı 20 sayfa fa
lan var orada. * 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
40 dakika konuşma hakkım var; daha 10 
dakika normal sürem var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Müzik, insanlar arasında duygu birliği do
ğuran sanatların başında gelir. Millî bir
lik ve beraberliğe ehemmiyet verenler, 
Türk halk ve sanat musikisine dört elle sa
rılmalı, bu musikiyi yayma, koruma ve ge
liştirmeyi millî kültür politikasının başlı
ca vazifesi saymalıdırlar. 

Afrika'nın, Amerika'nın, Avrupanm 
musikisi dinlenen ve çalınan Türkiye'de, 
bizim soyumuzdan olan insanların musi
kilerine yabancı kalmamızı izah etmek çok 
güçtür. 

Bu dargörüşlülüğün çoktan bırakıl
mış olması lazımdır. Türk halk musikisi
ne dayalı, yüksek bir musiki vücuda geti
ren Azerîlerden öğreneceğimiz çok şey 
var. Azerî operalarında Türk musikisi yay
la rüzgârları gibidir. Bu bir örnektir. Ken
di kendimize soralım, bizi yurt dışındaki 
Türk kültüründen uzak tutan nedir? Si
yaset adına mı yapılıyor bu? Bu, ne adı
na yapılıyorsa yapılsın^ geri kafalılıktır ve 
yanlıştır. Bu davranışın veya bu idarî an
layışın samimî, ilmî, mantıklı bir izahı ola
maz. Türk musikisini, Türk dili gibi bir 
arada ele alan, inceleyen ve değerlendiren 
bir müesseseye ihtiyaç vardır. Bu müesse
se, bütün Türk ülkelerindeki musiki eser
lerini de toplamalı, incelemeli ve onları en 
güzel şekilde icra eden sanatçılar yetişti
rilmelidir. Her sahada olduğu gibi, musi
ki sahasında da ilerleme, inceleme ve de
neme ile olur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; buraya kadar kültürün ana unsurları 
olan tarih, dil, edebiyat ve musiki konu
sunda lüzumlu bazı açıklamalar yapmış 
olduk. Şimdi biraz da din konusuna de
ğinmek istiyorum : Türk tarih ve kültü-
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rünün son 1 000 yılını İslâmiyet yoğur
muştur. Çünkü, İslamiyet savaş ile banş, 
madde ile ruh, bu dünyayla öbür dünya, 
fert ile toplum arasında bir denge kurmuş
tur. İslamiyet, Türklerin yiğitlik duygusu
na tamamıyla uygun düşmüştür. Hak ve 
adalet esasına dayalı bir sosyal nizam ge
tiren İslamiyeti, Türkler, kendi ruh ve ka
rakterlerine, felsefelerine uygun bulmuş
lardır. Türklerin 1 000 yıl en ince teferru
atına kadar işledikleri, ruhlarına sindirdik
leri, mimarilerinde, şiirlerinde, musikile
rinde ilham kaynağı haline getirdikleri İs-
lemiyeti de Türk kültür hazineleri arasın
da saymamız gayet tabiîdir. 

Türklükle İslamiyet arasındaki 1 000 
yıllık münasebeti iyi tetkik etmeyenler, 
birtakım yanlış fikirlere saplanıyorlar. 
Bunların düzeltilmesi lazımdır. Bunlardan 
birincisi, İslamiyeti çağdaş ilim ve tekni
ğe aykırı bularak, onu reddetmeye kalkan
ların düşüncesidir. Böyle düşünenler ön
ce şunu anlamalıdırlar : İslamiyet bir din
dir, ilim ve teknik değildir, ilim ve teknik 
maddî âlem ile meşgul olur. Pin ise, in
san ruhunun ebedî özleyişlerine cevap ve
rir. İlim ve teknik ruhu sonsuzluk iştiya
kına, adalet, sevgi, bereket, yaşama ve da
yanışma arzularına cevap vermez. Dinler 
arasında da, bilhassa İslamiyet, bu özle
yişlere en iyi şekilde cevap veren bir din
dir. Üstelik, İslamiyet, insanın emrinde 
olan ilim ve tekniğin asla aleyhinde değil
dir. Mehmet Akif, İslamiyet ile çağdaş ilim 
ve tekniğin çok güzel anlaşabileceğini şiir 
ve nesirlerinde göstermiştir. 

İkinci yanlış düşünce, İslamiyetin 
Türklükle bağdaşmadığı batıl inancıdır. 
Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra 
asırlar boyu devam eden devletler ve yük
sek bir medeniyet kurmuşlardır. Daha ön
ce belirtildiği gibi, bin yıllık Türk tarih ve 
kültürünü İslamiyet yoğurmuştur ve son 
bin yıllık Türk tarihi, tarihinin kültür ve 

medeniyetçe en zengin, en muhtevalı ve 
en güzel devridir. 

Üçüncü yanlış görüş, İslamiyeti esas 
alarak, Türklüğün, Türk milliyetçiliğinin 
inkârıdır. Böyle düşünenler, tarihte, İsla
miyeti Türklerin muzaffer kıldığını ve bu
güne kadar yaşattığını unutmamalıdırlar. 
Eğer, daha Abbasiler devrinde Türkler, İs
lamiyeti benimseyerek onu İran'a ve Bi
zans'a karşı müdafaa etselerdi, Rafızilik 
veya ortaçağ Hıristiyanlığı, çoktan çökmüş 
olan Arap âlemini istila ederdi. İslamiye
ti, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Sel
çuklu Devleti ve Osmanlı Devleti asırlar
ca İran Rafıziliğine ve Hıristiyanlığa kar
şı korumuştur veya korunmasına vesile ol
muştur. 

Türkiye, bugün bile Ortadoğu ve İs
lam âleminin en güçlü devletidir. Türk-
lerdeki fazilet, orduya ve devlete bağlılık 
duygusu, yiğitlik ruhu, çağdaş medeniyete 
uyma kabiliyeti, yalnız devlet olarak de
ğil, fert olarak da nerede, hangi şartlarda 
olursa olsun, kendi kendisine saygı, diğer 
İslam kavimlerinde Türklerde olduğu ka
dar gelişmiş değildir. 

İslamiyeti dün olduğu kadar bugün 
de en iyi, en ölçülü şekilde temsil eden saf 
ve temiz bir iman olarak koruyan Türk 
Milletidir. Bundan dolayı, güya İslamiyet 
adına Türk Milletine gereken yeri verme
yenler ve ona karşı saygı duymayanlar, 
kendilerini düzeltmelidirler. Bu konuya 
da, yine Atatürk'ün, din ile ilgili sözlerin
den birkaç tanesini ifade ederek cevap ver
mek istiyorum : 

Atatürk diyor ki : 
"Din, lüzumlu bir müessesedir. Din

siz milletlerin devamına imkân yoktur." 
"Biz ne bolşevik ne de komünistiz; 

ne biri, ne diğeri olamayız. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü biz 
milliyetperver ve dinimize hürmetkarız." 
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"Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli 
iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir 
kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından 
çekip alamamıştır ve alamaz.'' 

"Fakat nasıl ki, her hususta yüksek 
meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek la
zımsa, dinimizin felsefî gerçeğini tetkik, 
tetebbu bakımından ilmî ve fennî kudre» 
te sahip olacak, güzide ve hakikî ulema ye
tiştirecek yüksek müesseselere malik 
olmalıyız" 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlanm; 
Türk kültürü ile ilgili plastik sanatlar ve 
diğer konulara değinmeden evvel, günü
müz meselelerine gelmek istiyorum. 

Kültür meselesi, görüldüğü gibi, bir 
büyük meseledir. Bu büyük meselenin iki 
gövdeli bir bakanlıkça yürütüldüğü zan
nedilmektedir. Aslında, iki gövdeli, bir 
başlı bakanlık dışında, bu mesele ile ilgili 
bir sürü daha baş vardır. Bu başların her 
biri, kendine göre, kültüre hizmet içinde
dirler. Biri yapıyorsa, ötekisi itekliyor; bir 
ötekisi yumrukluyor; bir başkası da yıkı
yor. Çünkü, Devletin, tespit edilmiş bir 
Türk kültürü politikası olmadığı gibi, po
litikaya esas kabul edilebilecek olan, biri
nin uygulamasından diğerlerinin haberi 
bile yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk kültürüne hizmet durumunda olan 
kuruluşlara bakınız; Kültür ve Turizm Ba
kanlığı ve ona bağlı olarak; Güzel Sanat
lar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphane
ler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Kültür 
Merkezleri Daire Başkanlığı, Millî Kütüp
hane Başkanlığı var; diğerleri turizmle il
gili. Bu genel müdürlükler ve daire baş
kanlıklarının, Türkiye'deki kültürün geliş
mesini ve yayılmasını temin etmesi öne
riliyor. Hani, ne ile yapacak bunu? 

Eğitim organı ve eğitim yapmak için 
kendine ait bir okulu var mı? Hayır. Öy

le ise kim ilgileniyor? Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığımız var. Tkbiî, bu
nun içinde ilköğretimden yükseköğretime 
kadar olan okullarımız yer alıyor. Aynca, 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür-' 
lüğü, Ticaret ve Turizm Eğitimi Daire 
Başkanlığı, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İliş
kiler Daire Başkanlığı, Yayınlar Daire Baş
kanlığı var. 

Başka hangi kuruluşlar var; Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı var. Onun da çeşitli 
kurslar tertip eden daire başkanlığı var. 

Bunlardan başka, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı var. Bu bakanlığımı
zın da, -hepinizin bildiği gibi- halıcılık gi
bi, Türk el sanatları, plastik sanatları gi
bi becerileri öğreten kuruluşları var. 

Ve yine bir Devlet bakanlığımız var, 
"Milletvekili seçildiğiniz Kocaeli'nde şu, 
şu, şu kurslar açılmıştır'' diye bize resmen 
bildirmiştir. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığımız 
var; Türk kültürünün en önemli unsurla
rından biri olan dinimizi işleyen, anlatan 
bir başkanlık. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz var. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız 
var; onun da Sağlık Eğitimi Genel Mü
dürlüğü ve hemşire okulları var. 

Başka ne var? Maliye ve Gümrük Ba
kanlığımız var; onun da Maliye Lisesi mü
dürlükleri var. 

Adalet Bakanlığımız var; onun da 
adalet meslek liseleri var. 

Millî Savunma Bakanlığımız var; bu
na bağlı olarak da deniz, kara, hava, jan
darma astsubay okullarımız var; kara, de
niz, hava harp okullarımız var... 

Değerli milletvekilleri, burada bir iki 
cümle ile arz etmek istiyorum : Ben bir 
milletvekili olarak, Kara Harp Okulunda
ki sevgili gençlerimize, değerli gençlerimi-
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zç, yarının subayı olacak gençlerimize 
hangi tarih ve derslerin okutulduğunu 
araştırdım, soruşturdum; vallahi de billahi. 
de bilmiyorum; içinizde bilen var mı? Ben 
merak ediyorum! 

Millî Savunma Bakanlığımıza bağlı 
olarak eğitilen gençlerimize de Türk kül
türü enine boyuna ve bütün boyutlarıyla 
öğretiliyor. 

TRT Genel Müdürlüğümüz var; bu
na hiç değinmeyeyim isterseniz, bu konu 
burada kalsın; TRT Genel Müdürlüğüne 
hiç değinmeyeyim!.. 

Üniversitelerimiz var; buradan mil
letvekili arkadaşlarıma göstermekle iktifa 
edeceğim, bir sürü üniversitemizde Türk 
kültürünü işleyen fakülteler, yüksekokul
lar, enstitüler var; hepsini işaretledim; hep 
bunlar var sevgili değerli arkadaşlarım. 

Dışişleri Bakanlığının da Kültür İş
leri Genel Müdürlüğü var. Merak ediyo
rum, hafta içerisinde oraya da'telefon edip 
"Siz, Türk kültürünün nesini, nereye, na
sıl öğretiyorsunuz?" diye soracağım. Ay
rıca, burada bir de Dışişleri Eğitim Mer
kezi vardır. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 
polis enstitüleri var; polis yetiştiriyor, po
lislere Türk kültürü öğretiliyor. 

PTT Genel Müdürlüğünün de kül
türel faaliyetleri var; pullar çıkarıyor. 

Belki, sayacağımız daha birçok kuru
luş var; hepsi var, bu kültür denizinde 
hepsi var da, Kültür Bakanlığı yok, maa
lesef Kültür Bakanlığı yok, Kültür Bakan
lığının koordinasyonu yok. 

Değerli milletvekilleri, yine bu ba
kanlıkların oluşumunu inceleyin, görecek
siniz ki, birçok bakanlığa ve genel müdür
lüğe bağlı bütçe daire başkanlıkları var; 
bunların hepsi bakanlık bünyesinde; ama 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı, pa-
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ra işi olduğu için, paraya dayandığı için 
Maliye Bakanlığına bağlıdır. Biz, geçen 
sene de teklif ettik, "Her bakanlıkta, Kül
tür Bakanlığıyla koordinasyonu sağlaya
cak kültür dairesi başkanlığı 
kurulmalıdır" dedik. 

Sabrınıza sığınarak sözlerimi bağla
yacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, efendim, 
tabiî bu husus iyi veya kötüye bağlı değil
dir, zamana bağlıdır, zamanınız doldu, 
lütfen bitiriniz. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Tamam, bağlıyorum Sayın Başkanım, ba
zı hatırlatmalarla bağlıyorum. (ANAP sı
ralarından ''Başkasının yerine de 
konuşsun", sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, onu da hesap 
ettik, daha önce Sayın Cenkçiler 19.15'de 
konuştu. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
"Ne yapmalıyız?" sorusunu birkaç cevap
la ortaya koyup sözlerimi bağlayacağım 
Sayın Başkanım. 

Kültür Bakanlığı ilê  Turizm Bakan
lığı kesinlikle iki ayrı bakanlık haline ge
tirilmelidir. 

Türk Dil Akademisinin yanı sıra, 
"Türk Kültürü Akademisi," "Türk Ta
rih Akademisi", "Türk Müzik 
Akademisi" kurulmalı ve aralarında ya
kın ilişki bulunmalıdır. 

Eğitim yoluyla genç nesillere, fertçi 
ve faydalı değer hükümlerinden ziyade, 
başarı arzusu aşılayan, dayanışmacı, top
lumcu değer hükümleri kazandırılmalı, 
millî ve manevî değerlerimiz ve Atatürk 
ilkeleri, mana yönü ağırlıklı olarak benim-
setilmelidir. 

Kültür ve sanat faaliyetlerinde, top
luma, birleştirici, kaynaştırıcı mesajların 
iletilmesi yolunda, TRT, Millî Eğitim 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı daha etkin kı
lınmalıdırlar. 

Sanayi toplumlarının, bugün içine 
düştükleri hastalıklarla ileride karşılaşma
mak için, bugünden, gerekli tedbirler alın
malıdır. 

Türk tarihine bakış açısı, onun par
çalanamaz bir bütün olduğu şeklinde ka
bul edilmeli, kültür mirasımızı reddedici 
davranış ve uygulamalardan kaçınılarak, 
asgarî müştereklerde birlik halinin, top
lumda yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Bir milletin kültürü, onun hayat tar
zının ifadesidir. Demokratik ve gelişmiş 
bir Türkiye'de kültür hayatımızı olumsuz 
yönde etkileyen ve hukukun üstünlüğü il
kesiyle bağdaşmayan mevzuatın kaldırıl
ması ve hukukun, kültürü geliştirici nite
likte düzenlenmesi yoluyla, daha süratle 
varabilmesi için gerekli çalışmalar yapıl
malıdır. 

Demin söylediğim gibi, her bakanlık
ta Kültür Bakanlığıyla koordinasyonu sağ
layacak ve her bakanlığın faaliyetlerinde 
kültür amacımıza uygun yönlendirmeyi 
yapacak kültür daireleri kurulmalıdır. 

Eski Anadolu kültürleri, millî mira
sımıza dahildir; bunlar üzerinde ilmî araş
tırmalar sürdürülmelidir. 

Millî Eğitimde kültür değerlerimizin 
öğretilmesine daha çok önem verilmeli, 
ayrıca basın, radyo ve televizyonda kültü
rel konulara yer verilmelidir. 

Türk millî kültürünün özelliklerini 
kapsayan eserlerin, ortaöğretimde parasız 
olarak dağıtılması sağlanmalıdır. 

TRT yayın ilkelerinin uygulanmak
ta bulunan esasları, millî kültür hedefleri 
doğrultusunda yeniden ele alınmalı ve tes
pit edilmelidir. 

Devletin, değişen iktidarlara rağmen 
istikrarlı bir kültür politikası olmalıdır. 

Kültür faaliyetlerine kesinlikle siyaset ka
rıştırılmamalıdır. 

Aydının dili, sanatı, din anlayışı baş
ka, halkın başka olmamalıdır. Ayrılık or
tadan kaldırılmalıdır. 

Milletin bölünmezliğinin, aile bütün-
lüğününü temin edilmesi gereğine önem 
verilmelidir. 

Kültür meselelerimizin çözümü biz
zat devlet tarafından yapılmalı ve bu bir 
devlet politikası olmalıdır. 

Türk kültürünün araştırılması, kuru
lacak kültür akademisi tarafından yaptı
rılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Par
tisi Grubu adına konuşan değerli konuş
macının konuştuklarına, harfi harfine son
suz bir şekilde katılıyorum ve kendilerine 
teşekkür ediyorum. Ancak bütün Anava
tan Partisinde bu duygulara inanan ve bu 
duygularla bezenmiş arkadaşlarımdan is
tirhamım; bu düşüncelerin hayata geçiril
mesinde gayret göstermeleridir. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Efendim, gruplar, adına yapılan ko
nuşmalar bitmiştir. Şahıslar adına yapıla
cak konuşmalara geçiyoruz. 

İlk olarak, lehte, Sayın Sait Ekinci; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

SAİT EKİNCİ (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül
mekte olan 1989 malî yılı Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Ben daha 
çok, Bakanlığımızın kültürel çalışmaları 
hakkında, Yüce Meclisin siz sayın üyele
rini bilgilendirmeye çalışacağım. Bu vesi
leyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
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Kültür ve sanat, millî değerlerin ko
runmasında ve gelişmesinde olduğu kadar, 
milletlerarası ilişkilerde de yakınlaşma ve 
dayanışmanın temel unsurudur. Hükümet 
programında da ele alınmış olduğu üze
re, yurt dışında bulunan vatandaş ve soy
daşlarımızın millî kültürümüzden kopma
larını önlemek, ülkemizi iyi temsil etme
lerini sağlamak, yurda kesin dönüş yapan 
veya yapacak olanlara, uyum sağlamala
rında, kültürel kalkınma açısından yar
dımcı olmak amacıyla, yurt dışında bulu
nan Türk kültür merkezlerinin geliştirilip, 
genişletilip, yaygınlaştırılarak yoğunlaşma
sına ağırlık ve önem verilmiştir. Türk Kül
tür Merkezinde vatandaş ve soydaşlarımı
zın kültürel ihtiyaçlarını karşılayıcı, dö
nüşlerinde Türk toplumuna intibaklarını 
sağlayıcı şekilde yoğun, kaliteli, koordineli 
ve çok yönlü programlar düzenlenmiştir. 
Bu şekilde ülkemizin tarihî, kültürel, tu
ristik kaynak ve imkânlarının, Türk dil ve 
edebiyatının, Türk gelenek örf ve âdetle
rinin, Türk sanadannm yayın ve teşhir su
retiyle tanıtılması, yayılması ve öğretilmesi 
gerçekleşecek; kültürümüzün gelişmesi, 
yeni nesillerimize aşılanması, sanatımızın 
millî köklerden kuvvet alarak ilerlemesi; 
kültürümüzün içte olduğu gibi dışta da ta
nıtılması ile yurt dışındaki vatandaş ve 
soydaşlarımızın millî kültürümüzle bağlı
lıklarının devam ettirilmesi ve kültürel ih
tiyaçlarının karşılanarak yabancı kültür
lerin etkisinde kalmamaları da sağlanmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun ola
rak geçmiş ve çağdaş akımları takip ede
rek yurdumuzda kültürel faaliyetlerin yü
rütülmesini, yayılmasını; milletimizin bu 
yönde bilgi sahibi olmasını, kültürümüzün 
yurt içinde ve dışında tanıtılmasını sağla
mak amacımızdır. Bu gayeye ulaşmak için, 
Bakanlık yurt içinde Türk resim, heykel, 
sanat ve el işleriyle ilgili muhtelif sergiler 

14 . 12 . 1988 O : 3 

düzenleyerek, 1988 sezonunda 8 milyon
dan fazla izleyicinin sergileri görmesi sağ
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün 
ölüm yıldönümünün değişik ve daha ya
rarlı bir anlayışla ele alınması, 50 nci yıla 
isabet eden bu sene, ilk kez uygulanmaya 
konulmuştur. Buna paralel olarak, düşü
nülen Atatürk Filmi Projesi de Bakanlık
ça bir panelde ele alınmıştır. Yine, ilki 
1934 yılında dar bir çerçevede toplanılma
sından 54 yıl sonra, ilk defa olarak geniş 
tabanlı bir müzik kongresi, 1988'de top
lanmıştır. Ayrıca, 1988 yılı, Mimar Sinan 
Yılı olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtım 
ve anma programları uygulanması ile ko
ordinasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Millî kültür mirasının en değerli kıs
mı olan, eski eserlerin onarımı ve bakım 
çalışmaları, sadece genel bütçenin sınırlı 
kaynaklanyla yürütülmekte ve bu yüzden 
de giderek harap olmaktaydı. Bu mirası
mızın, halkın da sahip çıkmasıyla onanl-
ması, muhafaza edilmesi ve değerlendiril
mesi için "restore et-işlet-devret" mode
li, yeni bir proje olarak uygulamaya ko
nulmuştur. 

Taşınmaz kültür varlıklan konusun
daki politikamız, daha önce ölü bir yatı
rım olarak onanlan kültür varlıklarımıza, 
kültür ve turizm hizmetlerine yönelik kul
lanım kazandırabilmek istikametindedir. 
En iyi korumanın, kullanırken yapılaca
ğına inançtan hareketle, aynen, turizm ya
tırımcılarına kamu arazilerinin tahsisin
de olduğu gibi, eski eserlerin de önce usu
lüne uygun onarılmaları ve bilahara da 
üzerinde mutabık kalınacak bir süre işle
tilerek, onarım maliyetini çıkardıktan son
ra, makul bir kâr elde edecekleri şekilde 
müteşebbislere kiralanmalarına karar ve
rilmiş ve bir yönerge ile uygulamaya ko
nulmuştur. 

Zengin bir kültür kalıntısına sahip 
olan yurdumuzda, bu kültürel kalıntıları 
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ortaya çıkarmak ve değerlendirmek ama
cıyla, her yıl yapılmakta olan araştırma ve 
kazı çalışmaları, 1988 yılı içinde en yük
sek seviyeye ulaşmış; yabancı bilim ku
rumlarınca 27, Türk bilim adamlarınca 
33; müzelerimiz ve Türk bilim adamları
nın bilimsel başkanlığında 22, müzeleri-
mizce yapılan 47 kurtarma kazısı; 32 yer
de yabancı, 26 yerde Türk olmak üzere 
toplam 58 yüzey araştırması yapılması 
planlanmıştır. Gerek ilmî kazılarda mey
dana çıkarılan, gerekse tesadüfen bulunup 
müzelerimizde değerlendirilmek üzere sa
tın alman taşınır kültür varlıklarımızın da
ha iyi bir şekilde muhafaza ve teşhiri için 
15 adet müzenin daha hizmete açılması 
planlanmış bulunmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O ser
gileri kim açtı? 

SAİT EKİNCİ (Devamla) — Hükü
met olarak hizmet politikamız, halka dö
nük millî ve manevî varlığımızı yaşatma 
ve tanıtma; kültür hizmetlerinden az ya
rarlanmış bölgelere öncelik verme şeklin
de söylenebilir. 

Ayrıca, 1988 yılında, Kanunî Sultan 
Süleyman Sergisi Londra'da, Muhteşem 
Süleyman Sergisi Batı Berlin'de, Topkapı 
Osmanlı Hazineleri Tokyo'da ve Anado
lu Kadın Başlıkları Sergisi de Federal Al
manya'da olmak üzere, kültürel mirasımı
zın yurt dışında tanıtılması amacıyla çe
şitli sergiler düzenlenmiştir. 

Kültürel bilincin ve ülkeye aidiyeti 
geliştirmenin yollarından biri de, kimlik 
konularına ağırlık verilmesidir. Millî kim
liğin yanı sıra, yemeklerimiz, davranışla
rımız ve nihayet konuklarımız ile bir kim
lik taşımamız, Türk Milletini başka ulus
lardan ayıran bir özelliktir. 

Son yıllardaki hızlı şehirleşme, şehir
lerdeki yapı kimliğini bozmaktadır. 

Türk tiyatro sanatının, millî ve çağ
daş doğrultuda gelişmesini sağlamak ve 

— 548 
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toplumun ihtiyacını karşılamak görevini 
üstlenen Devlet Tiyatroları, 1988 yılında 
yerleşik tiyatro sahnesini 17'ye çıkarmaya 
ve 7 turne sahnesine sahip olmayı başar
mıştır. Tiyatronun yurt düzeyinde yaygın
laştırılması amacıyla, 1987-1988 sezonun
dan başlayarak, turne faaliyetleri, alışılmı
şın dışında sezon içinde yoğunlaştırılmış; 
yerleşik tiyatro merkezlerimiz kendi yöre
lerindeki illere, mahallî ve idarî imkânlar 
ölçüsünde her ay sürekli turneler düzen
lemişler; böylece, bu ülerin seyircileri de 
her ay değişik oyunları izleme imkânını 
bulmuşlardır. 

Devlet opera ve balesi, opera ve bale 
sanatını yurt içinde halkımıza tanıtmak
ta, sevdirip yaymakta ve yurt dışında ise 
ülkemizi onurla temsil etmektedir. Bu il
keden hareketle, çalışmaları etkili ve ve
rimli bir şekilde yürütmek için, mevcut 
dünya klasik opera, operet ve bale eserle
ri yanında; Türk kültür, efsane, mitoloji 
ve tarihini yansıtan eserleri dünyaya tanı
tabilmek amacıyla, yurt içinde ses ve sah
ne düzenine sahip il ve ilçelere turneler 
tertiplemekte, yurt dışında çeşitli millî ve 
milletlerarası festivallere iştirak et
mektedir. 

Millî kültürümüzü aksettiren çeşitli 
fikir eserlerini, her yaş ve seviyelerdeki va
tandaşlarımızın yararına sunan, sadece ki
tap okunan ve ödünç kitap alınan yerler 
değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel fa
aliyetlerin de merkezi olması nedeniyle, 
bir nevi halkın üniversitesi olan kütüpha
nelerin, yurt sathında ihtiyaç duyulan yer
lerden başlayarak, okuyucu talebine uy
gun, planlı ve dengeli bir şekilde yeterli bir 
seviyeye ulaştırılması başlıca hedeflerimiz
den olmuştur. Bu amaçla hizmet veren 
halk ve çocuk kütüphanesi sayısı, 1988 so
nu itibariyle 836'ya ulaşmıştır. Ayrıca, 
halk kütüphaneciliğimiz topluma mal edi
lerek, mahallî idarelerimiz ve hayırsever 
vatandaşlarımızın geniş ölçüde desteği sa-
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yesinde yeni 232 kütüphane temin edilmiş 
olup, yeterli donanım ve kadro sağlandı
ğında hizmete girebileceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, süreniz 
doldu. Lütfen bitiriniz. 

SAİT EKİNCİ (Devamla) — Az kal
dı efendim. 

Ülkemizin temel ve öncelikli bir kül
tür sorunu olan, tarihî kültür mirasımı
zın korunması, geliştirilmesi, değerlendi
rilmesi, çağdaş yaşam içerisinde hareket
lilik kazandınlmasıyla mümkün olabile
cek; böylece ekonomik ve toplumsal yarar
lılığı yanında, kültür erozyonunun da ön
lenmesi için etkin bir tedbir alınacaktır. Bu 
ilkeden hareketle, eski yapıların kültür 
merkezine dönüştürülmesi için yoğun bir 
çalışma başlatılmış, envanteri tamamlan
mış bulunmaktadır. 1988 yılında Ankara 
Atatürk Kültür Merkezinde, bilim ve tek
noloji alanındaki gelişmeleri gösteren ilk 
ve ortaöğrenim gençliğine yönelik, bilim 
ve teknoloji merkezinin kurulma çalışma
ları başlatılmıştır. 

Yurtta ve dünyada barışın güvence
lerinden biri de gençliktir. Daima barış 
içinde yaşamak, insanı daima genç kıl
makla mümkündür. Uluslararası barışı, 
dünya barışını sağlayacak en önemli güç 
gençliktir. Ülke gençliğinin birbirleriyle 
ilişkisi artırıldıkça; sanatsal, kültürel, spor
tif ve benzeri faaliyetler vesilesiyle bir ara
ya getirilmesiyle, sevgi, dostluk, kardeşlik 
duyguları gelişecek, hoşgörüsüzlük orta
dan kalkacak, birlikte iş yapabilme bece
risi kazandırılacaktır. 

Sanatın temelinde güzeli, iyiyi, doğ
ruyu, yararlıyı araştırma vardır. Sanatın 
insan onurunu yüceltici, erken yaşlarda 
kişiliği geliştirici, genci geleceğe hazırla
yıcı, ona güven kazandırıcı, güçlüklere 
karşı koyma azmi, yaratıcı özelliği bulun
duğu bir gerçektir. Yetişme döneminde sa
natın bir mesajından etkilenmiş olanlar, 
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işlerinde daima başarıya ulaşırlar, toplum
sal ilişkilerini daha çabuk düzenleyebilir
ler. Türk gençliğine kültür değerlerimizi 
tanıtmak, bu değerler içinde gençliği kay
naştırmak amacıyla, Bakanlık gençliğe yö
nelik kültür politikasına önem ver
mektedir. 

Konunun önemi nedeniyle, Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planında gerekli ça
lışmalara yer verilmesi, 2000'li yuların 
gençliğinin daha etkin ve daha imal olma
sını sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
fikir ve sanat eserleri, toplumun, hatta, in
sanlığın kültür hayatının bir parçasıdır. Bu 
bakımdan, fikir ve sanat eserlerini mey
dana getirenlerin maddî ve manevî hak
larının korunması ve istenen düzeye çıka
rılması, dolayısıyla, kültür üreticisini da
ha nitelikli eserler vermeye teşvik edecek, 
kültürel kalkınmamıza büyük katkılar sağ
layacaktır. Bugün dünyada fikir ve sanat 
eserlerinin çoğalmasıyla, teknik gelişme
ler, eseri meydana getirenlerle, onu kul
lananlar arasındaki şahsî teması imkânsız 
hale getirmiştir. Bu sebeple, ülkemizde ih
tiyaç duyulan ancak, gerçekleştirilemeyen 
fikir ve sanat eserlerinin sahiplerinin, eser 
sahiplerinden doğan maddî ve manevî 
haklarını korumak maksadıyla, eser sahi
bi meslek birliklerinin kurulması sağlan
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Hü
kümetinin, asil Türk Milletine, layık ol
duğu şekilde daha nice hizmetler verece
ğine içtenlikle inanıyor; Hükümetimiz, 
bakanlığımız ve bütün kuruluşlarının 
mümtaz temsilcilerine, başarılarından do
layı teşekkür ediyor; bütçenin ülkemize 
bakanlığa ve mensuplarına hayırlar getir
mesini Allah'tan temenni ediyor, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın 
Ekinci. 

549 — 
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Hükümet adına, Kültür ve Turizm 
Bakara Sayın Tınaz Titiz; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; günün bu ilerlemiş saatinde sizlerin 
sabırlarınızı daha fazla zorlamak istemi
yorum. Baştan konuşmamı hazırlarken, 
aşağı yukarı bir saat sürebilecek olan bir 
konuşma hazırlamıştım; ama, gerek gü
nün bu ilerleyen saati, gerekse benden ev
vel muhtelif parti grupları adına ve şahıs
lan adına konuşma yapan arkadaşlarımın 
birçok konulara değinmeleri dolayısıyla, 
müsaade ederseniz, önemlice bir kısmını 
atlayıp, bazı noktalara işaretle yetinmek 
istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de önce turizm alanındaki 
bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. 
Türkiye'de turizm gelişme alanlarında 
planlanmış olan yatak kapasitesine deği
nilmedi. Bu kapasite, kamp alanları da
hil olmak üzere yaklaşık 600 bindir. 

Bütün rakamların arkasına, birer, 
"yaklaşık" tabiri eklemek istiyorum. 
Çünkü, özellikle, bu gibi tarife bağlı olan 
terimlerde, son hanelere kadar verilecek 
rakamların, sonuçta insanlar arasında an
laşmazlık yaratacağını düşünüyorum. 

1988 yılının ilk dokuz ayı itibariyle, 
ülkemize yaklaşık 3 milyon 300 bin yaban
cı gelmiştir. 1987 yılının aynı döneminde 
ülkemize 2 milyon 300 bin yabancı geldi
ği hesaplanırsa, bir önceki yıla göre yak
laşık yüzde 45'lik bir artış gerçekleşmiştir. 

1987 yılının ilk sekiz ayında gelirler 
ise, 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 
bu yılın, 1988 yılının aynı döneminde tu
rizm gelirleri yüzde 22 artış ile 1,3 milyar 
dolara ulaşmıştır. İlk dokuz aydaki artış 
oranı yaldı şık yüzde 35 civarındadır. 

Yine, 1.10.1988 tarihi itibariyle mev

cut kapasiteye ilave olarak, Türkiye gene
linde toplam 190 bin civarında yatak ka
pasitesini kapsayan 1 126 tesise turizm ya
tırım belgesi verilmiştir. Ancak, bu, "190 
bin civarında" dediğim rakam, 1.10.1988 
tarihinde idi. Bugünkü rakam 200 bini bir 
miktar geçmiştir. Dolayısıyla sürekli ola
rak her gün değişen rakamlar söz ko
nusudur. 

Diğer taraftan, turizmin en önemli 
problemlerinden bir tanesini oluşturan ve 
kalitenin en önemli güvencesi durumun
da olan denetim hizmetlerinin daha etkin 
ve süratli yürütülmesi için gerekli tedbir
ler alınmış, denetime ilişkin tespitlerin, bir 
başka deyimle, bilirkişilik hizmetlerinin 
özel sektörce yapılması yolundaki düzen
leme uygulamaya konulmuştur. 

Turizm ürünlerinin pazarlanmasın-
daki politikamız ise, ülke imajının tanıtı
mının devlet, ürün pazarlamasının ise se
yahat acenteleri ve onların meslek birlik
lerince yapımıdır. Bu ifade, yeni yayınla
mış bulunduğumuz ve yaklaşık bir hafta 
kadar evvel, bütün milletvekillerimizin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki dolap
larına konulmuş bulunan, "Türkiye Tu
rizm Genel Politikası" ve "Turizm Pazar
lama Politikası" adlarındaki iki doküman
da ifade edilmiştir. 

Seyahat acentelerince pazarlanan tu
rizm ürünlerinin tanıtımında devletin ro
lü, sadece uygun iklim yaratmayla sınırlı 
olacak, sektörü oluşturan kuruluşlar, bu 
yönde teşvik edileceklerdir. Böyle bir po
litika, aynı zamanda, bakanlık dış teşki
latının rasyonelleşmesini de sağlayacaktır. 

1989'da altyapı yatırımları aynı şekil
de devam edecek; süratle realize edilecek
ler ve müteşebbüslerin, altyapı harcama
larına daha büyük oranlarda katılımları 
sağlanacaktır. Bu amaçla, kamu arazile
rinin daha büyük parseller halinde ve fa
kat altyapı yatırımları da kendilerince ya-
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pılmak üzere tahsisi yolu benimsenmiştir. 
Bu, önemli bir politika değişikliği ol
maktadır. 

Mevcut turizm arzının niteliğini yük
seltmek ve özellikle belgesiz tesisleri, ni
telikli tesisler olarak sektöre kazandırmak 
yönünden alınan önlemlere devam edile
cektir. Bu cümleden olarak, personel ni
teliklerinin de bir sertifika sistemine bağ
lanması çalışmaları sürmektedir. 

Turizm sektöründe, eğitilmiş insan 
gücü açığı giderek artmaktadır. Bütün ko
nuşmacılar, farklı terimlerle de olsa, bu 
gerçeğe işaret etmiş bulunmaktadır. Mev
cut, turizm personeli yetiştirme sistemi
miz, hem sayısal hem ide nitelik açısından 
seviyenin altındadır. Eğitimdeki en önemli 
darboğazımız ise, öğreticilerin sayısal yet
mezliği, öğreticilerin nitelik olarak yet
mezlikleri ve öğretim teknolojisinin eski
liği ve/veya yetmezliğidir. Bu darboğazla
rın tespitinden sonra şu ilkeler belirlenmiş 
ve bir yeni sistem oluşturulmaya başlan
mıştır. 

Bu yeni sistem şudur: Eğitim, öğret
meye değil, öğrenmeye dayalı olmalıdır; 
programlı öğrenme metot olarak benim
senmelidir; kalitede standartlaşma sağlan
malıdır; öğretim teknolojisinde hem göze, 
hem işitmeye hitap eden audiovisuel me
totlar uygulanmalıdır; "Meto t 
Interactive" dediğimiz, etkileşimli ol
malıdır. 

Turizm eğitim merkezleri veya kısa 
adıyla TÜREM'ler tarafından yapılmakta 
olan eğitimin, özel müteşebbüsler eliyle 
yapılması; ancak, seviye tespit ve sertifi
kalandırma sınavlarının devlet eliyle ya
pımı hedeflenmiştir. Mevcut turizm eği
tim merkezlerinin, bina, teçhizat ve bu gi
bi eksiklikleri vardır; bu merkezlerin ısla
hı ve bazı yeni merkezlerin kurulması için 
Dünya Bankasından 5,8 milyon Amerikan 
Dolarlık kredi temin edilmiştir. Proje so-
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nunda, teçhizatı, binası ve bu gibi imkftn-
ları yenilenip takviye edilmiş olan turizm 
eğitim merkezleri, yeni eğitim teknolojisi 
altında ve özel müteşebbüsler eliyle işlet
meye hazır olacaktır. Belli bir konuyu, kla
sik öğretim metotlarından daha süratli öğ
retebilmek için ise, "Hızlı öğretme 
tekniği" adlı bir tekniğin kullanılması için 
de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekille
ri; kültür alanındaki bir-iki hususa değin
mek istiyorum : 

Yüce Atatürk'ün ölüm yıldönümü
nün, değişik ve daha yararlı bir anlayışla 
ele alınması, 50 nci ölüm yılına isabet 
eden bu sene ilk kez uygulamaya konul
muştur. Buna paralel olarak düşünülen, 
Atatürk filmi ve projesi de bakanlığımız
ca bir panelde ele alınmış ve gerekli karar 
oluşturularak iş başlatılmıştır. 

İlki 1934 yılında, dar bir çerçevede 
toplanmasından 54 yıl sonra, ilk defa ge
niş tabanlı bir müzik kongresi 1988 yılın? 
da toplanmıştır. Bu kongre sonuçlarından 
yararlanılarak, ilk defa, bir Türk Müziği 
politikası dokümanı, tavsiye niteliğinde ol
mak üzere yayınlanmıştır. Bu politikaya 
bütünüyle değinmeyi arzu ediyorum; an
cak, oldukça uzun süre alacağı için, bir-
iki önemli noktasını burada ifade etmek 
istiyorum. O da amaçlarından iki tanesi 
ve ilkelerinden bir tanesi. 

İki amacı şu : 
1., Tek ses-çok ses, klasik-hafif, 

çağdaş-otantik ve benzeri kriterlerin an
cak beraberce Türk müziğinin çatısını 
oluşturduğu, bunun bir kültürel zengin
lik olduğu gerçeğinin, müziğin herhangi 
bir yönüyle (Yani, beste, icra, dinleme, po
litika, yapım, ticaret ve benzeri) uğraşan 
kesimlerce benimsenmeli ve herhangi ne
denlerle tek türün hakimiyetinin, ancak il
kel bir müzik toplumu yaratacağı kabul 
edilmelidir. 
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2. Türlerden birisinin, herhangi ne
denlerle, iyiden sapması ve bu sapmanın 
ticarî nedenlerle desteklenip bir dejeneras
yona dönüşmesi; yasaklama ve bu gibi 
zorlama ile problemi çözmeye değil, an
cak taraftarlarını kutuplaştırmaya götüre
bilecek olan araçlarla ele alınmamalı; ak
sine, bu yeni türün varlığı kabul edilmeli 
ve fakat onu yaratan sebepler araştırıl
malıdır. 

iki amacın dışında bir de ilkesini be
lirtmek istiyorum ki, özellikle güncel ola
rak tarttşılan, adına "Yoz müzik, dejene
re müzik, başka müzik türleri" denilen 
müziklerin ortaya çıkış nedenlerini izah et
mek ve bu konudaki çözümleri kolaylaş
tırmak için getirilmiş bir ilke; o da boşluk 
yaratılmaması ilkesi. 

Fizik dünyada olduğu gibi, müzik 
dünyasında da boşluklara yer olmadığı; 
içinde bulunulan çağın ve şartların gerek
tirdiği, ifade edebilme ihtiyaçlarının ge
rektirdiği müzik türlerinde eser üretileme-
diği taktirde, doğacak boşlukların, düşük 
ifade kaliteli yoz müziklerle mutlaka do
lacağı gerçeği unutulmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
müzik politikası konusundaki sözlerimi 
burada tamamlamak istiyorum. Bu konu, 
müziği öğretici, yapımcı, icra edici, din
leyici olarak taraf olan kurumlarımıza, 
1988'in bu son aylarından itibaren dağı
tılmaya başlanmış; onlara, sadece tavsiye 
niteliği olduğu belirtilerek, bu konuda 
kendilerinin politikalarını gözden geçirme
leri talep edilmiştir. 

Diğer yandan, Türk sinemasının kriz 
içinde olduğu, yıllardır gündemdeki bir 
konudur. Sorunlarının çoğunluğunda, "İş 
hacminin azlığı, devlet desteğinin 
eksikliği'' biçiminde yakınmalar dile ge
tirilmiştir. Bakanlığımız tarafından, yıl 
içinde, 11 ay süren bir analiz çalışmasıy
la, diğer ülke sinemalarıyla rekabet gücü

müzün niçin düşük olduğu araştırılmıştır. 
Tespit edilen yüze yakın sebep içinde, baş-
lıcaları : Türkiye'nin doğal ve kültürel 
zenginliklerinin birer plato olabileceğinin, 
yabancı yatırımcılara yeterince anlatıla-
mayışı; yabancı yatırımcıların devletleştir
me endişesi duymaları; mevcut teşvikle
rin neler olduğunun yabancı yatınmcılar-
ca tam bilinmeyişi; Türk ilimlerinin ya
bancı pazarlara çıkmasını sağlayabilecek 
uluslararası iş çevrelerinden yaralanma 
eksikliğimiz; sinema fonu gelirlerinin ye
tersizliği; bu sektördeki sosyal güvenlik sis
temi yetersizliğinin caydırıcılığı; film sınıf
landırma sistemi bulunmayışı ve bu gibi 
nedenlerdir. Tespit edilen bu sorunlar için 
çözümler getirilmeye başlanmış, 1989 yılı 
içinde peydeı pey yürürlüğe konulacaktır. 

Kütüphanelerimize bir miktar değin
mek istiyorum : 1988 sonu itibariyle 836 
olan kütüphane sayımız, giderek artmak
tadır. Kütüphanelerin bilgi sağlama ser
vislerinin ülkeyi bir ağ gibi sarması gere
kir. Bu da, ancak, ucuz ve az yer kapla
yan mikrofış kitaplıklar yoluyla çözümle
nebilecektir. Uygulama 1988'de başlatıl
mış olup, giderek daha da yaygınlaştırıla
caktır. 

1941'de başlayan İslâm Ansiklopedi
si basımı tamamlanmış, çeşitli dizilerde 
100 eser yayınlanmış, 108 eser baskıya ve
rilmiştir. Çeşitli kitap fuarlarına katilin-
mış, yurt dışındaki çocuk ve gençlerimiz 
için kitap dağıtımı yapılmıştır. 1989 yılın
da da 200 adet eser çıkarılması planlan
mıştır. 

Diğer yandan, el sanatları üreticile
rinin teşvikine 1989'da da devam edilecek 
ve istihdam yaygınlaştırılacaktır. Türk el 
halıcılığı projesi ile halı ve kilimlerimizin, 
yurt dışında kalite kimlik kartıyla satışı 
sağlanacak ve halı ve kilimlerimize, eski 
ünü yeniden kazandırılacaktır. Bu konu
da, yurt dışında geçici' ve yurt içinde de 
sürekli sergiler açılmaktadır. El halısı pro-
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jesttin en önemli parçalanndan birisi 
olan, güzel halı işaretleme sistemi, 
1.1.1989'dan itibaren başlamaktadır. Ayrı
ca, Türk el halısının kalitesini artırmada 
en önemli iki unsur olan; 

1. Yün iplik üretim tesislerinin en
tegre halıcılık içinde teşviki ile, 

2. Atölyeciliğin teşviki için düşük 
faizli bir kredi sistemi, en geç Şubat 1989 
içinde yürürlüğe girecektir; gerekli finans
man temin edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir de, grupları adına konuşma yapan sa
yın mUletvekiUerimizin değindikleri konu
lardan bazılarına, cevap mahiyetinde do
kunmak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, kamu arazile
rinin yağmalanması biçiminde dile geti
rilen ifade idi. Bu ifadenin haklı olduğu
na, insaflı olduğuna katılmıyorum ve ay
rıca. da, rezerv alanı elde tutma ile arazi 
tahsisinin birbirinin alternatifi olmadığı
na işaret etmek istiyorum. Bir başka de
yimle, ' 'Ya bütün ülkenin topraklarını el
de tutacağız, ya da hepsini birden tahsis 
edeceğiz" şeklindeki, "Ya hep ya hiç" 
yaklaşımına katılmıyorum. Tabiî ki, bir 
miktarı tahsis edilecektir, bir miktarı da 
rezerv olarak -zaten rezirvin anlamının 
içinde bu vardır- elde tutulacaktır. Şu an
da, Türkiye'nin turizm potansiyelinin çok 
ufak bir bölümü kullanılmaktadır. Bu ufak 
bölümün dışında kalan alanların, bir kıs
mı tahsis edilmekte -o da belli kurallara 
göre-, bir kısmı da rezerv alanı olarak tu
tulmaktadır. Şunu ifade etmek lazım : Po
litika kitaplan, politika dokümanları, şu 
anda bulunan gerçekleri değil, ulaşmak is
tediğiniz, hedeflediğiniz yerleri işaret eder
ler ve belki de, hiçbir zaman ulaşamaya
cağınız yerleri ifade ederler; ama bu de
mek değildir ki, "Şu andaki uygulamayla 
politika kitapçığında yazılmış olan hedef
ler tamamen birbirine uymalıdır.'' Politi

ka kitapçığında yazılmış olan hedeflese 
erişmek için, programlarımızı, eğkimiaüzi 
ve personelimizin yönetimini ona göre 
yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu birincncydi. 

ikincisi, dışa bağımlılık ile yabancı 
sermayenin ilişkisine değinildi Dışa ba
ğımlılığı azaltmak, sadece bizim hüküme
timizin değil, bütün hükümetlerin politi
kasıdır. Bunu söylemeye dahi lüzum yok
tu; ancak, burada "dışa bağımlılık* *la 
"yabancı sermayeye karşı"lık arasında 
zannediyorum çok yanlış bir anlama ol
du. Biz, dışa bağımlılıkla yabancı serma
yeye karşı olduğumuzu söylemiyoruz; tam 
tersine, yabancı sermayenin gelmesi için 
her türlü teşviki uyguluyoruz. Dışa bağım
lılıktan, bugün sayıları 120 bin civarında 
olan mevcut yataklarımız; yatırım safha
sında olanlarla birlikte 193 bin, hatta 200 
bine vardığını söylediğim yataklarımız ve 
uzun vadede 600 bine varacağını söyledi
ğim yataklarımızın yabanct tur operatör
leri yerine veya daha büyük ölçüde Türk 
tur operatörleri tarafından pazarlanmasını 
kastediyoruz. Buradan kastedilen, bugün 
Türkiye'de bu işlerde sadece aracı düze
yinde yer alan seyahat acentelerimizin» 
içinde ya birleşerek ya da sürekli kapital 
birikimini sağlayarak, bu insanların birer 
Türk tur operatörü olmasını sağlamaktır, 
bu bir. 

ikincisi, yabancı sermaye konusu da 
şöyledir. O konuda da bir rakam vermek 
istiyorum. 

Turizm sektöründe yatçılık hariç ol
mak üzere, yabancı ortaklı 78 firma faali
yet göstermekte olup, bu şirketlerin serma
yeleri toplamı 135 milyar Türk Lirası ci
varındadır. Toplam sermaye içindeki ya
bancı sermaye payı yüzde 47,8'dir. Bu 
kaynak; 1989 yılı programı, DPT 
Haziran-1988 itibariyledir. 

Yabancı sermaye iştirakiyle, kamu 
arazisinde kurulacak 20 adet tesisin, ül-
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keyc kazandıracağı yatak sayısı 14 800 ci
varındadır. Bu yatırımları gerçekleştirmek 
üzere kurulan şirketlerin sermayaleri top
lamı ise, 99 milyar liradır. Söz konusu ser
maye içindeki yabancı sermaye oranı or
talaması ise yüzde 9'dur. Yani bağımlılık
tan sadece yüzde 9'luk bir pay kastedil
mektedir herhalde. 

Denetimin özelleşteriiırtesi şeklinde 
ifade edilen ve doğrusu, denetimdeki tes
pitlerin özel sektörden de yararlanılarak 
yapılması olan konuya gelince; Konu bu
rada iiade edildiğinden çok daha farklıdır. 
Daha iyi denetim yapmak için, devletin 
denetim elemanlannm, gerekli bilgilerle 
enforme edilmesi gerekmektedir. İşte, özel 
sektörden satın alınacak olan hizmet bu
dur. Yoksa devletin denetim yetkisi, han
gi ideolojide olursa olsun, hangi siyaseti 
uygularsa uygulasm, her türlü devlet me
kanizmasının, mutlaka kendisi tarafından 
yapılması gereken bir iştir. Bu düşünce
mizde de herhangi bir farklılık, bir değiş
me yoktur. Ancak, devletin bu işlevini da
ha iyi yapabilmesi için, ona hazırlık yap
mak üzere, onu enformasyon itibariyle 
besleyecek çalışmaların, özel sektör tara
fından da yapılabilmesine imkân sağlaya
bilecek olan bir yasayı Yüce Meclis kabul 
etmiştir. 

Tercüman rehber konusu soruldu. Şu 
anda sadece devlet tarafından yapılan ve 
sınırlı ölçüde yapılan, tercüman rehber 
eğitim işini özel sektöre de açıyoruz, ona 
doğru gidiyoruz. Ancak, burada da kali
te farklılığını yaratmamak, birbirinden 
farklı kurumlarda, birbirinden farklı ka
litede rehber yetiştirilmesi mahzurunu or
tadan kaldırmak için, özel sektör veya ka
mu sektörü tarafından eğitim, ama mut
laka devlet ya da devletin gözetiminde sı
nav ilkesini getiriyoruz. 

Bir başka konu, spekülatif amaçlı 
arazi kullanımı idi. Kamu arazileri için

de zaman zaman, üstüne birşey yapmak 
için bunu almayan veya öyle alıp, ondan 
sonra malî durumunun değişmesi dolayı-
sayla bunlan spekülasyon amacıyla kulla
nan insanlara rastlanmaktadır. Bu amaç
la 1988 de arazi kullanan 18 kişi tespit edil
miş ve kendilerine yapılan tahsisler iptal 
edilmiştir. 1989'da da aynen devam edi
lecektir. 

Yumuşak turizm konusuna değinildi. 
Yumuşak turizm bizim icadımız değildir; 
bugün Batı Avrupa'da ortaya koyulmuş 
olan, doğa konusunda çok acılar çekmiş 
olan ülkelerin geliştirdikleri bir kavram
dır. Gelişmiş ülkeleri ve bunların ortaya 
koydukları fikirleri izlemek; "bunları adap
te etmek, benimsemek ayıpda değildir, 
bunlan kusur olarak buradan söylemek de 
doğru'değildir. 

Son olarak ifade etmek istediğim; 
millî turizm politikasının gerekliliğine işa
ret edildi. Bütün kıymetli milletvekilleri-
mizin dolaplarına bırakmış olduğumuz 
politika kitapçıklan her ne kadar başlann-
da "millî" sözcüğünü taşımıyor ise de, 
hepsi yüzde yüz millî dokümanlardır. Ay
rıca, millî olduğundan hiç şüphemiz olma
yan şeylerin başına da "millî" denmesi
nin gerekli olduğunu da düşünmüyoruz. 

Bu düşünceler altında, 1989 yılı büt
çemizin bütün Türk Milletine hayırlı ol
masını diliyor, hepinize kıymetli eleştiri
lerinizden, katkılannızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Aleyhte, Sayın Hasan Namal?.. Yok. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sorulara geçiyoruz : 
Sayın Gökbel, Sayın Öztürk, Sayın 

Yılmaz, Sayın Ilıman, Sayın Namal. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sa

yın Başkan, aleyhte... 
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BAŞKAN — Hasan Bey, sorulara 
geçtik artık; lütfen... 

Buyurun Sayın Gökbel. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Başkanım, turizm eğitiminin özel sektör 
tarafından yapılacağı, sınavların da dev
let tarafından yapılacağı beyan edildi. Bu 
durumda, özel sektörün vereceği eğitimin, 
mutlaka bir ekonomik karşılığı olması ge
rekmektedir. 

a) Ekonomik imkânı olmayanların 
turizm eğitimi alması nasıl mümkün ola
caktır? 

b) Ekonomik imkânı olmayanlara 
bir eğitim imkânı sağlanmazsa, Anayasa
daki eşitlik ilkesine karşıt bir durum hâsıl 
olmayacak mı? 

ikinci sorum; Özel Çevre Koruma 
Kanununun koyduğu yapılaşma yasağı, 
Muğla İlinde birçok imar planı olan yer
leşim biriminde bile sürmektedir. Bu du
rum, planlanan ve ruhsat alan, hatta bir 
bölümü inşa haline gelmiş birçok tesisi
miz, yaklaşık altı aydır, yapılamaması gi
bi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. 

Yapılacak yeni planlamanın, mevcut 
yerleşim yerindeki imar planlarmdaki de
ğişikliğe kadar uzanmayacağı umudunda
yım. Bu konudaki, özellikle yerleşim alan
larındaki ve plan dahilinde turizm amaç
lı yapılaşmalara ne zaman izin verile
cektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
yazılı cevap vermek hakkınız da vardır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak) 
— Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, kısaca, bu sertifika 
sistemine yahut sınav sistemine değinmek 
istiyorum. Şimdi, turizm ve rehberlik eği
timi özel sektör kuruluşları tarafından da 

— 555 
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yapılabilecek; "tarafından da" diyorum, 
bir taraftan kamu tarafından, bizim tara
fımızdan yapılan, yan kamu teşekkülü du
rumunda olan Turizm Eğitim Geliştirme 
Vakfı tarafından yapılan eğitime de, aynı 
şekilde devam edilecektir. Dolayısıyla, 
maddî gücü belki yeterli olmayanların, bu 
taraflara kanalize edilmesi mümkün ola
bilecektir. 

Ancak, sertifika sistemi dediğimiz, 
turizm tesislerinde çalışan insanlara, mut
laka meslekleriyle ilgili bir sertifikaya sa
hip olmaları mecburiyeti, o insanlar için 
bir sınav niteliği taşıyacaktır. Rehberlik 
konusunda ise tamamen devlet tarafından 
sınav yapılacaktır. 

Özel çevre koruma alanına giren yer
lerde uygulanacak olan usul; Başbakanlık
ta kurulmuş bulunan bir kurul tarafından 
şu anda çalışmalar yürütülmektedir. Bu
radan amaç, bütün bu yöre içindeki imar 
planlarının tekrar gözden geçirilmesi, tek
rar yapılması değildir. Burada kendileri
ne arazi tahsis edilmiş bulunan, turizm te
sisi kurmak amacıyla tahsis yapılmış olan 
tesislerin planlarının tekrar incelenmesi, 
bir kısmının aynen devam etmesi, bir kıs
mının tadilatla devam etmesi ve belki bir 
kısmına alternatif yerler gösterilmesidir. 
Dolayısıyla, şehirdeki bütün imar planla
rının yeniden yapılmasına kadar beklemek 
gibi bir bekleme tehlikesi söz konusu de
ğildir. Sorunuzu eğer doğru anladımsa. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) - Birinci 
soru için teşekkür ederim. 

İkinci sorum yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

Sayın Öztürk... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Vaz

geçtim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Ilıman... 

RIZA ILIMAN (Çorum) Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Namal... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Bütçenin... 
(ANAP sıralarından "Sayın" sesleri) 

Sayalım efendim, sayalım. (SHP ve 
DYP sıralarından "Saymaya gerek yok" 
sesleri, gürültüler) 

Bir dakika... Sayacağız efendim, bir 
dakika... (Gürültüler) 

Efendim, evvela kabul edenleri bir 
sayalım, sonra kabul etmeyenleri sayalım. 
(SHP ve DYP sıralarından "Saymaya ge
rek yok" sesleri, gürültüler) 

Bir dakika efendim... Bir dakika... 

Kabul edenler... (ANAP sıralarından 
"Çoğunluk yok" sesleri, gürültüler) 

MEHMET ONUR (Kahramanma
raş) — Çoğunluk yok, yoklama istiyoruz. 
(SHP ve DYP sıralarından "Oylamaya 
geçildi" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Yoklama isteyemezsi
niz... (Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oylamaya geçtikten sonra yokla
ma istenemez. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
(Gürültüler) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, oylamaya geçtik, yokla
ma yapamazsınız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama... 

(Gürültüler) Efendim, bir dakika... (Gü
rültüler) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, oylamaya geçtikten son
ra yoklama istenemez. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama... 
(Gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın 
Başkan, "kabul edenler, etmeyenler" de
dikten sonra yoklama olmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... (Gü
rültüler) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sa
yın Başkan, her zaman onlar mı yoklama 
isteyecekler? Çoğunluk yoktur, yoklama is
tiyoruz. (Gürültüler) 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz, 
yoklama olmaz. (Gürültüler) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— "Kabul edenler... Kabul etmeyenler" 
dediniz. Bu ifadeniz, oylamaya geçtiğini
zin ispatıdır. (Gürültüler) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sa
yın Başkan, bu oylamayı yapamazsınız. 

MEHMET ONUR (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, lütfen... Yoklama is
teyen arkadaşların tespitini yapınız. (Gü
rültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, oylamaya geçme
den evvel yoklama istemediler; yoklama 
yapamazsınız. 

SALİH SÜMER. (Diyarbakır) — 
Lütfen, yoklamayı yap Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yapıyoruz bir 
dakika... (Gürültüler) 

Arkadaşlar, yoklama isteyen vardır... 
Yoklama isteyen var. (Gürültüler) 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oylamaya geçtiniz. Oylamaya geç
tikten sonra yoklama olur mu? 

HASAN NAM AL (Antalya) — Sa
yın Başkan, yoklama yapamazsınız, oyla
maya geçtiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yoklama isteyenlerin 
isimlerini alalım... (Gürültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Oylamaya geçtiniz, yoklama ya
pamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... (Gü
rültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yokla
ma olmaz!.. (Gürültüler) 

,MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, oylamaya geçil
di, yoklama yapamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya ge
çilirken... (Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oyla
maya geçtiniz Sayın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu... 
Sayın Çorapçıoğlu, durum şöyle : "Ka
bul edenler, kabul etmeyenler..." dedim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben kabul edenlerin sa
yısını almadan ikinci bir defa "kabul 
edenler" diye soruyorum... (Gürültüler) 
Efendim, bir dakika... (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) Bir dakika.. Alkış is
temiyorum efendim. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan... 

HASAN NAM AL (Antalya) — Siz 
oylamaya geçtiniz, yoklama yapamazsınız. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — O zaman 10 kişi ayağa 
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kalkıyor, yoklama istiyor. 

ALİ ESER (Samsun) — Saym Baş
kanın bu ifadesi zapta geçsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oylamaya geçilirken... 
(Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Saym 
Başkan, yoklama yapamazsınız. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İç
tüzüğe göre yapar. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, yoklama isteyenlerin isimle
rini tespit ediniz lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Uysal... (Gü
rültüler) 

Bir dakika arkadaşlar... 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Oylamaya geçildi Sayın Başkan... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika... 
Mesele bir. halledilsin... (Gürültüler) Ar
kadaşlar, bir dakika vakit geçirmeyelim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oyla
maya geçtiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya ge
çildi; fakat... (Gürültüler) Bir dakika efen
dim... Anlatayım... (Gürültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan. İçtüzüğün 58 inci 
maddesi açıktır. Oylamaya geçildi, yokla
ma yapamazsınız... (Gürültüler) 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Sayın Başkan, bir şey söylemek is
tiyorum... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir

n e ) — Sayın Başkan, "Oylamaya 
geçiyorum" dediniz, "kabul edenler, 
etmeyenler" dediniz ve sayıma geçtiniz. 
Sayım yapılırken, ANAP sıralarından 
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"yoklama istiyoruz" dediler... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, herkes yerine 
otursun... Oylama yapıyoruz. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sa
yın Başkan, yoklama istiyoruz. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
•— Yoklama istiyoruz, ne oylaması?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok! Ar
tık yeter! (SHP, DYP sıralarından gü
rültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Efendim, karar nisabı yok. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
Hayır, bir dakika... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın 
Başkan, bu şamatayla tesir altında 
kalmayın. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sa
yın Başkan, 10 dakika ara verin Başkan
lık Divanı bir görüşsün. (SHP ve DYP sı
ralarından "Oylayın Sayın Başkan" 
sesleri) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kara
rınızı şamataya göre değil, sayıya göre 
verin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hayır di
yenleri sayın, evet diyenleri sayın. 

Efendim, bir dakika... Arkadaşlar ga
yet açık olarak söylediler... Oylamaya ge
çilmiştir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, "Kabul edenler" dediniz, 
tamam... 

BAŞKAN — Ben kabul edenler de
dim, kabul edenler dedim; ama kabul 

edenleri saymadık. Efendim lütfen 
sayalım. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan oyalamayın, oyalamayın... 

BAŞKAN — Lütfen sayalım, arka
daşlar! Sayın... (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) Efendim, herkes yerine otur
sun. (ANAP sıralarından "Karar sayısı 
yok" sesleri) 

Efendim, İçtüzük sarih... (Gü
rültüler) 

Karar sayısı olup olmadığını bir ke
re sayacağız. Buyurun efendim. (SHP, 
DYP sıralarından "Kim istedi" sesleri, 
ayağa kalkmalar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Kim istedi, kim?.. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkanım, biz, karar sa
yısını aramıyoruz; oylama yapılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir 
dakika... 

Sayın efendim, sayın... (SHP, DYP 
sıralarından gürültüler) Tamam efendim, 
tamam... 

Arkadaşlar, sayıyoruz. Kabul eden
ler... (ANAP sıralarından "Yoklama 
istiyoruz" sesleri) Olmuyor efendim... Oy
lamaya geçildi. (Gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Efen
dim, karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN — Efendim, karar sayısı 
geçildi. (SHP ve DYP sıralarından "Say, 
say" sesleri) Tamam biz saydık, saydık, 
saydık efendim saydık. 

Efendim, sayın... (SHP, DYP sırala
rından gürültüler) 

Arkadaşlar, bir dakika... 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir

ne) — Karar yetersayısını kim istedi de, 
sayıyorsunuz? 
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YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Sayın Başkan, kabul edenler demediniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yeter artık!.. 

BAŞKAN — Ne bağırıyorsunuz?.. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul 
edilmemiştir. (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Sayın Başkan, karar yetersayısı 
yoktur. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yoktur orada. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Üç 
defa karar değiştiremezsiniz; karar yeter
sayısı yoktur. 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Bugün program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan bakan

lıklar bütçelerini ve kesinhesabını görüş-

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Sayın Başkan, usul hakkında söz 
istiyorum. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Yoklama yapmadan karar yeter
sayısının olup olmadığını nereden bilecek
siniz? (ANAP sıralarından gürültüler ve 
ANAP milletvekillerinin kürsü önüne gel
meleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdiye ka
dar bütçe uygulamalarında kararsayısı hiç 
aranmadı, hiç aranmadı... (ANAP sırala
rından "Karar nisabı yok" sesleri, gü
rültüler) 

Arkadaşlar, bir dakika... Ben sabah
tan beri bu işle uğraşıyorum. (Gürültüler) 

Efendini, konuyu tezekkür etmek için 
on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.10 

mek için 15 Aralık 1988 Perşembe günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Kapanma Saati : 21.30 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.29 

BAŞKAN : Başkanvekili : E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Cemal Özbilen (Kırklareli) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1988 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapları-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) 
(S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildirimim Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

.. .. 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


