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Onu arz etmek üzere huzurunuza geldim. Konuşmam
bu kadardır Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İzin verir misi
niz Sayın Başkanım?...
SAMİ TURAN (Kayseri) — Müzakere böyle de
vam etmez. Bütçe üzerinde mi konuşuyoruz efen
dim?...
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Alışkınız.
BAŞKAN — Başkanlığı zatıâliniz mi yapıyorsu
nuz, ben mi yapıyorum efendim?... Buyurun buraya
siz yapın Başkanlığı. «Açıklayacağım» diyor; söz ve
riyorum. Açıklayacak diye, söz veriyorum. Başka tür
lü hareket etme imkânım var mı?...
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, biz
de onu arz ediyoruz, diyoruz ki, teamül haline geli
yor.
BAŞKAN — Benim rehberim bu ve bunun sakıt
olduğu yerde, hukuk ilkesi, Anayasa; ben, şahıs
ların ferdî arzularına göre yönetemem. Bu kürsüde
her görüş, her düşünce gerekçesiyle, ayrıntısiyle ifa
de edilme olanağını bulacaktır. Benim riayet ettiğim
prensibin biri bu.
İkincisi; karşı görüşleri, kendi düşüncemize aykırı
olan düşünceleri sabırla, sükûnetle dinlemeye mecbu
ruz. Buna alışacağız. Düşünce özgürlüğünün, konuş
ma Özgürlüğünün zorunlu şartıdır bu. Konuşurken
de sataşmayacağız. Her sataşma yeni bir konuşma
yı. gerektirir. Uzun yıllardan beri bu Parlamento
nun naçiz bir üyesiyim. Bu kadar uzun yıl pek çok
kere konuşma yaptım, birçok kere de komisyon baş
kanı, sözcüsü olarak; hiçbir kimse bir kere bana sa
taştın demedi, benim konuşmamdan dolayı. Dikkat
li olmak gerekir. O kalkar ister, bu kalkar ister; ben
de tüzük hükümlerine göre, çözüme bağlamaya mec
burum.
Buyurunuz Unsal, gerekçenizi söyleyeceksiniz?...
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne olduğunu sorma
dan, buyurunuz diyorsunuz.
BAŞKAN — «Gerekçesini söyleyeceksiniz» diyo
rum Sayın Kırlı.
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Unsal mı tak
dir edecektir?
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, öyle değil.
Yalnız gerekçesini söyleyeceksiniz, ondan sonra söz
verip vermeyeceğimi karara bağlayacağım dedim.
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, grup adına ikinci kez söz istiyorum.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan...
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BAŞKAN — Sayın Unsal, bu böylece sürüp gi
der. Görüşünüz anlaşıldı, karşı görüş de anlaşıldı.
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan,
açıkladığım zaman Sayın Ucuzal'da bu durumu kabul
edeceklerdir.
Sayın Başkan, Sayın Ucuzal dediler ki, «Biraz ev
vel Ünsal'ın söylediği tarzda bizim sözcümüz İs
mail Cem için bir durumu dile getirmediler.» Diler
dim ki, durum böyle olsun. Yalnız, o günkü söyle
nen söz benim kesin hafızamda kaldığı biçimiyle şöy
ledir:
«Sayın İsmail Cem bir homoseksüelin, ne oldu
ğu belli olmayan bir homoseksüelin eserlerini televiz
yonda göstermektedir. Acaba kendileri de mi öyle
dir?..,»
İstirhamım odur, zabıtları getirtin; bunu zabıt
lardan tespit edelim. Doğrusu burada ikinci kez za
bıtlara geçsin. Ben zabıtların gelmesini istiyorum; be
nim dediğim şekilde midir, yoksa Sayın Ucuzal'ın
hatırında kaldığı şekilde midir, bu ortaya çıksın?
Bunun için söz aldım.
Ben bildiğim ve dinlediğim, zabıtlarda olduğu şe
kilde söyledim burada.
Zabıtların gelmesini istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz.
Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Mümin Kırlı
bir önerge verdiler, sunuyorum.
Sayın Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi mik
tarda sayın üye konuşmuştur. Soru hakları baki kal
mak şartiyle kifayet teklif ediyorum.
Saygılarımla.
İzmir
Mümin Kırlı
BAŞKAN — Sayın üyeler, yazılı olarak soruları
bulunduğunu üç sayın arkadaşımız; Sayın Niyazi Un
sal, Sayın Ali Alkan, Sayın Hilmi Soydan bildirmiş
lerdir. Bu üç arkadaşımızdan sonra Sayın Talât Do
ğan, Sayın Ziya Ayrım da yazılı olarak soruları ol
duğunu bildirdiler.
Sayın Talât Doğan'la, Sayın Ziya Ayrım'ın soru
önergelerini de sunuyoruz.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim.
Rize
Talât Doğan

