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Ali Demircl'e usulsüz kredi verdikleri gerekçesiyle
cezalandırılan Ziraat Bankası memurlarına ilişkin so
rum ise, asıldığı askıda takıldı kaldı. Sunduğum bu
örnekte olduğu gibi, bazı sorulan es geçme yolu, Cep
he Hükümeti bakanlarınca başvurulan yollardan yal
nızca biridir.
Sık sık başvurulan bir başka yol, zülfiyara doku
nan yazılı sorulan süresi içinde yanıtlamayarak söz
lü soruya dönüştürme yoludur. Millî Eğitim Bakam
Sayın Erdem bu yolu izleyenlerin başında gelmekte
dir. Sayın Erdem, okulları faşistleştirme girişimlerine,
ihtilâl dönemleri için bile olağan sayılamayacak bo
yutlara ulaşan öğretmen ve öğrencf kıyımlarına, uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin yazdı soru
lan yanıtsız bırakarak sözlü soruya dönüştürmekte;
sözlü sora günlerinde ise Meclise gelmemektedir.
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümün
de bu iddiayı doğrulayan çok sayıda kanıt vardır.
Cephe Hükümeti bakanları, bütçe görüşmeleri sı
rasında kendilerine yöneltilen sorulardan da kurtul
mamın yollarını bulmuşlardır. Bu yol, «Yazılı olarak
cevaplandıracağım» diyerek atlatma yoludur.
Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın Tokoğlu, 1976
bütçe görüşmeleri sırasında kendilerine yönelttiğim,
«Belediyelere yardım fonunun dağıtımında partizan
lık yapıldığı» iddialanna ilişkin sorularımı, «Belediye
lere yardım yaparken rozete bakmıyoruz. Bahkesir
il sınırları içindeki belediyelerden hangilerine ne
miktarda yardım yaptığımızı kuruşu kuruşuna takdim
edeceğim» diye geçiştirmiş, aradan bir yıla yakın
bir süre geçmiş olmasına karşın, «takdim edeceğim»
dediği bilgileri takdim etmemiştir. Söz konusu otu
rumda Sayın Bakan, aklınca, ince politika yapmış
«Partizanlık yapmıyorum» yalanına, «îstenen bilgileri
eksiksiz vereceğim» aldatmacasını eklemiştir.
Sayın Tokoğlu'nu belediyelere yardım konusunda
parti çıkan gözettiği, Millet Meclisi kürsüsünde ger
çekleri gizlemeye çalıştığı ve sözünde durmadığı için
Yüce Meclis önünde açıkça kınıyorum.
BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor.
NECATİ CEBE (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, 1976 bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Sayın
Asiltürk'e yönelttiğim sorular da aynı taktikle geçiş
tirildi. Sayın Bakan'a, Ülkü Ocakları eski Başkam
İbrahim Doğan'ın Doktor Necdet Güçlü'yü Teğmen
Fehmi Altınbilek'e ait ordu malı bir tabanca ile öl
dürmesi olayını hatırlatmış, şimdi yüzbaşı rütbesinde
olan adı geçen jandarma subayı hakkında herhangi
bir işlem yapılıp yapılmadığım sormuştum. Sayın Ba
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kan yazılı cevap vereceğine dair söz verdi; fakat cevap
vermedi.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin, Lockheed rüş
vet olayı Araştırma Komisyonuna bilgi ve belge ver
mede isteksiz davranması gerçekten üzücü, üzücü ol
duğu kadar da düşündürücüdür. Açıktır ki, Millet
Meclisi adına görev yapan bu Komisyona güvensizlik,
Millet Meclisine güvensizlik anlamına gelir. Bu du
rumda Millet Meclisine düşen görev..
BAŞKAN — Sayın Cebe, süreniz geçti efendim.
Rica ediyorum, lütfen..
NECATİ CEBE (Devamla) ^- Bağlıyorum Sayın
Başkan.
Bu durumda Millet Meclbine düşen görev, Mil
let Meclisine güvenmeyen Hükümetten güvenini esir
gemektir. Kendine saygı duymayan bir kişi başkala
rından saygı bekleyemez. Bu yargı, kişiler için olduğu
kadar, kurumlar için de geçerlidir. Millet Meclisi, say
gınlığını korumak ve yüceltmek istiyorsa, saygınlık
kazandırıcı davranışlar içinde olmalıdır. Başta Hükü
met üyeleri olmak üzere tüm Millet Meclisi üye
leri' Millet Meclisinin saygınlığını korumayı ken
dileri için bir davranış ilkesi saymalıdır.
BAŞKAN — Sayın Cebe, sizinle her zaman anlaş
mazlığa düşüyoruz bu konuda. Çok rica ediyorum..
NECATİ CEBE (Devamla) — Hükümet üyele
rini Millet Meclisinin saygınlığını azaltıcı davranışlar
dan kaçınmalarım rica ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Cevap vermek üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın
Ali Naili Erdem, buyurun.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Maliye Bakam da
cevap versin.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
İçtüzüğün 94 ncü maddesi, «Soru, kısa, gerekçesiz
ye şahsî mütalâa ileri sürülmcksizin, bir önerge ile
hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırıl
mak üzere» der.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, verilen ya
zılı som adı altındaki önergelerin hepsi, biraz ev
vel konuşmada bulunan Sayın Necati Cebe'nin, üslu
bunda kullandığı gibi, baştan aşağı isnat, itham ve
suçlama ile doludur.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Gerekçelerin ta ken
disi.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bunlan sen diyemezsin, gerçek dediğin
sen değilsin.
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