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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 

1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı. (1/494) (S. Sayı
sı : 499) üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri ka
bul edildi. 

1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
(1/496) (S. Sayısı : 473) ve; 

1977 yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/495) (St Sa
yısı : 472) Bütçe kanunu tasarılarının maddeleri ka
bul olundu, tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

Danışma Kurulunun : 

500, 501 ve 502 sıra sayılı 1/483, 1/529 ve 1/524 
esas numaralı kanun tasarılarının bütçe görüşmeleri 
sırasında görüşülmesine dair önerisi kabul edildi. 

Kabul edilen öneri gereğince görüşülen : 
1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu Ka

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması. (1/483) 
(S. Sayısı : 500), 

1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması. (1/529) (S. Sa
yısı : 501) ve, 

Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması. (1/524) (S. Sayısı : 502) hakkında kanun 
tasarılarının maddeleri kabul edildi, tümlerinin gele
cek birleşimlerde açık oya sunulacağı bildirildi. 

20 Şubat 1977 Pazar günü saat 10,00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 18,14'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Gaziantep 

Ahmet Çakmak Mehmet Özmen 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saarı : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altmsoy 

DİVAN ÜYELERt : Enver Akova (Sivas), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 50 nci Birleşimini açıyorum. 

II. 

/. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C .Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe kanun tasa
rısının görüşmelerine devam ediyoruz. 

(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 
46 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1977 tarihli 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Programımız gereğince Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon?... Yerinde. Hükümet?... Yerinde. 
Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin adlarını okuyorum : 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Elverdi, 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Cu« 
malıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa-
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yın Selçuk Erverdi, Demokratik Parti Grupu adına I 
Sayın Faruk Sükan. I 

Şahısları adına da Sayın Isa Ayhan, Sayın Fey-
zullah Değerli, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Kadir 
Özpak, Sayın Kemâl Önder, Sayın Ekrem Kangal, 
Sayın Fahri Özçelik, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Os
man Aykul, Sayın Mikâil İlcin,, Sayın Mehmet Öz-
kaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın I 
Enver Akova, Sayın Etem Eken, Sayın Nedim Kork- I 
maz, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Hasan Öz- I 
çelik, Sayın Veli Bakirli, Sayın Kemalettin Gökakın 
söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grupu âdına Sayın Elverdi, buyu- I 
run. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ELVERDİ (Bur
sa) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1977 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi hak- I 
kında Adalet Partisi Grupunun görüşünü arz edece- I 
ğim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime çok önemli 
bir vecize ile başlamak istiyorum: «Hazır ol cenge, I 
istiyorsan sulhu salâhı.» Bugünün deyimiyle «Barışı 
ve özgürlüğü isteyen devletler, savaşa hazır bulun
mak mecburiyetindedirler.» 

Bu vecize çağımızda bir kat daha önem kazan
mıştır. Eğer bütün silâhlar kullanılmıyor, füzeler atıl- I 
msyor ve atom bombalan patlatılmıyorsa; bunun 
sebebi, dünya devletleri arasında blokların hepsinin 
birden savaşa hazır bulunmalarıdır. Eğer bu blok
lardan birisi dengeyi bozacak kadar güçîense veya gü
cünü kaybetse, bir 3 ncü dünya harbinin başlaması 
muhakkaktır. 

Denebilir ki, harp vahşettir, insanlar medenîdir; 
niçin barış içinde ve birlik ve beraberlik içinde ya
şamasınlar da birbirine vahşice saldırıp öldürsünler. 
Tarih boyunca insanlar kendilerini bulundukları as
rın en medenî varlığı saymışlardır; fakat 1 nci ve 2 
nci dünya savaşları çok eski değildir. Biri 30 yıl, di
ğeri 60 yıl önce olmuştur. Bu her iki dünya savaşı
nı o devrin en medenî devletleri çıkardı; yaptılar, mil
yonlarca insan öldü, yaralandı, aç ve açıkta kaldı. 
Bu iki dünya savaşından ders alan dünya devletleri, 
şimdi, ölmemek için öldürmek lâzım geldiğine inan-
mışlar ve durmadan silâhlanmışlardır; fakat bir ül
ke ne kadar zengin olursa olsun ve^ne kadar çok si
lâha sahip bulunursa bulunsun, tek başına kendi ken
dini savunması mümkün değildir. Bu sebeplerle dev
letler muhtelif paktlar kurmuş ve her biri mevcut 
paktlardan birisine dahil olmuştur. Mevcut paktların | 
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dışında devlet yok mu, denebilir. Evet vardır. Buna 
Üçüncü Dünya Devletleri örnek olarak gösterilebi
lir. Ancak Üçüncü Dünya Devletlerinin de gücünü 
ve varlığını gösteren bir grup olduğu unutulmama
lıdır. Bilinen üç grupun dışında, Batı Avrupa Sa
vunma İşbirliği Grupu da kendisini hissettirecek de
recede çalışmalara ulaşmıştır. 

Görülüyor kî, yeryüzünde bulunan bütün devlet
ler savunmasını diğer devletlerle paylaşmak için as
kerî ve politik paktlar kurmuşlardır. Hiç bir devlet 
yarınından emin değildir, Bloklar da kendilerinden 
emin değildir. Amansız bir silâhlanma yarışı yapıl
maktadır. Mevcut silâhların bazıları ıslah edilmek
te, yeni silâhlar icat edilmekte, performansı daha 
yüksek uçaklar, tanklar, füzeler, denizaltı ve muha
rebe gemileri yapılmaktadır. 

Her bloka mensup devletler bütçesinin büyük 
bir kısmım savaş için ayırmaktadır. Meselâ Sovyet
ler Birliği, 1976 yıîmda millî gelirinin % 17'sini 
harcamıştır. Son yıllarda Sovyetler Birliğinin kara, 
deniz ve hava birlikleriyle bilhassa amfibik birlikler
de tam bir stratejik taarruz hazırlıklarında, bu
lunduğu aşikârdır. Sovyetler açık denizlere hâkim 
olmak için büyük gayret sarf etmektedirler. 1950' 
lerde savunma gücü niteliğinde bulunan Sovyet do
nanması, bugün dünyanın bütün denizlerinde bay
rak gösterecek durumdadır. 21 yıldan beri donan
manın başında Gorskov isminde amiral bulunmak
tadır. Kiev ve Minsk gibi uçak gemileri donanmaya 
katılmış, üçüncü bir gemi de tezgâhlardadır. EI-
betteki uçak gemilerinin stratejik taarruz silâhı ol
duğunu inkâr edecek kimse içimizde bulunamaya
caktır. Amiral Gorskov, stratejide «Denizlere hâ
kim olanın karalara da hâkim olacağı» prensibini 
Rus kurmay heyetine kabul ettirmiş bulunmaktadır. 

Sovyetlerin hava kuvvetlerinde de adet ve tek
noloji bakımından büyük ilerlemeler olmuştur. 
Mig - 25 av ve SU - 19 av bombardıman uçakla
rı performansları çok yüksek niteliktedir. Son yıllar
da stratejik bombardıman uçaklarına daha çok önem 
vermektedir. Backfire stratejik bombardıman uçağı
nın sahası 6 bin mile çıkarılmış, havada ikmal yap
ma kabiliyeti de sağlanmıştır. 

Kara kuvvetlerinde de zırhlı birliklere, bilhassa 
tanka çok önem vermektedir. En son geliştirdikle
ri T - 72 tankı 115 milimetrelik top taşımakta, elekt
ronik malzemesi çok üstün bulunmaktadır. Geliştir' 
dikleri tanklar uzun mesafelere giden, sürat ve ma
nevra kabiliyeti yüksek olan cinsten tanklardır. Rus
ya'nın elinde 40 binden fazla tarik bulunmaktadır. 
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Görülüyor ki Varşova Paktı, uçak gemileri, stra
tejik bombardıman uçakları, amfibik birlikler ve 
uzak mesafelerde manevra yapabilecek tank ve zırh
lı birlikleriyle bir savunma paktı niteliğinden ziyade, 
bir stratejik taarruz paktıdır. Bütçenin % 17'sini sa
vaş için ayıran Rusya'nın daima resmi ağız kullanan 
Pravda Gazetesi, 22 Ağustos 1973 tarihli nüshasın
da şöyle diyor: 

«Barış içinde bir arada yaşamak, iki dünya sos
yal sistemleri arasındaki kavganın bittiği anlamına 
gelmez. Kavga, komünizmin bütün dünyada tam ve 
kesin bir şekilde başarıya ulaşmasına kadar devam 
edecektir.» işte bu fikir Rusya'nın hayal ettiği «Ko
münist dünya devleti» prensibinin bir tezahürüdür. 

Bir iki yıl evvel Rusya'dan Batıya bir haberci 
geldi, Rusya cenneti hakkında hakikî raporlarını 
verdi. Bu lıaberci Soljenitsin'dir, bu zat «Üçüncü 
Dünya Harbi başlamıştır.» diyor. Bu sözde hakikat 
payı vardır; günümüzün harpleri yalnız silâh ile ya
pılmamaktadır. Bir taraftan silâhlı harbe hazırlanır
ken, diğer taraftan sinir harbi, propaganda harbi, ide
olojik harp, politik ve ekonomik harp sürdürülmek
tedir. Karşı taraf yıpratılır, propaganda ile uyuşturu
lur, meselâ «Barış içerisinde birlikte yaşama» pren
sibi ortaya atılır, silâhsızlanma anlaşmaları tezgâh
lanır, karşı tarafa kabul ettirilir, kendisi yeraltı fab
rikaları kurar ve silâhlanır. Karşı taraf devletleri 
ürünlerinin dünya piyasasındaki değerleri düşürüle
rek ekonomik kriz yaratılır, o ülkede grev ve genel 
grevler, boykotlar teşvik edilerek üretim aksatılır. 
Karşı devletin etnik yapısı ele alınarak gruplar ge
liştirilir, aralanna nifak sokulur, mezhep kavgaları 
yaratılır, Millî birlik ve beraberlik parçalanır, yok 
edilir. Hatta, Kore, Vietnam, Lübnan devletlerinde 
olduğu şeklinde iç harpler yaratılır ve körüklenir. 
Böylece o ülkelere silâh kullanmadan sahip olma yol
ları aranır. Soljenitsin'in verdiği haber bir hakikat
tir; Üçüncü Dünya Harbi Rusya tarafından başlatıl
mış ve stratejisi de taarruzîdir. 

Şimdi biraz da NATO Grupu, yani Kuzey Atlan
tik Paktı Devletleri topluluğundan bahsedelim. 

NATO'nun en güçlü devleti Amerika Birleşik 
Devletleri, Sovyetlerin deniz gücüne ve delta tipi de-
nizaltısına karşı, atom başlıklı 24 füze taşıyabilen 
«Trident» adında yeni bir denizaltı geliştirmiştir. Bu 
denizaltı, Polaris ve Poseidon denizaltıları yerine 
kullanılacaktır. Hava Kuvvetlerinde ise, Sovyetlerin 
Bakfire stratejik bombardıman uçağına karşıhk i 

«Cruise» adında füzeyi geliştirmiştir, bu füze oto-
kontrol sistemli olup arazi arızalarına uyar, çok uzun 
mesafelerde 60 metre hata ile ulaşabilmektedir he
define. MİG - 25 ve SU - 19 av bombardıman uçak
larına karşılık, F - 15, F - 16 uçakları hizmete so
kulmuştur. Ayrıca; Almanya, İngiltere ve italya'nın 
müşterek tekniğinin meydana getirdiği «Tornado» 
uçağı da Sovyetlerle olan dengeyi NATO lehine 
sağlamaktadır. Sovyetlerin «T - 12» tanklarına kar
şılık, Almanların «Leopar - 2», Amerikalıların 
MXW - 1 modeli tankları hizmete konulmuştur. 

Görülüyor ki, iki blok karşılıklı karada, denizde, 
havada devamlı olarak yeni silâhları hizmete koy
makta, yarış böylece devam etmektedir; silâhlar yal
nız teknolojik olarak değil, adet ve cins olarak da 
her iki tarafta artırılmaktadır. 

Türkiye'yi etkilemesi bakımından müttefikimiz 
olmasına rağmen Yunanistan'ın da durumuna bir 
göz atalım. Yunanistan, nüfusunun ve ekonomik 
gücünün kaldıramayacağı bir silâhlanma yarışma 
girmiş bulunmaktadır. NATO'nun bu şımarık ço
cuğu, ehlî salip tarafından daima yardım görmek
tedir. Yunanistan A - 7 bombardıman uçaklarından 
18 adet almış, ayrıca 42 uçak daha sipariş etmiştir. 
Fransa'dan 40 adet Miraje uçağı almıştır. Biz de 
bunlar M - 47 ve M - 48 tanklarına ilâveten 75 adet 
AMX - 30 tankı satın almıştır. Poneson füzeleri ye* 
rine kullanılmak üzere daha modern olan Nike -
Hercules, ayrıca atom başlıklı Havvk uçaksavar silâh
lan temin etmiştir. Deniz kuvvetlerinde ise, SSM 
Exocet füzeleri kullanan 8 adet hücum botu satın al
mıştır. Bunlardan gayri sahra toplarında, tanksavar 
kobra silâhlarında, bize nazaran daha modern ve 
teknik üstünlüğe sahip bulunan silâhlara maliktir. 

Bugün için Ortadoğuya, yann için Türkiye'ye 
büyük bir problem teşkil edecek olan israil atom 
silâhlan yapmakta ve stoklarını tamamlamaktadır. 

Türkiye'nin komşuları bakımından ne kadar kri
tik bir ortamda bulunduğu meydandadır. Jeopolitik 
durum itibariyle de Anadolu Ortadoğu petrol havza
sını kuzeye karşı korunması, boğazlar ve Asya - Av
rupa köprüsü durumunda oluşu Sovyetlerin en bü
yük hedefini teşkil etmektedir. Bu sebeplerle Türki
ye, gerek NATO içinde ve gerekse NATO dışında 
millî savunmasını kuvvetli olarak planlamaya ve sa
vaş için çok iyi hazırlanmaya mecburdur. Türkiye 
gelişme halindedir, kalkınmaya yüz tutmuştur. Kal
kınma için muhtaç olduğu nispette savunma için de 
yatınm yapması ve harcamada bulunması kaçınılmaz 

i bir hakikattir. 
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Türkiye savunmasını kendi kendine yapsın, di- | 
yenler vardır, Türkiye savunma konseptini değiştir- I 
sin, diyenlere de rastlanmaktadır. Hatta, Türkiye I 
niçin Varşova Paktında değil de NATO Paktında I 
yer almaktadır, diyenlere de rastlanmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, çağımızda kendi kendi- I 
dişine yalnız basma kendini savunmak mümkün de
ğildir. Ülkemizin bütün millî gelirim savunma için 
harcasak, yine de gücümüz yetmez. NATO, liberal I 
bir savunma paktıdır; istenildiği zaman çıkılabilir, I 
katkı azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Hatta devleti- I 
miz isterse, ordularımızı bir süre için NATO'dan I 
çekiyorum, diyebilir. Fakat Varşova Paktı böyle de- I 
ğildir. Demirperde, bütün Varşova Paktı devletlerini I 
kıskıvrak çevrelemiştir. Kıpırdamaya yeltenen ülke- I 
nin vatan sathında 24 saat içinde 20 tümen kuvvet I 
belirir. Bu tümenlerin en az 4 adedi zırhlı tümen- I 
dir. Yakın tarihimizde bunların misalleri mevcuttur. I 
Her halde hepimizin yaşı, Macaristan ve Çekoslavak- I 
ya hadiselerini hatırlayacak kadar vardır. Onbinler- I 
cc Macar ve Çek, Rus tanklarının paletleri altında I 
can vermiştir. Türkiye'yi böyle bir olaya sürüklemek I 
isteyen bedbahtlar elbette çıkabilir; fakat aklıselim I 
sahibi olanlar ekseriyette bulundukça Türkiye için I 
Varşova Paktı düşünülmeyecektir. I 

Barış içinde bir arada yaşayalım, diyenlere de I 
inanmayalım. Afyon yurtturulmak isteniyor. Buna I 
inanmak kadar büyük gaflet olamaz. Şunu unutma- I 
mak gerekir: Türk'ün dostu Türk'tür. Bize bugün I 
için dost olanlar, menfaati olduğu için dosttur. Fa- I 
kat dostluk kuracak devletler topluluğu seçilirken bi- I 
ze en az zararı olan grup seçilmelidir. İşte bunun için I 
NATO Paktı üyesiyiz ve NATO üyeliğine devam- I 
da Türkiye'nin menfaati vardır. I 

Türk Yurdunu ve Cumhuriyetini korumak ve I 
kollamakla görevli Silâhlı Kuvvetlerinin 1977 yılı I 
için her türlü ihtiyacını sağlamak, savaş gücünü ka- I 
zanmak "ve idame etmek amacıyle Millî Savunma I 
Bakanlığı Bütçesi 42,5 milyar lira olarak tespit edil- 1 
mistir. Bu miktar küçümsenemez, fert basma 1 000 I 
lira düşmektedir, fazla da görülemez. Yarım milyo- I 
nun üstünde personeli, iaşe, ibate, eğitim ve özlük I 
haklannı sağlamak, modern silâhların temini ve ima- I 
li, hareket ve zırh gücünü kazanmak için bu miktar I 
çok değildir. Esasen 8 milyar 640 milyonu Re - Mo I 
planı için tahsis edilmiştir. I 

Devletimizin idamesi için yeteri kadar ordu bes- I 
lemek ve silâh temin etmek elzemdir. Modern silâh- I 
lar pahalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimizden en büyük te- | 

mennhniz, bu bütçe ile Türkiye Cumhuriyetini içten 
ve dıştan gelmesi muhtemel her türlü tehlikeye kar
şı her an hazırlıklı bulunmasıdır. 

1977 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olması
nı, Ordumuzun daima başardı olmasını diler; Silâh
lı Kuvvetlerimizi Adalet Partisi Grupu adına saygı 
ve sevgiyle selâmlarım. (A. P. ve C. G. P. şuraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adma Fehmi Cuma-

Iıoğlu, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA t FEHMÎ CUMALI-

OĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, Kahraman 
Ordumuzun güzide temsilcileri; Millî Savunma Ba
kanlığının 1977 malî yılı bütçesinin üzerinde Millî 
Selâmet Partisi Grupunun görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Millî 
Selâmet Partisi Grupu ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selâmlıyorum. 

Yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi korumak ve kol
lamakla vazifeli bulunan Devletimizin, millî varlığı
mızın, hükümranlığımızın, millî bütünlük ve güvenli
ğimizin, emniyet kaynağı olan Kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, büyük milletimizin kendi öz varlığın
dan kuvvet alan granit bir parçası ohıp, ülkemize ve 
Millî bütünlüğümüze yönelecek her türlü saldırıyı ye
necek güce ve şevki idareye sahiptir. Şerefli ve fazi
letli bir tarih içinden gelerek, zaferlerin taçlandırdığı 
bir mefahir silsilesine bağlı olarak asırlar boyunca 
manevî ananesini olgunlaştıran Kahraman Ordumu
zun, iman gücü, kendine güveni, eğitim ve disiplini 
bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri ol
duğu dost ve düşmanlarımız tarafından kabul edilmiş 
bir gerçektir. 

Ülkemiz, coğrafî, jeopolitik ve stratejik durumu, 
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bakımından emperya
list ihtirasların istinasını kabartan, dünyanın en zengin 
ve hassas bir bölgesini teşkil etmektedir. Bütün 
dünya devletleriyle birlikte çevremizdeki ülkelerin 
hızla silâhlanma yarışma katılışı, silâh teknolojisin
deki süratli inkişaflar gözönüne alınarak, ordumuzu 
daha da güçlendirmeye atış ve zırh gücünü, hareket 
kabiliyetini artırmaya; Silâhlı Kuvvetlerimizi ka
rada, havada ve denizde modern harbin gerektirdiği 
silâh, araç ve gereçlerle donatmaya mecburuz. Devle
timizin ve ülkemizin güvenliği ile alâkalı şartları ve 
imkânları hazırlamak ve kollamakla görevliyiz. 

1975 yılında Helsinki'de Avrupa Güvenliği ve İş
birliği Konferansında, Merkezî Avrupa'da karşıhklt 
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ve dengeli silâh ve kuvvet indirimi çaîışmalanyle 
stratejik silâhların sınırlanmasını öngören müzakere
ler, ılımlı bir hava içinde neticelenmiş olmasına rağ
men, süper güçlerin sürdürdükleri silâhlanma yarışı, 
dünya barışım tehdit eden bir manzara addediyor. 

Varşova Paktı, demirperde gerisi ülkeleriyle Ku
zey Atlantik Paktına bağlı ülkeler ve bunların dışında 
kalan bütün dünya devletleri bir detant havasıyle 
birlikte müthiş bir silâhlanma yansı içindedirler. 

İki süper devlet, Amerika ve Sosyet Rusya, nük
leer ve konvensiyonel silâh yarışında at başı gitmek
tedirler. Bu iki süper devlet, nükleer silâhlan kul
lanmadan önce birbirlerini haberdar edecekleri yo
lunda iki yıl önce bir anlaşmaya vardıklan konusun
daki söylentiler Batılı ülkeleri ürkütmüş olup, bu iki 
süper devletin dünya nüfuz bölgelerini kendi arala
rında paylaştığı endişesini doğurmuştur. 

Ortadoğu, petrol kaynaklan, coğrafî ve jeopolitik 
durumları ile süper güçlerin iştihâ ve hırslarım üze
rinde toplayan, yeni yeni buhranlara, kanlı ve kansız 
hadiselere ve menfaatlere gebe olan ve bir kibritle 
infilâke hazır bulunan bir barut fıçısı haline gelmiş
tir. 

tsrail Devleti, bilhassa Amerika Birleşik Devlet
lerinin malî ve teknalojik desteği ve yer yüzüne da
ğılmış bulunan İsraîloğullanmn akıttıktan gizli - açık 
nakdî yardımlarıyle korkunç bir şekilde silahlan
makta olup, Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen 
batılı devletlerin fiilî desteğiyle zorla işgal ettiği 
Filistin topraklarından çekilmemek suretiyle Orta 
Doğu bir çıban başı olmakta kararlı görünmektedir. 

Lübnan'da siyonizmin planladığı Filistinli ve yerîi 
Müslümanları katlederek, İslâm topluluğunu azınlığa 
düşürmeyi hedef alan iç savaş, Suriye'nin de askerî 
müdahalesiyle onbinlerce Müslümanın ölümüne, ev
siz, yurtsuz kalmalarına sebep olmuştur. Suriye 
tanklanyle hava kuvvetlerinin Lübnan'ın Hıristiyan 
Falanjist ordusuyla birlikte Filistin göçmen kampla-
ııııa saldırma, müdafaasız masum yavrularla kadın
ları ve ihtiyarlan bile öldürmesi keyfiyeti, üzerinde 
durulması ve düşünülmesi gereken bir hadisedir. Bu 
hadise, Siyon planının su yüzünde görünen bir kısmı
dır. Aysberg gibi su altında kalan gayesinin görün
tüsü, dünya efkârından gizlenmektedir. 

İsrail, etrafındaki İslâm ülkelerini ve halkını bir
birlerine düşman ederek," güçlerini kendileri parça
latmak ve sonra da her birini teker teker veya top
luca yutmak programını uygulamaktadır. Suriye, bu 
tuzağa bilerek veya bilmeyerek yakalanmıştır. Bugün 
kârlı çıkmış görünmekte ise de, geleceği karanlıktır. 

İsrail Ahdiatik ve Taîmut'Iardaki hurafelere bağlı 
kalarak siyon önderlerinin protokollerindeki plan he
deflerini gerçekleştirmek peşindedir. Ortadoğuda, Nil 
kıyılanndan Toroslara kadar uzanan petrol sahala
rını da içine alan bir imparatorluk kurma emelinde
dir. 

Merhum general Sami Sabit Karaman'ın 1973 
yılında neşrettiği «Yahudi Tarihi ve Siyon önderleri
nin protokolleri» isimli eserini bütün vatansever mü
nevverlerimizin incelemesini tavsiye ederiz. 

Bu, Siyon önderlerinin protokolleri, Yahudilerin 
dünya iktisadiyatına, milletlerin iç ve dış politikala
rına nasıl hâkim ve müessir oldukları, maddeci maa
rif programlanyle millî ahlâkı nasıl soysuzlaştırmayı 
planladıkları, mason locaları ve elde ettikleri basın 
ve kültür müesseseleri vasıtasıyle milletlerin başına 
Marksizm, Dairinizin ve Freudizm safsatalanyle ita
sı! bir belâ getirdikleri, anarşi ve huzursuzlukları kış
kırtarak ülkeleri içten çökertme programlarını ve İs
rail İmparatorluğunun kuruluş planlarını açıklıyor. 

Lübnan'da, 1,5 yıldan fazla sürüp giden, Müsîü-
manîan tümüyle imhaya yönelen bir kanlı facia Gü
ney hudutlarımızın yakınlarında cereyan etmekte 
iken, Hariciyemizin bu faciaya seyirci kalması, İn
san Hakları Beyannamesine imza koymuş bir Devletin 
temsilcileri olarak durumu Birleşmiş Milletler Kon
seyine götürmemesi, mîlletimizi üzmüştür. 

Çevremizdeki komşularımız, ekonomik kaynakla
rım zorlayarak bir silâhlanma yansına katılmışlardır. 
Dostumuz İran, petrolden temin ettiği gelirle baş-
döndürücü bir silâhlanma kampanyası içindedir. Gay
ri safi millî hâsılasının büyük payını savunma harca-
malanna ayırmaktadır. Varşova Paktına bağlı Bul
garistan Sovyet Rusya'nın da katkısıyle silahlanmak
tadır. 

Yunanistan, Megalo İdea hayalinden ve Enosis-
ten vazgeçmemiştir. Amerika ve Batılı Hıristiyan âle
mini Türkiye aleyhine tahrik etmek maksadıyle çe
şitli menfî propagandalar düzenleyerek mağdur ve 
mazlum pozuna bürünerek, âdeta bir ehlisalip kam
panyası yürütmektedir. Malî kaynaklanm ve dış yar-
dımlan harekete getirerek bir silâhlanma seferberliği 
içindedir. Ege adalarını beynelmilel anlaşmaları çiğ
neyerek tahkim etmiştir. Amerika ve Batılı mütte
fiklerimiz, silâh ve malzeme konusunda Yunanistan'a 
yardımda bulunmaktadır. Fransa Mirage uçaklanyle 
Yunan Hava Kuvvetlerini takviye etmeye gayret et
mektedir. 
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Yunanistan, Türkiye'ye karşı hasım durumunu 
muhafaza etmektedir. Kıbrıs'tan, Türk Federe Dev
leti aleyhine tavizler koparmak için, Ege sahanlığı 
konusunda haklarımızı, tanımama, hava fır hattı üze
rinde tahkikler koyma ve müşküller çıkarma çaba
sındadır. Türlüye, Batı Anadolumuzun emniyeti ve 
savunması için bazı ciddî tedbîrler almak zorunda 
kalmış ve Ege ordusunu kurmuştur. 

Yurdumuzu ve millî bütünlüğümüzü içten böl
me, yıkma, parçalama gayesi güden haince emeller 
ve faaliyetler, artan bir ölçüde devam etmektedir. 

Yabancı ideolojilere saplanmış bedbahtlar, rejimi 
yıkmak, milletimizin bütünlüğünü parçalamak heve
sindedirler. Bu anarşistler materyalist felsefeyi temel 
alan millî ve manevî değerlerimize yeterince önem ve 
değer tanımayan; vatan, millet, ordu, bayrak, sancak 
ve mukaddesat mefhumlarım ruhlara aşılamayan ve 
bugüne kadar ısrarla uygulanan miUî eğitim prog
ramlarımızın yetiştirdiği talihsiz, bedbaht kişilerdir. 

Türkiye, İkinci Dünya Harbini müteakip güven
liğini tehdit eden tehlikeler karşısında Kuzey Atlan
tik Paktı içinde yer almıştır. NATO kollektif savun
ma sistemine katılmıştır. NATO, caydırıcı gücü saye
sinde dünya barışına hizmet etmiş ve faydah olmuş
tur. 

İttifaka katıldığımız günden beri NATO içindeki 
yerimizi muhafaza edişimiz, dış politikada ve savun
mada değişmeyen prensiplerimizden biri olmuştur; 
fakat NATO ittifakının işleyişinde aksaklıklar ve 
yürüyüşünde şikâyetler mevcuttur. Fransa, NATO, 
nun askeri entegrasyonundan çekilmiştir, Yunanistan' 
da NATO'nun askerî kanadından ayrılmıştır. 

Türkiye, Kuzey Atlantik Paktının, Balkanlar ve 
Güneydoğu cephesinin emniyet ve savunmasını yük
lenmiştir. Taahhüt ettiğimiz vecibeleri bugüne kadar 
yerine getirdik ve getirmekte devam etmekteyiz. 
NATO savunma ittifakına dahil ülkeler, yüklendikle
ri vecibeleri karşılıklı yerine getirdikleri müddetçe, 
müşterek savunmaya ve dünya sulhuna hizmet et
miş olacaklardır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile ortak sa
vunma konusunda karşılıklı vecibeler yüklenmiş ol
masına rağmen, kongre kararıyleı müttefiki Türkiye' 
ye ambargo uygulaması, dostlukla bağdaşamayacağı 
gibi: NATO savunma sisteminde, özellikle Güney 
kanadında zaaf meydana getirmiştir. Bu ambargo, 
Türkiye'yi silâh tedarikinde güçlüklere itmiştir. Bu 
durum, savunmamızda müttefikimiz de olsa kendi 
gücümüzden ve millî kaynaklarımızdan başkalarına 

güvenmenin büyük hata ve gaflet olduğu gerçeğini 
bir daha ortaya koymuştur. Kendi uçağımızı, tankı
mızı, silâhlarımızı kendimiz yapmadıkça savunmamı
zın sağlam temele oturtulamayacağı gerçeğini ispat
lamıştır. Bugüne kadar yabancı uzmanların raporla
rına bel bağlanarak gazoz, koka - kola, bira fabrikala
rı ve montaj sanayii ile yerinilerek, ağır ve millî harp 
sanayimizi kurma teşebbüslerinden uzak kalmamızın 
cezası da olmuştur. 

1,5 yıldan beri başlatılan ağır sanayi hamlesiyle 
millî harp sanayimizin kurulması yolundaki başarılı 
çalışmalar ve adımlar, Devletimizi yakın gelecekte bu 
sıkıntılardan ve dışa bağlılıktan kurtaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Cumahoğhı, beş dakikanız 
kaldı. 

I. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bİr 
devlet müessesesi olan TRT'nin havaî programlannı 
bir kenara iterek, bu sanayi seferberliğini bütün de
tayları ve görüntüleriyle milletimize duyurmaya, bu 
konuda millî şevk ve heyecanı şahlandırmaya yönel
mesini tavsiye ediyoruz. 

Üç dört sene öncesine kadar harp silâh, araç ve 
gereçlerimizin büyük kısmı dış aynî ve nakdî yardım
lar veya hibe yoluyla sağlanmakta, cüzî bir kısmı da 
millî kaynaklarımızdan temin edilmekte idi. 1970 yı
lından sonra politik ve askerî şartlar sebebiyle dış 
yardımlarla hibe yolu büyük kısmıyla kapanmış, iht'i-
yaçlanmızın Wıtçe imkânlarıyla yurt dışından kredi
li ve ticarî yollarla sağlanması zarureti doğmuştur. 

Bu ardda millî harp sanayiimizi geliştirme ve tesis 
çalışmaları, silâhlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının mü
him kısmım yerli imalât ile karşılamak teşebbüs ve 
yatırımları, takdire lâyık bir plan ve program çerçe
vesinde ilerlemektedir. 

Millî Selâmet Partisi, katıldığı her iki koalisyon 
protokol ve hükümet programına ağır sanayi, uçak, 
tank, makine, motor, takım tezgâhları, elektronik ci
haz fabrikalarının kurulmasını kabul ettirmiş ve koy-
durmuşsa da, eski ve yenli ortaklarımızın çekingenlik
leri yüzünden bu hedefler ancak üç sene sonra ta
hakkuk safhasına girebilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, modern silâh, araç ve ge
reçlerle takviyesi ve modernizasyonu, Re - Mo Planı 
ile gerçekleştirilmektedir. 1972 yılında çıkartılan, 1600 
sayılı Kanunla, bu konuda Hükümete 16 milyar lira
lık harcama yetkisi verilmiştir. Dünya konjonktürün
deki piyasa dalgalanmaları ve teknolojik gelişmeler 
ve maliyet artışları, bu ödeneği yetersiz hale getirmiş 
olmakla ve Kftrvs müdahalemizden sonra yeni ihti-
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yaçlar doğmuş bulunmakla Temmuz 19751e yürür
lüğe giren 1904 sayılı Kanunla harcama yetkisi 23,5 
milyara ve 2020 sayılı Kanun ile de 37 200 000 000 
liraya çıkartılmıştır. 

1977 Malî Yıh Millî Savunma Bakanlığı Bütçe&S 
42 500 000 000 liradır. Bunun 8 640 000 OOOHı Re -
Mo programlarına aittir. 1976 bütçesi, 33,5 milyar 
lira idi. 1977 yılı bütçesi ondan, 9 milyar fazladır. Bu 
bütçe ödeneğinim gayri safi millî hâsılaya oranı % 5,2' 
dir, genel bütçeye oranı % 19,3 t̂âir, geçen yıldan artış 
oram % 26\hr. 

42,5 milyarın dağılımı, yuvarlak olarak. 3 milyar 
lirası Millî Savunma Bakanlığına, 800 milyonu Genel
kurmay Başkanlığına, 22,5 milyar lirası Kara Kuvvet
leri Komutanlığına, 6 milyar lirası Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına, 10 milyar lirası Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına tahsis edilmiştir. 

Bir kaç cümle ile de Kıbrıs'ın son durumuna te
mas etmek istiyorum. 

13 sene, Başpiskopos Makariös'un zulüm ve işken
celeri altında inleyen Kibrıs'h soydaş ve dindaşları
mız, kahraman Ordumuzun yardımıyla, hürriyet ve 
egemenliklerine kavuşmuşlardır. 13 Şubat 1977 Pa
zar günü, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 
yıldönümü kutlandı. Kutlama arefesinde garip bir te-
sridüf gHbi görünen 12 Şubat 1977 Cumartesi günü, 
Kurt Waldhehn'ın da iştirakiyle Lefkoşe'de Denktaş -
Makarios görüşmesi planlandı. Şayet bu gayretler ba
rışı sağlama, Yunanistan ile dost olma adına Kıbrıs' 
ten Rumlar lehine büyük tavizler koparmak, Ada'yı 
Papaz Makariös'un boyunduruğuna tekrar bağlamak 
maksat ve gayesini gütmekte ise, Millî Selâmet Partisi 
olarak biz, buna «evet» diyemeyiz. 

Bizim kanaatımızca, Kıbrıs Türk Federe Devletfi 
bağımsızlığını ilân ederek Üçüncü ÜEceöer blokuna 
çoktan katılmalı ve bu gibi siyasî oyunlara imkân ve 
fırsat bırakmamalı idi. Bu konuda geç kalındığı için 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve 
Ortak Pazar ülkeleri tarafından Yunanistan'ın istek
lerine ve Papaz Makariös'un iradesüne boyun eğilmesi 
hususunda baskılar artmıştır. Rumlar lehine Kıbrıs'ta 
toprak tavizinde bulunulması, Rum göçmenlerin yer
lerine dönmesi, Omorfo ve Maraş bölgelerinin Rumla
ra terkedilmesİ talepleri artan bir tempo ile tekrar
lanmaktadır. 

Şunu açrkça benrtelrm ki, kahraman Ordumuzun 
zaferi ve şehit kanryla tanıtim edilmiş bulunan Kıb
rıs'ın bugünkü statüsü, siyasî oyunlar ve baskılarla ta
vizler verilmek suretiyle değiştirilemez. 

I BAŞKAN — Sayın Cumahoğlu, vaktiniz tamam 
i oldu, lütfen bağlar mısınız? 

t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Ada

nın ve Kubrıs'h Türklerin mukadderatı yıllar boyu 
j Kıbrıslı Türklere kan kusturan masum bebekleri hun-
I harca parçalatan, Adanın Yunanistan'a ilhakını, Eno-
I s2s"i planlayan Başpiskopos Makariös'un emSr ve ta-
I samıfuna tekrar terkedüemez. 

Millî Savunma Bakanlığı 1977 Malî Yılı Bütçemi-
I zin kahraman Ordumuza, yüce Milletimize hayırlı ve 
I uğurlu olmasını dileyerek Yüce Heyetinizi saygıla-
I rımla tekrar selâmlıyorum efendim. (M. S. P. sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumahoğlu. 

I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sel-
I çuk Erverdi, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVERDİ 
I (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
I Cumhuriyet Halk Partici Grupu adına Millî Sa-
I vunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimiizi 
i sunmadan önce, sizîeri ve Silâhlı Kuvvetlerimizin tem-
i silenlerim saygıyla selâmlıyorum. 
[ Savunma ve güvenlik her memleketin en önemli 
I ıriillî sorunudur ve bu görev silâhlı kuvvetlerce yerine 
I getirilir. 
I Sanayileşmek, hîzh ve dengeli kalkınmak yölun-
I da bütün kaynaklarım verimli bir biçimde kullan-
I mak zorunluluğunda olan Türkiye için, güvenliği da-
I ha da büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin içinde 
I bulunduğu bölge, yalnız orada buhman ulusların kar-
I şıltklı ilişki içlinde oldukları bir yer değil; bölge dı-
I şındakı ülkelerin, özellikle büyük devletlerin çıkar 
I savaşı verdikleri bir yerdir. Dünyanın en hassas nok-
I talarından birisidir. Bu sebeple Türkiye'nin ulusal 
I güvenliğim sağlamakla görevli ordusunun her an pat-
I lak verebilecek bir çatışmaya hazırlıklı olması, başka 
I bir deyimle öteki ülkeleri kendisine saldırmaktan vaz-
j geçirecek caydırıcı güce sahip bulunması gereklidir. 
I Ayrıca bölgemiz, dünyanın en çağdaş silâhlarıyla 
I donatılmış, en ileri teknolojiyi uygulayan ordularının 
I her gün kuvvet gösteril yaptıkları bir yer halin'i al-
j mıştır. Son yıllarda, üstelik bölge ülkelerinin hırsh bir 
I silâhlanma yansına başlamış olduğu veya başlatılmış 
i olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu koşullar-
I da bir ordunun caydırıcı gücü, çağdaş bir yapıya sa-
1 hip olması ve ileri teknolojiyi ustalıkla kullanmasına 
[ bağlıdır. 
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Güçlü ordunun yolu, sanayileşmiş, eğitilmiş, sosyal 
adaleti yaygınlaştırılmış bir toplum yapısından geçer. 
Bu sebeple Türkiye, iç ve dış politikasını bu amaca 
yöneltmelidir. Bu yöneltmenin belli başlı araçlarından 
birisi de, bütçedir. 

Bu senek! bütçemizde, Millî Savunma Bakanlığı 
% 19,3 pay almaktadır. Re - Mo Programı dahil 
edildiğinde 42,5 milyar liraya parasal olarak ulaşmak
tadır. Bu ödeneğin (küsurlarını atarak) 29 415 000 000 
lirası cari harcamalara, 12 931 000 000 lirası da ya
tırımlara, 153 000 000 lirası da transfer harcamala
rına ayrılmış bulunmaktadır. 

Kuvvetlere göre dağılım ise : 17 614 000 000 lirası 
Kara Kuvvetlerine, 7 568 000 000 lirası Hava Kuv
vetlerine, 4 932 000 000 lirası Deniz Kuvvetlerine, 
2 934 000 000 lirası da Millî Savunma Bakanlığı hiz
metlerine ayrılmış bulunmaktadır. 

1972 yılında 1601 sayılı Kanunla Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yeniden teşkiilâtlandırıîması, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma 
Br kanlığına 10 yılda 16 milyar liralık gelecek yıllara 
geçici yüklenme yetkisi verilmiş, daha sonra da 1904 
sayılı Kanunla bu kaynak miktarı 23,7 milyar liraya 
çıkarılmış ve süre de 6 yıla indiriknSştir. Kıbrıs Ba
rış Harekâtı ve onu takip eden ambargodan sonra, 
içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle Meclis olağan
üstü toplantıya davet edilerek 4 yıllık bir süre içer'i-
sinde 13,5 milyar liralık bir yetkimin daha verilmesi 
istenilmiş ve 2020 sayılı Kanunla da bu yetki verilmiş
tir. Ancak, Hükümet, yetki verilen miktarın karşılığı
nı döv'iz olarak bulamadığı cihetle bu para harcana
mamış, gerekli araç ve gereçler alınamamıştır. Bıraka
lım satınalmayı; sözleşmeleri bile yapılamamıştır. 1976 
malî yılı sonuna kadar 16 580 000 000 liralık kaynak 
tahsisinden 14 971 000 000 liralık sözleşme yapılabil
miş... Memleket ekonomisine hiçbir katkısı olmayan 
birtakım lüks ve gereksiz tüketim maddelerinin dış 
alımı için gerekli döVizJi bulmakta mahir olan bir 
Hükümetin, millî güvenliğimizi ilgilendiren bu konu
daki davranışı üzerinde ibretle durulmaya değer. 

Sayın Genelkurmay Başkanının dünkü beyanatla
rında da aynı konuya temas edilmiş ve dış alımlar için 
gerekli dövizin Hükümet tarafından temin edileme
diği, gazetelere beyanat olarak yansımıştır. 

Rakamlar üzerinde duracak ve eleştirmek nîyelin-
de değiliz. Eîbetteki ayrılması mümkün olan ayrıl
mıştır; daha fazlası verilememişe bu, maddî olanak
sızlıktandır. 

Ekonomik gelişme ve millî güvenlik, vazgeçilmez 
Hd unsurdur. Bu nedenle bu iki unsur arasında kay
naklarımızı denge?] tutmak zorundayız. Ne ekonom'ik 
gelişmemizin millî güvenliğimize ayırdığımız pay yü
zünden zayıflaması ve ne de millî güvenliğimizin ola
naksızlık yüzünden tebükeye girmesi terviç edilir şey
ler değidlir. 

Orduların gücü yalnız sayısal çokluklarından de
ğil, daha çok tekriik ve stratejik silâh, araç ve gereç
lerle donatılmış olmasından gelmektedir. Söz buraya 
gelmişken, üzerinde önemle durulması gereken bir 
konuya da değinmek isteriz. Anayasamızın 60 ncı 
maddesi, 1971 yılında duyulan gereksinmeyle değişti
rilerek, «Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve öde
vidir. Bu ödevin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hüz-
metlerinde ne şekliSde yerine getirileceği kanunla düzen
lenir» haline getirilmiştir. Nüfusumuzun hızla çoğalı
şı, vatan hizmetine çağrılanların sayısını artırmakta ve 
Silâhlı Kuvvetlerimizin gereksinme duyduğu miktar
dan faz?a er ve yedek subay adayının ya gereksiz yere 
silâh altına alınmasına veya birikim yapmasına sebep 
olmaktadır. 

Değinmekte yarar gördüğümüz bir konu da, askerî 
güçlerimizin memleket kalkınmasında katkıda bulun
masıdır. Eîbetteki bu, Ordumuzun iş ordusu haline 
getirilmesi önerisi değildir. Askerî görevleri gere
ğince yol, köprü vesaire yapımıyla uğraşanların, eği
timleri sırasında veya diğer sınıfların eğitim için ge
rekli zaman dışında bu amaç içlin çalıştırılmalarından 
büyük mahzurlar doğmuyorsa, memleket için büyük 
kazanç olacaktır. Ordumuzun mevcudunun gerektiğin
den fazla olmasından ileri gelen savunma giderferü kı
sılarak, yine Ordumuzun modernleştirilmesi, silâh gü
cünün artırılması için kullanılmalıdır. Gerektiğinden 
fazla silâh altına alman ve tüketici olarak beslediği
miz insanlar, memleket ekonomisi içinde üretici hale 
getirilmelidir. Konunun, eşitliği bozmadan ve Şikâyet
lere sebep olmadan bir çözüme bağlanmasındaki zor
luğunu biliyoruz. Ancak bu zorluk, sorunun çözü-
mündeki zorunluluğu ortadan kaldırmamak ve yen-
memelidlr. 

Sayın milletvekilleri, millî güvenliğimizde her şey
den önce kendi gücümüze güvenmek ve bu amacı sağ
layacak şekilde hazırlıklı bulunmak zorundayız. Bu 
nözîerim «Başka ittifaklardan yararlanmamalryız» 
şeklinde anlaşılmamalıdır. Ulusal güvenliğimizi artıra
cak, daha fazla güvence altına alacak anlaşmaların 
yapılması da uygundur ve gereklidir. 

Zaten bir memleketin savunması, millî güvenliği, 
dış politikasından da soyutlanamaz. Silâhlı Kuvvetlerin 
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teşkilâtlandırıhîiası, savunma konseptö dış politikaya 
göre olur. Bu politika* hükümetler tarafından sapta
nır ve Silâhlı Kuvvetler de buna göre hazırlanırlar. 
Hedefe göre silâhlanma ve dış tehlikeye göre yönlen
me gerekir. Bir ülkenin silâhlı kuvvetleri ne kadar 
güçlü ohırsa olsun, dış politikasında tutarsızlık varsa 
zaafa uğrarlar. Bu sebeple dış politikanın duygusal
lıktan uzak, yurt çıkarlarına, gerçeklere, akla dayan
ması gereklidir. Ayrıca milletlerarası dengenin de yurt 
ç&arîarında kullanılması, savunmadaki başarının te
mel ilkesidir. 

Bir ülkenin milletlerarası anlaşmaya girişinin te
mel seböbi, hem kendisi ve hem de anlaşan ülkelerin 
ulusal güvencesini artırmak olduğuna göre, antlaşma
yı yapan üîke o antlaşma ile her şeyden önce başka
larına kazandırdığından daha çok kendisi bir şeyler 
kazanmalıdır. Koşulları iyice tespit edilerek, küçük 
antlaşmazlıklarda yalnızlığa düşülmesi önlenmelidir. 

NATO ile yaptığımız antlaşmada ba şartlara yete
rince uyulmadığı içindir ki bugün içinde bulunduğu
muz duruma gelmiş bulunuyoruz. 

İttifaka dahil olmadığımız halde Kore'de dövüş
tüğümüzde, mümtaz birlik nişanı ile taltif edenler, 
1963 Küba buhranında haberimiz olmadan bizfi bir 
harp tehlikesiyle burun buruna getirenler, Viîadivostök' 
ta!ki görüşmelerde yalnızlığa iteleyenler, Kılbrıs Barış 
Harekâtınıîan sonra ambargo ile başbaşa bıraktılar. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, Bütçe Ko
misyonundaki müzakeresi sırasında bir yetk'iüi, «Kıb
rıs Barış Harekâtının ortaya koyduğu koşullar, Ame
rika Birleşik Devletlerince uygulanan silâh ambargo
sunun ittifak içindeki devletlere etkisi, peşin alımları 
dahi güçleştirdi» demek suretiyle ittifak içerisindeki 
devletlerin ambargo sonrası takındıkları tavrı ortaya 
koymuştur. Amerika Birîeş'k Devletlerinin d'jğer 
NATO devletleri üzerindeki etkisi ve o îsiemetlikçe 
ittifak içindeki devletlerin bize peşin para ile dahi 
satış yapmayacağı somut olarak ortaya çıkmış görü
lüyor." Hâlâ dış alımların bu ülkelerden yapılışı ve 
başka kaynaklar aranmayış!, pek basiretli ve uzak gö
rüş ile bağdaşır bir hal değildir. 

Söz bu noktaya gelmişken, demin bütçe üzerinde 
konuşan Adalet Parlili arkadaşımızın «ehlisalip» di
ye NATO'da bu müttefiklerimizi suçlaması, NATO' 
daki durumumuzun yemi baştan gözden geçirilmesi
nin gerektiğine bir kanıt olmalıdır. 

Yine Sayın Millî Selâmet Par&i sözcüsünün aynı 
ibarelerle NATO'da içinde bulunduğu bir ittifakın 
müttefiklerini suçlamış olması bunun bir başka di

ğer kanıtıdır. İktidarda bulunduklarına göre, hatta 
•Millî Selâmet Partisi sözcüsü daha ileri giderek, Ma-
karios'la Denktaş arasındaki görüşmelerin ve bu gö
rüşmelerden çıkacak birtakım ne Türkiye'nin, ne Mil
lî SeJâmct Partisinin kabul edeyemeceği neticelerin 
şimdiden reddedildliğini ifade etti. Hükümet içerisin-
deM bir partinin bu türlü beyanları haddizatında biz
leri en&şeye götürmektedir. Kendileri hükümette ol
duğuna göre, konuyu muhalefete şikâyet etmekle bir 
net'iceye ulaşamayacakları ortadadır. Bu hususa da 
dikkatinizi çekerim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Carter yönetiminin antlaşma karşısında takındığı 
tavrı, askerî yardımı, Kıbrıs da dahil olmak üzere 
Türk - Yunan ilişkileri üzerinde açıkça baskı unsuru 
o5arak kullanmak amacıyJe antlaşmanın onaylanma
sını erteleıne girişimlerini dikkatle, ibretle ve ders ala
rak izlememiz gerekir. 

Bu olgulardan millet olarak, devlet olarak bir so
nuç çıkarmanın ve ona göre politika saptamanın za
manı geldiği kanısındayız. Bu arada, 26 Temmuzda 
alınan üslere el koyma kararının ne ölçüde uygulan
dığını ve son geHişmeler karşısında Hükümetin ne dü
şündüğünü de öğrenmek isteriz. 

Savunmasını dış kaynağa dayamış, yeterli ikmâl
den yoksun müîlî orduların savaş güçlerinin sınırlı ola
cağım tecrübelerle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle
dir ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hızlı sanayi
leşmemizin zorunluluğu ve savunmaya ilişkin sana-
erlşememiş ülkelerden kendilerine yapılan yabancı yar
dımları da gereğince kullanamadıkları bilinen bir ger-
çekair. 

Sanayileşmemiş, ekonomik kalkınmasını tamam
layamamış bir ülkenin silâhlı gücünün de genel sevi
yeyi aşmış olması düşünülemez. Osmanlı Devlet'iriin 
gerilemesi ve güçsüzlüğü, ekonomisinin ve sanayiinin 
yeni gelişmelerin gerisinde kalmasından sonra başla
mıştır. Belirli bir kalkınma ve sanayileşme düzeyine 
erişememiş ülkelerden kendülerine yapılan yardımları 
da gereğince kullanamadıkları bilinen bir gerçektir. 

Yabancı yardımının ne kadar, ne nitelikte ve han
gi amaçla yapılacağı milletlerarası olaylarda her gün 
daha açık ortaya çıkmaktadır, öte yandan, harp sana
yiinin kurulmasından çok genel sanayinin kurulma
sından söz edilmeli ve harp sanayii de bunun bir 
parçası olarak ele ahnmahdır. Türkiye için bu ko
nuyu sunarken yalnızca harp sanayiini kurmaktan 
değil, kurulmuş olan sanayimizin geliştirilmesinden 
ve askerî maksatlara yönelik üretiminden de söz edil
melidir. Yeterli olmasa da, memleketimizde yalnız-
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ça askerî maksatlar için kurulmuş bir sanayi mev- i 
cuttur. Evvelemirde bu sanayi kolunun rantabl bir 
hale getirilmesi ve savunma konseptimize uygun üre
time geçirilmesi gereklidir. 

İkinci olarak, kamu kesimine ait olan sanayi kol
larından bir program içerisinde askerî maksatlar için 
üretim planlanmalı ve bunun gerekleri yerine geti-
riSmeMirj örneğin: Lastik; saç ve çeKk üreten sa
nayiimiz bulunmasına karşın, bu üretimin askerî ı 
maksat için kullanılacak nicelik ve nitelikten yoksun 
oluşu, duyulan gereksinmenin dış ahm yohı ile kar
şılanmasına sebep olmaktadır. Askerî maksatlar 
için uzun vadede duyulacak gereksinme bir plana 
ve programa bağlanmak suretiyle, bu fabrikalara 
yapılacak ilâvelerle dış alımdan kurtulabileceğimiz 
bu konunun uzmanlarınca söylenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, beş dakikanız var. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. I 

Milletlerarası ilişkilerde köklü ve önemli değişik
liklerin hızla oluştuğu bir dönemde yaşamaktayız. 
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş denge ve 
milletlerarası ilişkilerle, günümüzün denge ve ilişki
leri çok farklıdır. I 

Bloklar arasındaki gerginlik yumuşar, eskiden ak- I 
la gelmeyecek ölçüde yoğun ekonomik ilişkiler ve I 
siyasal istişareler başlar, yeni güçler ve yeni koşul- I 
lar ortaya çıkarken, Türkiye'nin bu yenilikler ve I 
değişiklikler arasında, tıpkı müttefikleri gibi ilişki- I 
lcrini yeni baştan değerlendirmesi gerekirdi. Son I 
olaylar, Türkiye'nin ulusal güvenlik ve savunması I 
için dahil olduğu ortak güvenlik sistemiyle yetinme- I 
yip, kendi ulusal savunma olanaklarını, stratejisini I 
geliştirmesinin ve ortak güvenlik sistemi içinde ge- I 
rekli esneklik ve insiyatif i elde etmesinin kaçınılmaz- I 
lığını inkâr edilmez şekilde ortaya koymaktadır. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ordumuz I 
yeniliklere taraftar, yurt sorunlarından haberdar ol
makla beraber, yetkili olmadığı sorunları çözme I 
çabası dışında durmaktadır. Kötü yönetimin uyan- I 
dırdığı kaygılar, zaman zaman eğitimini görmediği I 
konularda görev yüklenmesine sebep olmuşsa da, I 
her seferinde demokrasiye ve özgürlüklere olan inanç I 
ve saygısını göstererek rejimin işlerliğini sağladık- I 
tan sonra asli görevine dönmüştür. Bu hal, elbette- I 
ki silâhlı kuvvetlerimizin fedakârlıklara katlanmasına I 
ve sıkıntıya girmesine neden olmuştur. I 

Anayasamızda öngörülen haller dışında, Hükü- J 
metlerin kasıtlı tutumları ve beceriksiz davranışları | 
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sonucu bozulan asayiş ve kaybolan huzuru temin 
için, orduyu zabıta görevleriyle yükleme girişimle
ri her seferinde silâhlı kuvvetlerîmizce olumlu kar
şılanmamıştır. 

Hükümet başının sık sık halkını ordusuyle korkutur-
casma sıkıyönetimden bahsetmesi, milletle ordusu ara
sındaki münasebetlere ters düşmektedir ve sakınılması 
gereken bir davranıştır. 

Politikaya karışmamakta silânh kuvvetlerimizin 
gösterdiği özeni, bazı politikacılarımızın da gösterme
sinin kaçınılmazlığını bir kere daha vurgulamak isli
yoruz. Politik yarar düşüncesiyle, askerî konuların 
meydan konuşmalarına malzeme edilmesi, zannedil
diği gibi yarar değil zarar getirmektedir. Bu işin hü
kümet edenler tarafından yapılması ise, üzüntüyü ar
tırmaktadır. Örneğin ı 

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında batan Kocatepe 
muhribinin, sonradan Cumhuriyet Hale Partisine 
giren zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanım haksız 
yere suçlamak için seçimler sırasında kullanılmış ol
ması esef vericidir. Gerekli tahkikat sonucu emekli 
komutanm suçsuz olduğunun saptanmış ofanasma 
karşın, suçlayanın bu kere susmayı yeğleyerek kamu
oyuna bir açıklamada bulunmamasını ise, ayrıca 
üzerinde durulması gerekli bir konudur. 

Bir kuvvet komutanının atanmasında askerî ge
leneklere ters düşen zorlamaların, askerî yargı organ
larınca düzeltilmesi, siyasî iktidara ders olmak gerekir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Lockheed konusunda; bir siyasî partiyi ve onun 
yönetimindekiSeri yıpratmak için, Hükümetin izlediği 
politika ve verdiği demeçlerden sonra; tahkikatın bi
ran önce bitmesi ve gerçeklerin ortaya çdtması için 
çaba harcaması gerekirken; delilleri yetkililere verme
mekteki inadı ve bakanlıkların karşıhkh birbirlerini 
suçlamaları, hem kamu oyunu ve hem de silâhh kuv
vetlerimizi haklı olarak tedirgin etmektedir. 

ABD ile yapılan anlaşma ile denetim yapan Mecli
sin devre dışına çıkarıldığım söylemekle yetineceğiz. 

Mesnetsiz suçlamaların gerek iç ve gerek dış alım
ları yapan görevlileri, etkilediğini ve uluorta bir suç
lamadan kurtulmak için yetkilerini kullanmakta çe
kimser davrandıklarını Sayın Mini Savunma Bakam 
ifade etmektedirler. Bu hal ise, memleketin aleyhine 
olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Silâhlı Kuvvetler güçlerini ve 
saygınlıklarını yalnızca maddî olanaklarından almaz
lar. Onları güçlü ve saygın kılan manevî değerleri 
vardır. Bunların başında eSbetteki disiplin gelir; ge-
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temeklerine ve özgürlüklere sahip çıkma gelir; içinden 
çıktığı ve gücünü aldığı halkına sevgi ve yasalara 
saygı geJh\ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bu manevî koşullara uy
duğu içindir ki milletin sevgisini, saygısını toplamak
ta ve yüzümüzü güldüren, gururumuzu okşayan ba
sanlarla ulaşmaktadırlar. JBu duygularla Yüce Mec
lisimizin değerli üyelerini, kalıraman Ordumuzun 
yurtsever subay, astsubay ve erlerini Cumhuriyet 
Halk Partisi adına, saygı ile selâmlarımı. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi, 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faruk Sü-

kan, buyurun efendim.( D. P. sıralarından aikış-
lar) 

D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşla
rım; 

Demokratik Parti Grupu adıma Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bugün Türkiye çok çetrefil iç meseleleri yanında, 
bağlı bulunduğu ortak savunma sistemleriyle ittifak
ları bakımından da sıkıntılı ve buhranlı bir devrede 
bulunmaktadır. Millî güvenlik ve mili savunma 
meselelerini görüşürken, baza hakikatleri ve vakıaları 
ortaya koymakta faydalar vardır. Ancak bu suret
le millî savunma politikamıza, muhtemel gelişmeler 
de hesaba katılarak doğru ve sağlam bir istikamet 
veri!ebi!n\ 

Türkiye'nin Orta Doğu'da büyük ve güçlü bir 
devlet haline gelmesini istemeyenlerin az olmadığı
nı hatırdan çıkarmamak gerekir. Süper devletlerin 
dünya haritasında yapmayı tasarladıktan değişiklik
lerde ülkemiz üzerinde kumr oynadıkları, ülkemizin 
nazara alınıp alınmamasında roller oynamak iste
dikleri bir vakıadır. Bu itibarla ülkemizin nazara 
alınıp alınmamasında millî savunma gücümüzün bü
yüklüğünün ve değerinin önemli rolü bulunduğunu 
hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Devletimizin dış güvenlik ve savunma meselelerini 
tartışır ve millî hedeflere ait planlan tespit ederken, 
milletlerarası siyasî konjonktürü ve harp sanayii tek
nolojisindeki gelişmeleri stratejik değişmeleri, eko
nomik ve sosyal şartları iyi değerlendirmek lâzımdır. 
Ayrıca bir memleketin .silâhlı kuvvetlerinin teşkilât
lanması, teçhiz edilmesi, o memleketin jeopolitik ve 
stratejik durumuna ve hedefleri tespit edilmiş poli
tikasına, özellikle millî dış politikasındaki tercihler-

] le tespit edilmiş politikasına tabidir. Bu itibarla 
mMî savunmanın organizasyon ve donatılması konu
suyla uygulanan dış politikanın çok yakın irtibatları 
ve iltisakları vardır* Devlete müteveccih tehdit ve 
yabancı emeller karşısında basiretli ve kararlı olarak 
yürütülemeyen bir dış politika, devlet güvenliğine 
ve millî savunmaya zarar verir, yaralar açar. Bu
gün yurt savunması ve Silâhlı Kuvvetlerimiz silâh ve 
donatım ihtiyaçları bakımından ciddî problemlerle 
kasisi karşıya bulunuyorsa, Dünya şartlarında meyda
na gelen beklenmedik gelişmelerin yanı sıra, yürü-

I tüîmekte olan Hükümet politikasındaki büyük ihmal 
I ve basiretsizliklerin önemli rolüne bilhassa işaret et

mek isteriz. Basiretsiz ve istikrarsız bir dış politika 
uygulamasıyle, yani, bugünkü Hükümet politika-

j siyle Türk Devleti ve Türkiye'nin savunması sıkın» 
j tılara ve açmazlara sürüklenmiştir. Acizlik, lâubali-
I ilk ve kararsızlık yüzünden Türkiye milletlerarası 

platformda mağlup ve mahkûm edilerek yalnızlığa 
terk edilmiştir. Bugün Türkiye âdeta terk edilmiş 

I bir ülke durumundadır. Dost ve müttefiklerimiz si
lâh ambargosuna, ekonomik amborgoyu da eklediler. 

I Hükümet ortakları arasındaki her sahada mev
cut olan anlaşmazlıklar ve kavgalar, milletlerarası mü-

I nasebetîerde devletimiz aleyhine kullanılmakta, dev
letimize olan güven ve itimadı derinden sarsmakta
dır. Bugünün devletlerarası münasebetlerinde ölçü, 
hak haklının değil; fakat hak kuvvetlinindir. Bu 

I itibarla «kudretli devlet, güçlü orduya sahip» esa-
I sına göre herkesin hesaplarım yapması ve bizim de 
I Iıesfipîanmızı ona göre yapmamız gerekir. 

NATO ile ilgili görüşlerimizi de müsaadelerinizle 
I kısaca arz etmek istiyorum. Tarihin en başarılı bir 

savunma sistemi olarak kabul edilen NATO^a vü-
] cut veren sebepler ortadan kalkmamış olduğuna göre, 
i Türkiye güvenliğinin teminatım NATO savunma sis-
| temine bağlılıkta bulmaktadır. 

Diğer taraftan; NATO, Türkiye'nin varlığı üe 
[ dünya barışına büyük değerler kazandırmıştır. Bu 
i husus, tarihî gerçeğin tam ifadesidir * 

NATO ittifakı içerisinde kader birliği yapan ül-
I keler, gelişen dünya şartlarından yeterli dersler al-
I malıdır. NATO'nun Güneydoğu kanadı, değişen 
I dünya şartlarına göre muhtemel saldırılara karşı 
I yeni savunma kuvvetleri ile takviye edilmelidir. Tür-
j kiye ve Yunanistan arasında devam eden ihtilâf m 
I ve Türkiye aleyhindeki fiilî durumun giderilmesi 
I NATO ülkelerinin baş kaygısı olmalıdır. 
I Hükümetten ve yetkililerden devletimizin ciddî 
} tehlikelerle çevrili olduğu bir devrede, milletlerarası 
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platformda 500 bin kişilik güçlü bir orduya sahip bir 
devletin hükümet gibi hareket etmesini ve devletin 
koymasını ve faaliyetlerini ona göre düzenlemesini 
temenni ediyor ve istiyoruz. 

Türkiye'nin maruz bulunduğu ve her geçen gün 
şiddetini artıran tehditler karşısında, devletimizin te
minatı olan Slâhh Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi ve 
yenilenmesi gerçeği ortadadır. Güçlü bir ordu için 
dış yardımların gereğine inanıyoruz. Ancak, millî kay
naklarımızın ve imkânlarımızın her şeyden önce en 
iyi şekilde değerlendirilmesinin şart olduğuna da 
önemle işaret etmek isteriz. 

Biz, yeni şartlara göre memleketimizin dış güven
lik ve savunma stratejisini gözden geçirirken, önemli 
bulunan bir noktaya itina gösterilmesini de temenni 
ediyoruz. Bloklar arasındaki gerginlik azalabilir, hat
ta bloklar da eriyebilir; fakat milletlerarası şartların 
zaruri kıldığı birçok boşluklar ve ittifaklar devam 
eder. Türk Devleri daima dostluklarına ve taahhüt
lerine bağlı ve sadık kalmış bir devlettir. Ancak, da
hil olduğumuz ortak savunma teşkilâtlarına, maksat 
ve gaye ne kadar ulvi olursa olsun, tam bir teslimi
yet ile onlara tabi ve bağlı olmayı da, millî devlet ve 
hükümranlık fikir ve felsefesiyle kabili telif bulma
maktayız. 

Son olaylar, Türk Devletinin yalnız ittifakların 
himayesine kaderini bağlamaması gerektiğini ispatla
mıştır. 

Bugünkü dünya barışının tehlikede bulunduğu 
Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesinde ciddî olayların ce
reyan ett'ği bir devrede Türk Devletine yapılan hata
lı ve kasıtlı haraketlerin karşılıksız kalmayacağım 
herkesin bilmesi ve düşünmesi lâzım geldiği hususu 
ciddiyetle anlatılmalıdır. 

Bugünkü şartlar muvacehesinde NATO'nun güç
lü bir varlık olarak devamı isteniyorsa, onun güney 
kanadının en kuvvetli üyesi Türkiye'yi kırmamak, 
darıltmamak, bilâkis güçlendirmek lâzım geldiğini 
NATO yöneticilerinin anlaması lâzımdır. Ancak, bu 
hususları onlara kabul ettirebilecek sağlam iktidar ve 
hükümet lâzımdır. 

Türkiye'nin maruz kaldığı tehditler, NATO stra
tejisinde yapılan değişiklikler ve dış yardımların bü
yük ölçüde azalması gibi önemli sebepler, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması ve modern 
silâhlarla donatılması gereğini ortaya koymuştur. Bu 
maksatla 1972 yılından beri yürürlükte bulunan Re -
Mo Kanununun günün şartlarına göre değiştirilerek 

i daha da takviye edümeslni memnuniyetle karşuamak-
| tayız. 

Sayın Bakandan, Re - Mo Kanunu uygulamaları 
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda bilgi lütfetmele
rini rica edeceğim: 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması ve 
modernleştirilmesi için 1601, 1904 ve 2020 sayılı ka
nunlarla kabul edilen 37 200 000 000 1979 yılına ka
dar Silâhlı Kuvvetlerin hizmet planlarına uygun ola
rak zamanında ve eksiksiz olarak sarf edilebilecek mi
dir? 

Geçen yıllara ait Re - Mo program ve projeleri, 
tespit edilen hizmet planlarına uygun olarak zama
nında ve eksiksiz olarak gerçekleşmiş midir? Re - Mo 
için verilen kanunî ödenekler hizmet planlarına uy
gun şekilde ve zamanında sarfedilmiş midir? 

Geçen yıllarda sözleşmesi yapıldığı bildirilen 30 
projeden kaç tanesinin, hangi silâh, araç, gereç ve 
malzeme için bağlantıları yapılmıştır? 

Amerika Askerî Satış Teşkilâtı (FMS) kanalıyla 
sağlanan krediyle alman 40 uçaklık 2 Fantom Filosu 
kaça ve hangi şartlarla alınmıştır? Bedellerinin ne 
kadar kredilerden ve ne kadan da tarafımızdan pe
şin olarak ödenecektir? Bu uçaklar ne zaman teslim 
edilecektir? Zamanında herhangi bir şekilde teslim 
edilmediği takdirde, karşılıklı müeyyide ve mükelle
fiyet ne olacaktır? Türk •• Amerikan Savunma Anlaş
ması tasdik edilmediği takdirde hangi formülle ve fi
yatlarla bu uçakları alabileceğiz? 

Batı Almanya ile Leopar Tank alımı konusunda
ki görüşmeler olumlu şekilde sonuçlanmış mıdır? Kre
di konusu halledilerek Ahnan Hükümetince tasdik 
edilmiş midir? Bugüne kadar memleketimizde harp 
sanayiinin geliştirilmesi için kullanılan Alman yardı
mının 9 ncu dilimini teşkil eden 100 milyon marklık 
kısmı, Federal Alman Parlamentosu tarafından tasdik 
edilmiş midir? 

Geçen yıllarda İsviçre ve İtalya ile yaptığımız si-
] pariş anlaşmalanyle peşin parayla satın aldığımız si

lâh, araç, gereç ve malzeme zamanında teslim edil
miş midir? 

Beş Yıllık Stratejik Hedef Planındaki tespit edilen 
projeler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiri
lebilecek midir? 

Bugüne kadar Millî Savunma Bakanlığı bünyesin
de silâh, araç, gereç ve malzemenin imaline kadar 
olan bütün safhaları kapsayan ve tiplerini tespit eden 
bir kontrol organizasyonunun mevcut olmadığım Sa-

I ym Bakan Senatoda ifade ettiler. Almanların MDW 
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Teşkilâtına benzer bir kuruluşun Millî Savunma Ba
kanlığımız. bünyesinde teşkili hususunda bir hazırlık 
ve çalışma var mıdır? 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresince 3 Ekim 
1975 tarihinde ambargonun kaldırılması karan veril
miş olmasına rağmen, fiiliyat ve tatbikatta ambargo 
çeşitli şekillerde devam etmektedir Açıklanmasını is
tediğimiz husus şudur : 

Amerika'dan peşin parayla satın aldığımız veya 
almak istediğimiz uçak, silâh ve malzeme üzerinde 
Amerikan makamlarınca ambargo mahiyetinde bir 
kısıtlama ve güçlük çıkarma halen devam etmekte 
midir? Ayrıca, yardım tarzındaki silâh ve malzeme 
fiyatlarıyle peşin parayla çeşitli kanallardan satın 
alman silâh ve malzeme fiyatları arasında ne kadar 
fark vardır? 

Demokratik Parti olarak, millî harp ve silâh sa
nayiimiz konusunda hülâsa olarak şunları beyan et
mek istiyoruz. 

Millî harp sanayiimizin, kısa, orta ve uzun vade
li planlara bağlanmasını; ciddî etütlere dayalı ve bel
li programlar halinde gerçekleştirilmesini öngörüyo
ruz. Kendi öz kaynak ve imkânlarımızla dışardan te
min edeceğimiz yardım ve İmkânların gerçekçi bir 
görüşle telif edilmesini, realist bir ölçü içinde müm
kün olan en kısa zamanda Türk Ordusunun, öz ma
lımız silâhlarla mücehhez ve modern bir ordu haline 
getirilmesinin ciddî çalışmalarına vakit geçirmeden 
başlanmasını istiyoruz. 

Geçmişten ciddî ibret dersleri alarak, millî harp 
sanayii meselemizi gerçekçi ve doğru ölçüler içerisin
de değerlendirmek zaruretine işaret etmek istiyoruz. 
Millî silâh sanayii konusunu geniş ölçüde millî sana
yiimiz içerisinde ele almak ve değerlendirmek lâzım
dır. Bugünkü sanayiimizin, insan gücümüzün, tekno
lojimizin ekonomik varlığımızla millî kaynaklarımı
zın, savunmamızın, ihtiyacı olan silâhların hangileri
ni ve ne miktarda yapabileceğinin ciddî araştırılma
sı yapılmalı ve bunların plan ve projeleri hazırlana
rak ortaya konulmalıdır. Meselenin plâtonik ölçüler
de tutulmasına tahammülü yoktur. 

Demokratik Parti olarak biz, Hükümetin millî 
harp sanayii kurulmasında vuzuh içinde olmadığı ka
naati içindeyiz. Meselâ; 3 - 4 sene önce çıkartılan 
«TUSAŞ Kanunu» uygulamaya ve yürürlüğe konma
mıştır. Politik ve hissî mülâhazalarla işler sürünce
mede bırakılmıştır. Ordumuzun ikmal ve donatımı 
ile ilgili sanayi müesseselerinin randımanla çalışma-*-
dsğı bir gerçektir. Makine Kimya Endüstrisi Kuru

mundan bakım evlerine kadar, mevcut kurumları ih
tiyaçlara göre ıslâh etmek ve geliştirmek zarurîdir. 

Demirci Hükümeti, basiretsiz tutum ve icraatı ile 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekerek, hu
zursuz ve tedirgin etmiştir. Bu hususta bazı üzücü 
olayları burada tekrar hatırlatmak lüzum ve zarure
tini duyuyoruz. 

Lockheed uçak yolsuzluğu ile ilgili soruşturma, 
giderek daha karışık bir duruma gelmiştir. Bilinen tek 
husus, Lockheed Şirketinden aiman F - 104 S uçak
larının alsını ssrasuıda rüşvet dağıtılmış olmasıdır. Or
tada Amerikan yetkililerinin Türkiye'de dağıtıldığını 
bildirdikleri 13 milyon var. Fakat rüşvet alanlar da 
elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadır. 

Demire! Hükümeti Amerikayla yaptığı anlaşma 
ile Parlamentomuz tarafından yapılacak soruşturma
nın yolunu tıkamıştır. 

Anlaşma gereğince, Amerika'dan gönderilecek bil
gi ve belgeler sadece «adlî kovuşturma ile görevli 
makamlara» verilebilecektir. Bu bilgiler ve belgeler 
Meclise sunulursa, Amerika bilgi akımını kesecektir. 

Amerika'dan gönderilen bilgi dosyası içinden bazı 
evrakların kaybolduğunu bizzat Adalet Bakanı açık
lamıştır. . 

BAŞKAN — Sayın Sükan, 5 dakikanız var. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Demirci Hükü
meti sözü geçen anlaşmayı ihlâl ettiği için, Amerika 
bülgl akımını durdurmuştur. Bu sebeple eldeki belge
ler eksik kalmıştır. 

Ankara savcılığı, görevsizlik kararı vererek, yol
suzluk dosyasını Genelkurmay Askerî Savcılığına 
göndermiştir. 

Genelkurmay Askerî Savcılığı da, olayda asker 
kişilerin ilişkisi bulunmadsğuıı beyan ederek, görev
sizlik karan vermiştir. 

Genelkurmay Askerî Savcılığı tetkikatını eksik 
belge ve bilgiler üzerinden yaparak kararını ona gö
re vermiştir. Zira Amerika'dan gelecek olan bilgi ve 
belge akımı durdurulduğu gibi, bazı dosyalar da 
kaybolmuştur. Bu itibarla Genelkurmay Savcılığı ev
velce gönderilen eksik bilgi ve belgeler üzerinden tet-
kikai yapmak zonında kalmıştır. 

Kaybolan dosyalarla ilgili olarak Adalet Bakan-
hğıylc Dışişleri Bakanı arasındaki karşılıklı suçla
malar henüz bir açıklığa kavuşmamıştır. 

Meclislerde Lockheed yolsuzîuğuyle ilgili ola
rak, hem Demire!, .hem de Eeevit hakkında soruştur
ma açılmıştır. 
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İşte Lockheed yolsuzluğu bu kadar karışık ve 
karmaşık bir hale getirilmiş ve milletimizin dikkati 
de bu nokta üzerine çevrilmiştr. 

Japonya, Hollanda ve İtalya Lockheed yolsuzlu
ğuna adı karışanları aramış, bulmuş ve cezalandır
mıştır. Barbakan Tanaka, Prens Barnard ve diğerle
rinin akıbeti ortadadır. 

Soruşturmayı sonuçlandıramayan tek ülke Tür-
kiyemizdir. 

Hiç kimse «Soruşturma gizlidir» gerekçesinin 
arkasına da sığınamaz. Zira soruşturma yolu zaten 
tıkanmıştır. Sivil savcılık da, askerî savcılık da gö
revsizlik kararı vermiştin Meclis Komisyonunca 
araştırma ve soruşturma yapılması, Amerika'yla ya
pılan anlaşma hükümleriyle önlenmiştir. 

Amerika'yla yeni bir anlaşma yapılmalı, Meclis
lere Soruşturma yapma imkânı hazırlanmalı, bütün 
belgeler getirilmeli ve bu yolsuzluk bir an önce orta
ya çıkarılmalıdır ve de geç kalınmamalıdır. 

Biz hiç kimseyi itham etmek istemiyoruz ve it
ham da etmiyoruz. Mesele açıklığa kavuşturulmalı, 
şerefli ve namuslu insanların haysiyeti ile oynanma-
malıdır. 

Silâhlı Kuvvetler içerisinde huzursuzluk ve bu
nalıma sebep olan diğer bir olay da, Hava Kuvvet
leri Komutanlığı makamı üzerinde, bir komutanm 
ayrılışı ve yenisinin tayini konusunda vuku bulmuş
tur. 

Lockheed uçak yolsuzluğu olayının ortaya atıldı
ğı günlerde zamanın Hava Kuvvetleri Komutam bir 
İtalyan uçak firmasından, bir ilkokul için aldığı yar
dım sebebiyle hakkında Genelkurmay Başkanlığınca 
soruşturma açılması üzerine, soruşturmanın selâmetle 
yürütülmesi için görevinden isiifa etti Kurulan bir 
özel komisyon marifetiyle yürütülmüş olan soruştur
ma, Askerî Mahkemeye intikal etti ve eski komutan 
Orgeneral Emin Alpkaya'nın beraatıyle sonuçlandı. 
Askerî mahkeme bir ara kararıyle Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından kurdurulan özel komisyonun 
yasalara aykırı olduğunu ve kurduranlar hakkında 
soruşturma açılması gerektiğini bildirdi. Mahkeme
nin bu kararının yerine getirilip getirilmediğini sor
mak istiyoruz. Burada şu hususu da .belirtmeyi va
zife saymaktayız. Hava Kuvvetleri eski komutam 
Orgeneral Emin Alpkaya'nın istifası, meslek şeref 
ve haysiyetini şahsî hesapların üstünde tutan bir 
kimseye, bir komutana yaraşır örnek bir harekettir. 
Bu hareket, şaibe ithamı altında bulunan her dev

let görevlisi için uyarıcı ve ibret verici bir ders ma
hiyetindedir. 

Emin Alpkaya olayında Genelkurmay Başkanlı
ğının tutumunun hukuka uygun olmadığını ve hissî 
bir davranış bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Orgeneral Alpkaya'dan sonra Hava Kuv
vetleri Komutanlığına tayin işi de, kamuoyunu gün
lerce işgal eden ve Silâhlı Kuvvetler bünyesinde ra
hatsızlık ve huzursuzluk yaratan bir olaydır. Yeni 
komutanm atanmasında kanun hükümleri ve bugüne 
kadar olan tatbikat değil, siyasî hesaplar ve siyasî 
ihtiraslar rol oynamıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanuna ve usu
le uygun olarak Genelkurmay Başkanı ve Millî Sa
vunma Bakanı tarafından dörtlü kararnamenin çıka
rılması için kıdemli olan orgeneralin inhası, Başba
kan tarafından beğenflmeyerek uzun süre bekletil
dikten sonra, geri çevrilmiş ve bilâhara ikinci orge
neral da yok farz edilerek bir korgeneral atanmeş-
tsr.j 

Sayın Genelkurmay Başkam ve Sayın Millî Sa
vunma Bakanı için de üzücü mahiyette olan bu ata
ma, Yüksek Askerî İdare Mahkemesi tarafından 
bozulmuştur. Ancak Askerî İdare Mahkemesinin 
hak ve hukuku hâkim kılmasından sonradır ki, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına bir orgeneralin tayini ya
pılabilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi huzursuz ve rahatsız eden 
başka bir konuya da kısaca temas ederek sözlerime 
son vereceğim. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Hükümetçe or
generallikten korgeneralliğe indirilmesi olayından he
men sonra; Hükümet, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir kanun tasarısı sevk etmiştir. 

Bu kanun tasarısı Silâhlı Kuvvetler komuta ka
demeleri, general ve amiral kadroları ile ilgili olduğu 
halde; kanunların açık hükmüne rağmen Yüksek As
kerî Şûranın mütalaası alınmadan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Bu tasanyle kanunların açık hükmüne ve bugüne 
kadarki tatbikatın alisine olarak, orgenerallikten 
korgeneralliğe indirilen Hava Kuvvetleri Komutankğı 
kadrosu konusunda yapılan kanunsuzluğun telâfisi 
cihetine gidilmek istcnmfşiir. 

Bu tasarı, Ordunun politika içerisine çekilmesine 
fırsat ve imkân verebilecek ve Ordunun yıpranmasına 
yo! açabilecek mahiyettedir. 

Muhterem milletvekilleri, son söz olarak şunları 
arz etmek istiyorum. Hükümetin geçen yıl, sizlere ki-
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saca arz ettiğim Silâhlı Kuvvetlerle ilgili bazı icraat 
ve tasavvurları, Ordumuz hakkında içeride ve dışa
rıda çeşitli spekülasyonların ve hoş olmayan tartış
maların yapılmasına fırsat ve imkân vermiştir. 

Bu itibarla temenni ederim İd bundan sonra geç
miş hadiselerden ibret dersi alınarak Silâhlı Kuvvet
lerimizin içerisine politika sokulmamalıdır, hem de 
böyle nazik bir devrede. 

Sözlerime son verirken Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin Millî Savunma mensuplarına; erinden, or
generaline kadar şerefli mensuplarına ve şerefli Ordu
muza hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Şahısları adı

na söz isteyenlere sıra gelmiştir. 
Şahsı adına buyurun İsa Ayhan. Sayın Ayhan, 

süreniz 10 dakikadır. 

İSA AYHAN (Aydın) — Sayın, Başkan, sayın 
miHcrvekilleri; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
«milîî savunma» kavramından ne anladığımızın bi
linmesinde yarar vardır. 

Millî savunma, dışardan yapılacak saldırılara kar
şı savunmakla yetinmek demek değildir. Millî sınır
ların içindeki bütün değerleri koruyup geliştirmek ve 
milleti her yönden güçlü tutmanın koşullarını hazır
lamak demektir.. 

Bu tanım açısından savunmamızı değerlendirdiği
mizde, güçlü bir ekonominin gereğine inanıyorum. 
Ekonomisi gelişmemiş fakir ülkelerin orduları tü
ketici ordu olmaktan çok, üretici vasıflı olmak zo
rundadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi oluşturan gençlerimiz, ana 
ocağından asker ocağına gelirken, kendi yeleğine uy
gun olan işlerde üretici olarak yetişip gelir. Askerlik 
süresi içinde gençlerimize harp sanatının gerekleri öğ
retildikten sonra, geride kalan boş süreyi insan ener
jisinin israf edilmesi yerine, ülkenin kalkınmasında 
mesleğine ve yeteneğine uygun üretim işkrinde de
ğerlendirmemiz gerekmektedir. 

Dünyanın hızla geliştiği bu çağda, savunma sa
dece harp hazırlığı olarak, dar çerçeve içinde düşü-
nüimemelMir. Silâhlı Kuvvetlerimiz, gerçekten kal
kınmamız için elindeki insan ve makine gücüyle bü
yük bir potansiyeldir. Milletlerin en büyük ve sürek
li hazinesi, insan gücüdür. İnsan gücünü disipline ede
rek, belli, planlı hedeflere yönelterek işlerseniz, ülke
mizin cennete dönüştüğünü görürüz. Bozkırlann or

mana; akıp giden ırmakların elektriğe, sulama kanal
larına; patika yolların asfalta; cehaletin kültürel; gı
dasızlığın dengeli beslenmeye ve böylece insanlığın 
mutluluğa ulaştığını görürsünüz. Beslenmesi, barın
ması yeterli orduların ekonomisi güçlüdür. Ekono
misi güçlü olmayan ülkelerin orduları bakımsız, iyi 
yetiştirilmemiş, çağın gerektirdiği savunma araç ve 
gereçlerinden yoksun kalır. 

Bugün Türkiye ulusal savunmasını NATO'ya bağ
lamıştır. 1950 sonrası, Türkiye'nin dış politikadaki 
değişikliği sonunda, bugün bizi dünya milletleri ara
sında yalnız ülke durumuna düşürmüştür. 

Türk miBeti tarih boyunca özgürlükçü, devrim
ci, adalet sever bir geleneği olan millet olarak bilinir 
ve itibar edilirdi. Geçtiğimiz 25 yıl içinde, dışa ba
ğımlı politikanın sonucu, Amerika'yı darıltmayalım 
çalıntıyla, özgürlük ve bağımsızlık kavgası veren ül
kelerin yanında değil, onları sömüren, gün gün cüız-
kşürmak isteyen ülkelere karşı olduk ve bu karşı 
oluşumuz sonucu, bugün Türk milleti dünyada yal
nızlığın örneğini ve onun acı hatıralarım yaşamakta
dır. 

Türkiye'mizi bu yalnızlık denizinden, selâmet li
manına ulaştıracak kaynakları arayıp bulmak zorun
dayız. Bunun koşulu, ulusal bağımsızlığımızı gerçek
leştirmekle mümkündür. Bugüne kadar biîinen bir 
gerçek vardır ki; o da, Adalet Partisinin dışa bağımlı 
politikadan Türkiye'nin yarar sağlayacağı inancıda*. 

Dünyamızda iki süper devletin dışında, üçüncü bir 
dünya konjonktimi gelişmiştir. Türkiye, bu üçüncü 
dünya ülkelerinin sorunları ile ortak noktası olan bir 
ülkedir. Ulusal bağımsızlık ilkemizi işletebilmek için 
Türkiye'nin çıkartan neyi gerektiriyorsa, onun ya
pılmasında birlik olmak zorundayız. 

Bütçemizin büyük dilimini Millî Savunma kullan
maktadır. Dünyanın en çok asker besleyen ülkelerin
den birisi Türkiye'dir. Çok sayıda asker beslemek 
yerine, ekonomimizi güçlendirip, harp sanayimizi ge
liştirmek daha akıllı bir yol olur sanıyorum, 

NATO bugün Türkiye'yi kendi pazarını koru
makta karakol görevi olarak kullanmaktadır. Biz 
Amerikan kapitalizminin sömürü kanallarının bekçisi 
olmaktan kurtulmak istiyoruz. Ordumuzu, halkımızın 
ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma savaşında göre
ve çağırıyoruz. Türk Ordusu halkın ordusudur. Ordu 
var olduğu için Türk halkı yoktur, Türk halkı var 
olduğu için ve onun devamı için Türk Ordusu var
dır. 

— 446 — 



M. Meclisi B : 50 20 . 2 . 1977 O : 1 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Milletin ordu
sudur. 

ÎSA AYHAN (Devamla) — Milleti meydana ge
tiren unsurlar, halkın abnteriyle birleşmeğidir. Millet 
tanımını öğrenmeyenîere öğretmek, öğretmen olarak 
benim görevimdir. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Türk Ordusu 
milletindir. 

CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Milleti öğren. 

İSA AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarını, 
bir eğitimci olarak ben düdüklü tencereden kork
mam; ben düdüksüz tencereden korkarım. Ne zaman 
patlayıp kimleri imha edeceği belli olmaz. Onun için 
seslenenlerin, hazmedemeyenlerin hastalıklarını teş
his ederiz ve tedavilerini sağlarız. 

Ordumuzu zaman zaman, başarısız, beceriksiz, 
âciz Adalet Partisi İktidarı politikanın içine çekmek 
istemiştir ve bazı dönemlerde başarılı olmuştur; ama 
Türk demokraisisi, 27 Mayıs'mdan tutunuz, ondan 
sonraki kontr ihtilâller ve 12 Mart döneminde yara 
almıştır. 

Sandıksal demokrasinin dışında hangi kaynaktan 
gelirse gelsin, Türk halkının oylarına dayanmayan 
kuvvetin iktidarını, Türk halkı haznıedemeyecek ka
dar demokraside mesafe almıştır. 

Biliniyor ve bilinmelidir ki, Türk Ordusu şu veya 
bu partinin, zümrenin çıkar ordusu değildir; Türk 
milletinin şerefli Ordusudur. 

Adaletsiz, tutarsız, kayırmacalı, kendisi gibi dü
şünmeyenlere karşı zulmeden, hatta insanlarımızı 
öldürmeyi göze alan bir zavallı iktidar, kendi cina
yetlerini örtmek için şerefliTürk Ordusunu sımsıkı 
yönetim elbisesi giydirmenin oyunlarını tezgahla
maktadır. 

Değerli Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli ku
mandanları bu oyunu büyük bir titizlik ve dikkatle 
izlemekte ve suçluları suçîarıyle tarih önünde halkla 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Türk halkı, bu zavallı cinayet şebekesinin başları
na 1977 seçimlerinde sandıktan çıkacak halkın kendi 
iktidarıyle mutlaka hesabını soracaktır ve o gün uzak 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, vaktiniz tamam oldu, 
lütfen bağlayın. 

ÎSA AYHAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan Süleyman 
Demireî'in, zaman zaman işlenen cinayetler ve suç-

I lulara yapılan işlemlerden söz ederken, açıkhk geti
rici ve tedbir alıcı bir konuşmasını göremiyoruz. 

Biz diyoruz ki, suçhı bulunsun, adalete teslim 
I edilsin. Suçhıyu bulmak görevi hükümetlere aittir. 
I Suçhı bulunmuyorsa, suçluyu bulmayan hükümet suç-
I hıdur. 
I Değerli arkadaşlarım, suçluyu bulmak ve ceza 
I vermek işlemi kolaydır. Biz Türkiye'de artık suçfu-
I lan değil, suçu isteten insanların cezalandırılacağı bir 
t hukuk düzenini kurmanın koşullarım aramak zorusı-
I dayız. 
I BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen bağlayın. Vak-
I tiniz bitti, son sözünüzü söyleyin. 

I ÎSA AYHAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
I Başkanım. 
I Türk gençleri bugün sokakta suç işliyorsa; Türk 
I gençleri bugün sokakta, kendisi gibi düşünmeyenlere 
I karş* kurşun sıkabilecek ortama gelmişse; başını so-
I kacsk gecekondu ve bodrum katından yoksun oluşu, 
I kursağına bir lokma sıcak aşın girmemesi koşulların-
I d and ir. 
I BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi 
I bağlayın efendim. 
I İSA AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşla-
I ran; 1977 Millî Savunma bütçemizin Türk halkına, 
I Ordumuza hayırlı obuasını diler; saygılar sunarım. 
I (C. II. P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
I milletvekilleri; Silâhlı Kuvvetlerimizin 1977 malî yılı 
I Bütçesini sunarken Yüce Heyetinizi Türk Silâhlı Kuv-
I vetleri adına saygıyle selâmlıyorum. 

I Konuşmama başlarken, savunma bütçemiz üzerin-
I de konuşan parti gruplarının değerli sözcülerine ve 
I diğer konuşmacı arkadaşımıza, dikkatle ve istif ad ey-
I le izlediğimiz tenkidlerinden dolayı teşekkür etmeyi 
I görev sayıyorum. 

I Muhterem arkadaşlar, sayın hatiplerin üzerinde 
I durdukları konular hakkında bize ayrılan zaman öl-
I çüsü içinde görüşlerimi ve düşüncelerimi arz etmeye 
I çalışacağım. Ancak, şunu da ifade edeyim ki, do-
I kunduklan mevzular çok geniş mevzulardır. Bunlar 
I hakkında Yüce Meclisinize bilgi arz etmek isterdim 
I ama; tespit ettiğiniz zaman maalesef buna imkân ver-
I memektedir. Bu nedenle sadece bazı konulara temas 
I etmekle yetinmek durumundayım. Bunun dışında ka-
| lan ve soru mahiyetinde olan konular hakkında da 
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ayrıca kendilerine yazılı olarak bilgi arz etmeye ça
lışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1977 bütçesini hazırlarken 
ve bugünkü dünyanın askerî, politik genel görünü
münü ve Türkiye'mizin güvenliğini etkileyen şartlar 
maalesef güven verici olmaktan uzakta bulunmakta 
devam ediyordu. Bu genel gölünüm içinde; Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi, Varşova Paktı 
Zirve Konferansı, Çin'de Mao'nun ölümünün getir
diği yönetim değişikliği, Ortadoğu krizi, Ege ve Kıb
rıs sorunları, İberik Yarımadasında ve Afrika'da 
meydana gelen gelişmeler ve dünya denizlerinin pay
laşılmasında çıkar çatışmalarının yoğunlaşması dik
katleri üzerlerine çeken en belirgin olaylar olarak be
lirlenmektedir. 

Doğu ile Batı ülkelerinin liderleri durumunda bu
lunan süper devletler bölgesel olaylarda karşı karşı
ya gelmemeye; fakat çatışmaları yakından izleyerek 
kendi çıkarlarını ve mevcut dengeyi muhafazaya ça
lışmakta devam etmektedirler. 

Yaşadığımız döneme dünyamız bir detant ile bir
likte korkunç bir silâhlanma yarısıyla girmiş bulunu
yor ki, bunu bütün arkadaşlarımız konuşmalarında 
dile getirdiler. 

Süper güçler arasında nükleer silâh dengesinin 
kurulmuş olmasından dolayı, konvansiyonel strateji
nin ağırlık kazanması, tarafları bu alanda silâhlanma 
yarışına zorlamaktadır. 

Bir taraftan, 1975 yılında Helsinki'de yapılan Av
rupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı ve merkezî 
Avrupa'da silâh ve kuvvet indirimini amaçlayan kar
şılıklı ve dengeli kuvvet indirimi; stratejik silâhların 
sınırlandırılmasını öngören SALT müzakereleri dün
yada barış ve güvenliği korumaya yönelen ve insan
lığa ümit veren gelişmeler olarak görülürken; öbür 
yandan, sürdürülen, özellikle büyük güçlerin sürdür
dükleri silâhlanma yarışı ümitleri ve dünyamızı ka
rartan bulutlar halinde üzerimize gelmektedir. 

Bugün Doğu Bloku, bilhassa benimsedikleri reji
min sağladığı imkânlardan yararlanarak gayri safi 
millî hâsılasının % ll ' i ilâ 13'ünü savunma harcama
larına ayırmakta ve silâhlı kuvvetlerinin imkân ve ka
biliyetini hızla artırmaktadır. Bu blok ülkelerinin her 
3 kuvvetini de süratle geliştirip güçlendirirken, üstün 
ateş gücünü, hareket kabiliyetini, elektronik gücü, 
elastikiyeti ön planda tutmaları onların, strateji ola
rak baskm ve insiyatife dayanan stratejik taarruzu 
benimsediklerini iddia edenlere hak verdirecek geliş
meler olarak görülmektedir. 

I Varşova Paktı tehdit yapısındaki önemli gelişme
lerden biri de, son yıllarda büyük aşamalar gösteren 
deniz gücüdür. Barış, gerginlik ve bölgesel çatışmalar
da önemli politik baskı aracı olan Deniz Kuvvetleri
nin Varşova Paktı devletlerince bu amaca uygun şe
kilde kullanılmaya başlaması, dünya güç dengesine 
yeni ve önemli bir unsur getirmiştir. 

Detant isteğine ve çalışmalarına rağmen Doğu 
Blokunun bilhassa taarruz imkân ve kabiliyetine bü
yük öncelik vererek savunma gücünü artırma çaba
ları haliyle dünya barış ve güvenliğini tehdit etmekte 
ve detant sözlerinin bir hedef değil, bir vasıta olduğu 
intibaını vermektedir. Bugün üzerinde ittifak edilen 
husus, detantın ancak kuvvetle kaim olacağıdır. Bu 

I nedenledir ki, son yıllarda detant yolunda atılan bazı 
adımlar, Doğu ve Batı bloklarının anahedef ve stra
tejilerinde herhangi bir değişiklik yaratmamış ve kar
şılıklı kuşku ve güvensizliği ortadan kaldıramamıştır. 
Dünyanın birçok kesimlerinde görülen ideolojik mü-

l caddeyi ve bölgesel çatışmaları, bu büyük tehlikenin 
bir işaretleri olarak görüyoruz. 

I Değerli arkadaşlarım, tehlike gün geçtikçe büyü
mektedir. Böyle bir tehlikenin yoğunlaşması halinde, 
Türkiye'nin bunun dışında kalması güçtür. Dünya
nın bu gelişimi, özellikle petrolün, denizlerde hâkim 
olma stratejisinin dünya politikasına yön verdiği bir 

I dönemde, Türkiye'miz coğrafî konumu itibariyle dü
ne nispetle bugün daha çok, daha büyük bir önem 

I ve hassasiyet kazanmıştır. Bugün dünyanın kalbi du
rumunda olan Ortadoğuda ve büyük menfaat müca
delelerinin cereyan ettiği Güney deniz zincirinde bir 
denge noktası görünümünde olan Türkiye'nin genel 
bir çatışmanın dışında kalabileceğini düşünmek ve 

i bu anlayışa uygun bir savunma politikasını benimse
mek çok riskli olacaktır. 

Ayrıca Türkiye üzerinde mevcut emellerin bazı 
görünümlere rağmen ortadan kalktığını veya kalka
cağım düşünmek gaflet olur. Bu devamlı tehdidin ya
nı başında Türkiye'mizi saran yeni tehdit unsurları 
ortaya çıkmıştır. Hudutlarımızın yakınında, Orta Do-

ğu'daki bunalım, boyut ve şekil değiştirerek devam 
etmektedir. Gelişen Kıbrıs olayları Ortadoğudaki 
bunalımı daha da artırmıştır. Yunanistan, Türkiye ile 
olan gerginliğin durumunu sürdürmektedir. Yuna
nistan'ın iktisadî gücünün çok üstündeki silâhlanma 
gayreti yine devam ediyor. Yunanistan'ın NATO 

i nun askerî yapısı dışında kalmaya devam etmesi, 
I NATO nun güney kanadının savunma yükünü Tür-
I kiye'ye yüklemiştir. Türkiye bu nedenle Batı Anado-
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lu'nun savunması için bazı yeni tertiplere girişmek 
zorunda kalmıştır. Ayrıca Türkiye'yi, yine arkadaş
larımızın da ifade ettiği gibi, içinden bölme, yıkma 
amacı güden gayretler vardır ve bu gayretler maale
sef gün geçtikçe artarak devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri; tehditle dolu bir ortam 
içinde yurdumuzun, milletimizin bağımsızlığını, bü
tünlüğünü, haklarını ve menfaatlerini koruma husu
sunda öncelikle kendi gücümüze, kendi millî gücü
müze dayanmak durumundayız. Bunu arkadaşlarım 
da veciz olarak ifade ettiler. Bu nedenle artmakta 
olan bu tehditler karşısında Silâhlı Kuvvetlerimizin 
gücünü korumaya çalışıyoruz. Silâhlı Kuvvetlerimiz 
her istikametten gelen tehdidi ve fiilî saldırıları kar
şılayacak, savunma görevlerini her an yerine getire
bilecek bir güçte bulunmalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin harekât, ateş gücünü mümkün olduğu ölçüde ar
tırmak ve ordumuzu her türlü modern silâh ve araç
larla teçhiz etmek göreviyle karşı karşıya bulunuyo
ruz. Günün şartları içinde, Anayasamıza göre Silâh
lı Kuvvetlerimizi harbe hazırlamakla görevli olan 
Hükümetin bir numaralı meselesi, kanaatimize göre 
budur ve bu olmalıdır. Büyük Meclisin, Silâhlı Kuv
vetlerimizin gücünü koruması ve gelişen şartlar için
de daha da artırılması hususunda bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra her türlü yardımı yapmaya 
hazır olduğuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
idamesi ve güçlendirilmesi için iki kaynaktan yarar
lanılmaktadır. Birisi, millî bütçemizden ayrılan im
kânlar; ikincisi, dış askerî kaynaklar ve krediler. 

Millî kaynak, ihtiyaç ve imkânlar nazara alınarak 
1977 yılında millî savunma giderlerini karşılamak 
üzere, Re - Mo ödenekleri dahil toplam olarak 
42 500 000 000 lira ödenek istemiş bulunuyoruz. 

383 milyon lirası diğer savunma hizmetleri için
dir. 

2 819 000 000 lirası da fiyat artışlarından doğa
cak farkı karşılamak üzere ilâve edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 1977 yılı ödeneklerinin 29,5 
milyar lirası cari harcamalara, 12 veya 13 milyon 
lirası yatmmlara, 153 milyon lirası da transferlere 
ayrılmış bulunuyor. Yalnız cari harcamalar ve yatı
rım terimlerinde Millî Savunma bütçesi bakımından 
biraz karışıklık var - diğer bütçelere benzemez - bi
raz sonra bunun farkını arz edeceğim. 

1977 bütçemizin anahizmet gruplarına dağılışı ise 
şöyledir : 

10,5 milyarı personel giderleri, 255 milyon lirası 
yolluklara, 2,5 milyarı akaryakıt ve yakacak - yuvar
lak rakam olarak arz ediyorum rakamlar kesirli - 330 
milyon lirası aydınlatma, 3 175 000 000 lirası beslen
me giderleri; 2,5 milyan giyim, kuşam giderleri; 210 
milyon lirası sağlık hizmetleri; 22 milyar lirası - ki, 
bütçemizin % 51'ini teşkil etmektedir - özel savunma 
yatırımlarına. Bu rakamın bir kısmı bizim cari bütçe
lerimiz içinde görülür. Planlama, silâh, araç ve gereç 
için yapılan harcamaları yatırım saymadığı için, bun
lar bizde cari bütçelerde görülür. Aslında bunlar Si
lâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için yapılan harca
malardır, Millî Savunma özel yatırımları şeklinde ni
telendirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, özel savunma yatırından 
adını verdiğimiz biraz önce işaret ettiğim - 22 mil
yarlık harcamanın dağılışı şöyledir : 

9 116 000 000'nu savaş gereçleri, 8 640 000 000'nu 
Re - Mo programı - ki 3 milyar yapı tesis ve büyük 
onarımlar - 609 bin makine teçhizat olarak 21 mil
yar 400 milyondur. Ayrıca 617 milyon lira da bina 
alımları vardır. Bu suretle 22 milyara varmaktadır. 
Sadece savaş gereçleri ve Re - Mo için harcanan - ki 
17 - 18 milyardır - bütçemizin % 41'ini teşkil etmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl savunma masraf
larının bütçe içerisindeki yeri de - arkadaşlarımız da 
ifade ettiler - % 19 civarındadır. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınma hamlesi içinde bu
lunan bir memleket için bu oran oldukça yüksek bir 
oran olmakla beraber, içinde bulunduğumuz koşullar 
nedeni ile bunun da yeterli olduğunu söyleyemeyiz. 
Bu nedenle yeni programlarla hükümetlerin önünüze 
gelmesi mukadder olacaktır, zarurî olacaktır. Nitekim, 
Bütçe Komisyonuna 7,5 milyarlık Re - Mo Programı 
için bir ek ön ödenek teklifi ile gelmiş bulunuyoruz 
bugünden. 

Bu ödenek; 33,5 miiyar lira olan 1976 yılı Bütçe
sinden 9 milyar lira fazladır. 1977 bütçe teklifinin 
1976 yılı başlangıç bütçesine göre oluşan 9 milyarlık 
artışın nedenleri şudur ; 2 600 000 000 lirası, Re - Mo 
programına konan ödenekte artış vardır. 

255 milyon lirası fiilî kadro ve askerî işçilerimi
zin ücret artışlarından doğmuştur. 

450 milyon lirası fiilî kadro artışının yiyecek, gi
yecek bölümlerinde artış olmuştur. 

1 189 000 000 lira savaş gereçlerinde bir artırma 
yapmış bulunuyoruz. 

1 284 000 000 lira da NATO enfrastrüktür bütçe
sinde verdiğimiz yeni ödeneklerdir. 
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Değerli arkadaşlarım, sözcülerin bir kısmı Re - Mo 
Programı üzerinde durdular; izin verirseniz, o konu 
hakkında da zamanımızın verdiği imkân njsbetinde 
bilgi arz edeyim. 

1970 yılma kadar Silâhlı Kuvvetlerimizin harp si
lâhı araç ve gereçlerinin ihtiyacının büyük bir kısmı 
dış askerî ve ayni yardımlar, küçük bir kısmı da millî 
kaynaklardan sağlanıyordu. 

1970'İerden sonra gelişen politik, askerî koşulların 
etkisi ite yardım ve hibe giderlerinin azalması ve bu 
yardımın bir gün kesilebileceğinin anlaşılması üzeri
ne bu boşluğu doldurmak üzere yeni tedbirler düşü
nülmüş, «Re - Mo Kanunu» diye adlandırdığımız 
1601 sayılı Kanun 1972 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Re - Mo Programı dolayısıyle Silâhlı Kuvvetleri
mizin yeniden düzenlenmesine ve modernleşmesine 
harcanmak üzere 1972 yılında yürrülüğe konan 1601 
sayılı Kamınla Hükümete 16 milyar Türk Lirası har
cama yetkisi verilmişti. Bilâhara 1904 sayılı Kanunla 
bu 23,5 milyara ve 20'20 sayılı Kanunla da 37 milyar 
200 milyona çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bir arkadaşımın da üzerin
de durduğu gibi, 1979 yılına kadar Millî Savunma 
Bakanlığına verilen 37,5 milyar lira tutarındaki öde
nekten bugüne kadar 16,5 milyar liralık kaynak tah
sisi yapılmıştır. Bu doğrudur, yalnız bunu sadece dö
vize bağlamak doğru değil, bunun nedenlerini biraz 
sonra arz edeceğim. 

Bununla 30 projenin sözleşmesi yapılmıştır, bu 
projeleri saymaya zamanımız müsait değildir. Fan-
töm filoları, uçaksavar bataryaları ve bazı tanklar, 
tanksavar malzemeler vesairedir. 

Beş yıllık stratejik hedef planında tespit edilen 
başka projeler üzerinde de çalışıyoruz. Federal Al
manya ile Leopar tankı alımı, yine mevcut tankla
rımızın modernizasyonu tanksavar silâh alımları ko
nularında yaptığımız görüşmeler de tamamlanmıştır, 
bir protokole bağlanmıştır. Aldığımız haberlere göre, 
bunun yansına yakım Hermes Kredisi ile sağlanacağı 
için Alman Hükümeti bunu da kabul etmiştir, ya
kında sözleşmeye bağlanacaktır. 

Ayrıca, FMS kanahyle sağlanan kredilerden de 40 
adetlik iki fantom filosunun alınması için teşebbüse 
girmiş bulunuyoruz ve bunun anlaşması da yapılmış
tır, bu proje de yürümektedir. 

Bunlar, imza ettiğimiz ve etmek üzere olduğumuz 
projelerdir* Bunların tutarı 20 milyar liraya yaklaş
maktadır. Bize verilen ödenek 37 milyardı, bunun 
16'sını fiilen tahsis etmiş bulunuyoruz bundan evvelki 

J projeler için, îmza ettiğimiz ve etmek üzere bulun
duğumuz, protokole bağladığımız yeni projelerin tu
tan da 20 milyara yakındır. Bunu da eklediğimiz tak
dirde 37,5 milyann 36 milyar liralık kısmını fiilen 
kullanmış bulunacağız. 

j Yalnız bunu ödeme tarzında değil, bu yetkiye da
yanarak taahhüde girmiş bulunuyoruz, tabiî bunlann 

i taksit süreleri geldikçe ödenecektir. Bu nedenle büt
çedeki mevcut bu rakamlar seneden seneye devredile
cektir ve bu taksit süreleri geldikçe ödemeler için har-

I canacakiır. 

i Bu arada şunu da arz edeyim: Memleketin bir dış 
ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu kabili inkâr de-

I ğüdir. Diğer dış ödemelerimiz gibi, Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacı olan silâh ve malzemeyi almak husu-

I sunda da bu yüzden bazı güçlüklere uğradığımız doğ-
I rudur. Ancak, bunu Hükümet olarak kredi sağlamak 
I suretiyle temin etmeye çalışıyoruz. Nitekim, işte Al-
I inanlardan aldığımız 1 müyar 20ı0 milyon marklık - bu 
j 3 kalemlik projenin tutan odur - bunun 558 milyon 
| markını Hermes kredisiyle karşılamak durumunda 
I olduk ve bunu sağlamış bulunuyoruz. Amerika'dan 
I alacağımız 40 uçaklık fantom da, biliyorsunuz, Ame-
I rikan yardımından ödenecektir. Savunma Anlaşması-
I mn ak 2 taksiti, 1976 ve 1977 yılı için verilen 125'şer 
I milyon dolarlık kredi ile karşılanmıştır, 60'ar mil-
I yonu; geri kalan kısmı, yaptığımız anlaşmaya göre, 
I Türkiye - Amerika Savunma Anlaşması yürürlüğe 
I girdiği takdirde oradan karşılanacaktır. Savunma An-
I taşmasının yürürlüğe girmesi geciktiği takdirde, hiç 
I şüphesiz bunu millî kaynaklardan veyahut kredi bul-
I mak suretiyle karşılamaya çalışacağız. 

I Değerli arkadaşlarım dış yardıma temas ettiler. 
I Bugün dış yardım olarak Federal Almanya yardımı 
I mevcuttur. Bu, 1962 yılında başlamıştır, bugün de-
I vam ediyor; 9 ncu dilim müzakereleri tamamlanmıştır 
I ve anlaşma yapılmıştır. Bu, lOOi milyon marklık bir 
I yardım olacaktır, Alman Parlamentosunun tasdikini 
I beklemektedir. Alman Parlamentosu, seçimleri yeni-
I lendiği için, yazdan beri bu tasdik muamelesi olama-
I di. Sanıyoruz ki, bugünlerde, Önümüzdeki haftalar 
I içinde bu anlaşma tasdik edilecektir. Tasdik edildiği 
I takdirde bu kredi ile Arifiye Fabrikasında bazı ilâve-
I 1er, M-113 zırhlı personel taşıyıcıların yenileştirilmesi 
I tesisleri, kalibrasyon tesisleri, muhabere malzemesi 
I vesaire gibi; Gölcük ve Taşkızak Tersanelerinin ge-
I nişletiimesi gibi bizim mevcut tesislerimizin modern» 
I leştirilmesi ve geliştirilmesi için sağlanacaktır. Ameri-
I kan yardımı 1 Eylül 1947 yılında onaylanan 5123 sa-
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yılı Kanuna göre ve bu kanun çerçevesinde 1947 yı
lından itibaren başlamıştır. Bu yardım, bildiğiniz şart
lar içerisinde S Şubat 1975 tarihinde tek taraflı ola
rak durdurulmuştur. Amerikan yardımı, hibe yardımı, 
yabancı askeri saıtışlar FMS yolu ile yapılan yardım 
şeklinde îdi. Bilâhara bir ara kararı verilerek bu yar
dım yeniden açılmıştır. Peşin para ile alımlara mani 
bir hal yoktur. Yalnız bazı silâhlar Amerikan Hükü
metinin müsaadesine tabidir. Peşin para ile de olsa, 
o müsaade olmadan alamazsınız. Zamanım müsait de
ğil bu mevzuyu geniş şekilde burada izah etmeye. Yal
nız şunu arz edeyim: Savunma İşbirliği Anlaşması ile 
yeni bir safhaya girilmiş bulunmaktadır. Savunma İş
birliği Anlaşması, bugünlerde-tasdik edilmesi bekle
nen anlaşma, Amerikan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
yenilenmesi dolayısıyle yeni Cumhurbaşkanının bu 
mevzuu ertelemesi dolayısıyle geri kalmıştır. Ne za
man tasdik edileceği hakkında bu anda bir şey söy
lememe imkân yoktur. Bunu belki Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesinde, Dışişleri Bakanımız daha yeni bilgiler ve
rerek aydınlatabilir. 

Değerli arkadaşlarım, NATO yardımı var bir de. 
Biliyorsunuz NATO yardımı daha çok, NATO Enf-
rastrüktür Tesisleri dolayısıyle yapılmaktadır. Uzun 
yıllardan beri memleketimizde hava meydanları, 
petrol hatları vesaire gibi tesisler, müşterek NATO 
tesisleri bu yardımla realize edilmektedir. Bu devam 
etmektedir, bu bir fondur, bizim de katkımız vardır. 
Yalnız bizim yaptığımız katkı, bize tahsis edilen im
kânın ancak 1/7, 1/8'i dir Onun üstünde bize bu sa
hada imkân tahsis edilmiştir; bildiğiniz hava meydan
larımız petrol hatları vesaire, bazı NATO tesisleri, 
bazı limanlar bu yardımla meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin güvenliğinin 
sağlamlaştırılması amacıyie Batı dayanışmasından ya
rarlanmaya devam edeceğiz. Türkiye, İkinci Dünya 
Savaşından sonra belli şartlar içinde ve bu dönemde 
güvenliğine yönelen âcil tehlikeler karşısında emniye
tini, Kuzey Atlantik İttifakı içinde yer almakta gör
müştür, Türkiye'nin NOTA'daki yerini muhafaza et
mesi, ittifaka katıldığı tarihten bu yana geçen süre 
içinde, Türk dış politikasının değişmeyen prensiplerin
den birisi olmuştur. 1950'lerden bu yana gelmiş.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika vaktiniz var. 
Ona göre ayarlarsanız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Gayret edeyim. Ancak, bana bir süre 
daha, arkadaşlarımı tatmin bakımından müsaade eder
seniz, belki bazı konulara da temas imkânı bulurum; 
vaktimi artırırsanız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, maalesef benim tak
dirimle mümkün olmuyor eefndim. Danışma Kurulu
nun aldığı bir karar olduğu için, maalesef bu imkâna 
sahip değilim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Bütün hükümetler bu politikayı izle
mişlerdir. Türkiye'yi bugün müttefiklerimizin bazı 
ittifak anlayışıyle bağdaşmayan hatalı davranış ve 
uygulamalarım ileri sürerek, bu ittifaktan ayırmak 
ve yalnızlığa itmek isteyenler yok değildir. Ancak 
bütün bunlara rağmen, üzerindeki değişmeyen gele
neksel emeller karşısında ve bu emellerin devam et
tiği sürece, Türkiye'nin güvenliğinin garantisini Batı 
âleminde, Atlantik ittifakı içinde, dostluk ve mütte
fiklik anlayışı çerçevesinde araması, devam ettirmen 
gerçekçi bir politikadır. 

Bu konuda Sayın Millî Selâmet sözcüsü bazı gö
rüşler ileri sürdüler. Hem bu konuda, hem Kıbrıs 
konusunda. Parti olarak saygı duyarım, görüşleri bu 
olabilir. Yalnız Millî Selâmet Partisi de Hükümet 
kanatlarından birisidir ve bir protokolla bu Hüküme
te girmiştir ve ortada bir de Hükümet Programı var
dır Binaenaleyh biz, Hükümet Programına itibar et
meye mecburuz altına imza koyduğumuz, imza attığı
mız Hükümet Programına itibar etmeye mecburuz. 
Bu nedenle iktidar ortağı olmasına rağmen, Millî Se
lâmet Partisinin bu görüşlerini sadece, partilerine ait 
bir görüş olarak mütalaa ediyoruz ve katılmıyoruz ta
biî* 

Değerli arkadaşlarım NATO caydırıcı gücü sa
yesinde bugüne kadar, müttefiklerin güvenliği bakı
mından olduğu kadar, dünya barışı için de yararlı ol
muştur. Aynı rolü ileride yapabilmesi için caydırıcılık 
gücünü şüphesiz koruması gerekmektedir. Ayrıca ge
lişmeler, ittifak içindeki işbirliğinin ve dayanışma
nın daha da artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün 
nükleer güçte, Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletle
ri arasında karşılıklı toptan imhaya götürecek bir 
denge doğmuştur. Bu denge, bu tür silâhların kul
lanılması ihtimalini çok azaltmıştır. Klasik silâhlar 
bakımından Varşova Paktı devletleri üstün görün
mekle beraber, Batı'nın ve Birleşik Amerika'nın en
düstriyel üstünlüğü ve teknolojideki üstünlüğü de
vam etmektedir. Bu nedenle «Batı Ue Doğu arasın
da savunma hususunda bugün için bir denge vardır» 
denilebilir. NATO'nun ittifak tesanüdttnü kuvvetlen
dirmek ve savunma gayretlerini artırmak suretiyle 
bu dengeyi NATO konıyafeilir ve koruması da tâ* 
zımdır. NATO'nun esasta önemli değişikliklere ma-
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ruz bırakılmadan devam etmesinde, Batı dünyasınca 
da zorunluk görüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak NA
TO Avrupa Müttefik Komutanlığının kuzey ve mer
kez bölgesi uzun süre devam eden ve Ortak Pazar'ın 
sosyo - ekonomik katkılarıyle gittikçe sağlamlaşan 
bir yapı halini almasına rağmen, Güney bölgesi bü
yük sorunların yer aldığı ve gittikçe hassaslaşan bir 
bölge durumuna gelmiştir. 

Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerin sorun
ları, Fransa'nın NATO askerî entegrasyonundan çe
kilmesi, Yunanistan'ın bir süreden beri sürdüre gel
diği menfî tutum, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Kongre karan ile NATO içindeki, ayrıca ikili an
laşmalarla bağlı olduğu müttefiki aleyhine, Türkiye 
aleyhine uyguladığı silâh ambargosu, NATO savun
ma sisteminde, özellikle Güney kanadında hissedilir 
zaaflar meydana getirmiştir. Ayrıca silâh tedarikin
de aynı etkilerle karşılaştığı zorlukların, Türkiye'yi 
NATO ittifakı içinde yüklendiği vecibeleri ve aldı
ğı görevleri tam olarak yerine getirmesini engelleyen 
ciddî problemler yaratmıştır. Bu durum karşısında, 
hiç şüphesiz Türkiye, güvenliğini sağlamaya ve sa
vunmasını zaafa uğratmaktan kurtarmak üzere, te
lâfi edici tedbirler düşünmeye ve bu tedbirleri yü
rütmeye de mecburdur. 

Değerli arkadaşlar; savunma sanayii hakkında ar
kadaşlarım bazı şeyler ileri sürdüler, o noktada şunu 
arz edeyim: 

Hükümet, savunma sanayii çalışmaları üzerinde, 
çalışmalarına devam etmektedir. Geçen yıl hatırla
dığınız gibi, bir savunma sanayiinde yol göstermek 
üzere bir savunma stratejisi meydana getirdiğimizi arz 
etmiştik. Bu stratejiye nazaran Savunma Bakanlığı ve 
Silâhlı Kuvvetler bu sanayinin daha çok Millî Savun
ma Bakanlığı etrafında ve onun koordinatörlüğünde 
kurulmasını istiyordu. Fakat Hükümetten olduğu gibi 
çıkmadı, değişik şekilde çıktı. Bu arada Makine Kinı-
ya'ya bağlı bazı tesislerin de yine, kuracağımız «Sa
vunma Sanayi Kurumu» na devrini istiyorduk, Hükü
metten kontrollü bir şekilde çıktı. Makine Kimya Sa
nayii emrinde bulunan, elinde bulunan sanayiin ora
da geliştirilmesi, diğer sanayiin Millî Savunma bünye
si içerisinde geliştirilmesi prensibi kabul edildi ve bi
raz da geç kaldı. Şimdi bu savunma stratejisi esas alı
narak çalışmalara devam edilmektedir. 

Arkadaşların görüşlerine katılıyorum. Savunma sa
nayii» elbette millî sanayinin bir parçasıdır, millî sa
nayinin gelişmesine paralel olarak gelişecektir. Millî 
sanayiden bunu ayırmaya im\ân yoktur. Bu nedenle 
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'; bu görüşlerin hepsi zaten, arz ettiğim şekilde, Hükü-
i met kararına ve Hükümetin tasdikine iktiran eden 

savunma sanayii stratejimizde yer alan esaslardır, 
prensiplerdir. Bu bakımdan arkadaşların görüşlerini 
aynen paylaşmış bulunduğumuzu arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, vaktimizin imkân verdiği bir 
kaç dakika içerisinde, 4 - 5 dakikayı geçmeyecek za
man içerisinde arkadaşlarımızın üzerinde durduğu bir 
kaç önemli konu hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz doldu aslında. 
Benim de her hangi bir müsamaha imkânım yok maa
lesef (C. H. P. sıralarından «Soru var» sesleri.) 

Yalnız arkadaşların soruları var. Bu sorular mü
nasebetiyle diğer hususları söyleyebilirsiniz. Bu bakım
dan Meclisin kararına riayetsizlik etmemiş olalım. 

Soru sahiplerini tespit edelim efendim. 
Sayın Sanlı, Sayın Karsu, Sayın İlcin...? Başka yok. 

Tamam efendim. Soru işlemi bitmiştir. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Benim de so

rularım var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Var Sayın Buldandı, sizinkini okuya

cağım efendim. 
İki tane de yazılı soru var. Soru sorma işlemi bit

miştir. 
Şimdi evvelâ yazılı olanları okuyacağını, sonra 

da isimlerini tespit ettiğim arkadaşlardan sorularını 
alacağım Sayın Bakan. 

Sayın Ahmet Buldanlı'nın soruları: 
1. Millî Savunma Bakanlığı veyahut Genelkur

may Başkanlığında Halkla İlişkiler Bürosu var mıdır? 

2* Varsa, bizzat Genelkurmay Başkanlığının şah
sına ve Türk ordusunun kahraman mensuplarına ka
dar uzanan iftira, ,yalan ve karalamalara niçin cevap 
verilmiyor? 

3. Bir gazetede; satın alman F-104 uçaklarının, 
kendileri ayrı, teçhizatı ayrı olarak satın alındığı ve 
bu suretle devletin 200 milyon zarara sokulduğu iddia 
edilmiştir. Bu husus ne dereceye kadar doğrudur. 

4. Bir orgeneralin gazetelere intikal eden muh
tıra dedikodusunun aslı nedir? Bu orgeneralin maksa
dı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın soru sahibi, ceva
bınızı yazılı veya sözlü olarak vermekte zatıâlinizi 
muhtar bırakmaktadır. Hangisini arzu ederseniz o 
şekilde cevaplayabilirsiniz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sözlü olarak arz etmeyi tercih ederim; 
diğer arkadaşlarım da bilgi sahibi olurlar, önemli 
konulardır bunlar. 
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Gerek Genelkurmay'da gerekse Millî Savunma Ba
kanlığında Halkla İlişkiler Bürosu mevcuttur ve bun
lar basını takip ederler, hatta Meclisi takip ederler ve 
zamanında bilgi verirler ilgili makamlara. Zaman za
man tekzipler yayınlanmaktadır. Yalnız çok sık olma
dığını da itiraf edeyim. Bilhassa şahıslarımıza vaki, 
Genelkurmay Başkanının veya başka kimsenin şahıs
larına vaki şeyleri böyle Halkla İlişkiler Dairemizi 
memur ederek tekzip etmeyi arkadaşlar istememekte
dirler. Kendileri çekingenlik göstermektedirler, arzu 
etmemektedirler, bu teşkilâtı kendi şahısları vaki te
cavüzleri veyahut iftiraları tekzibe memur etmek için. 
Bana yapıldığı zaman şahsen cevap veriyorum, o dai
reyi memur etmiyorum; ama Silâhlı Kuvvetlere taalluk 
eden konular için, o Daire harekete gelmektedir. 

F-104 uçaklarının, kendilerinin ayrı malzemelerinin 
ayrı satın alındığı ve bu yüzden zarara uğratıldığına 
dair iddialar gerçeğe aykırıdır. Uçaklar daima teç-
hizatıyle birlikte alınmıştır. Silâhlı Kuvvetler hiç bir 
zaman çıplak uçak almamıştır, teçhizatıyle birlikte 
almıştır. F-104 uçakları, yani F-104-S uçakları, çünkü 
F-104'ün başka tipleride var; F-104-S uçakları, kaste
diliyor sanıyorum İtalya'dan alınanlar. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Devamla) — Bunlar teçhizatıyle birlikte alınmıştır 
ve ilk alım sırasında teçhizatı yambaşında, 7 milyon 
dolarlık da ayrıca bir yedek parça mukavelesi yapıl
mıştır ve beraber olmuştur bunlar. 

Sayın özaydınh'nın muhtırası konusu: 

Değerli arkadaşlarım; Orgeneral Özaydınlı, Yük
sek Askerî Şûra üyesidir ve orada konuşmalar yap
mıştır, yapmaktadır hepimiz gibi. Bir muhtıra şeklinde 
bir şey gerçeğe aykırıdır. Böyle bir muhtıra verilmiş 
değildir. Sadece konuşmalar yapmıştır ve bu konuş
malarının bir kısmını yazılı olarak bazı arkadaşlarına 
vermiş olabilir. Şahsen bana intikal etmedi, ama de
diğim gibi, muhtıra şeklinde bir şey sureti katiyede 
sözkonusu değildir ve olmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Parlar'ın sualleri var; yalnız Sayın Parlar 

bunların yazılı olarak cevaplandırılmasını talep eder. 
Zapta geçmesi bakımından ve Yüce Heyetin haber
dar olması bakımından okutuyorum: 

«1. TRT ve yayın organlarından verilen bilgilere 
göre ASELSAN isimli bir kuruluşun Silâhlı Kuvvet
ler için sırt telsizi imal edeceği duyulmuştur. ASEL
SAN isimli şirkette Kara Komutanlığı Vakfının ve 
diğer özel teşebbüslerin hisseleri hakkında bilgi vere

bilir misiniz? Millî Savunma Bakanlığının bu nevi bir 
projesi veya ihalesi sözkonusu mudur? Millî Savun
ma Bakanlığının ihtiyaçlarım re'sen herhangi bir fir
madan alma yetkisi var mıdır? Varsa, bu hangi yasa
ya dayanmaktadır? 

«2. 1601 ve 1904 sayılı kanunlara dayah olarak 
getirilen Re-Mo planının tatbîk edilmesi için Millî 
Savunma Bakanlığının Türkiye'de askerî imalâta dö
nük resmî veya özel kuruluşlarına bir işbirliği veya 
ortaklık yapılması düşünülmekte midir? Şayet düşü
nülüyorsa, şu andaki durum hakkında bilgi verir mi
siniz? 

«3. Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun An
talya Pil Fabrikası 1 yıldır çalışmamaktadır. Silâhlı 
Kuvvetlerin pil ihtiyacını temin etmek gayesiyle ku
rulan bu fabrikanın, Millî Savunma Bakanlığına dev
ri düşünülmekte midir? 

Silâhlı Kuvvetler,, ordu araç ve gereç ihtiyaçları
nın yerli kaynaklardan temin edilmesi hususunda, 
çalışmalarda bulunmakta mıdır? Yeni kurulan 
TÜMOSAN'ın bu mevzuda Savunma Bakanlığı ile 
bir işbirliği var mıdır veya düşünülmekte midir?» 

Sayın Bakan soru sahibi bunların yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istiyor zaten. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın arkadaşımız izin verirse, bu ko
nular üzerinde esasen Millî Savunmada çalışma var
dır, bilhassa ASELSAN henüz daha imalâta başla
mamıştır, bir satmalına da söz konusu değildir. 

«Millî Savunma ile münasebetleri ne olacaktır?» 
Bunun üzerinde çalışılmaktadır ve yazdı olarak ken
disine daha detaylı bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Pil fabrikası için de, maalesef Silâhlı Kuvvetleri 
pilsiz bırakacak bir noktaya gelmiştir; ihtiyacımızı 
dışarıdan sağlamaya mecbur olduk ve bu fabrikanın 
Millî Savunmaya devrini istiyoruz. Sanayi Bakanlı
ğı işletemiyor, işte görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sanlı, buyurun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Efendim, Sayın Baka
na iki sualim var : 

Birinci sualim : Genelkurmay Savcılığı Lockheed 
yolsuzluğuna ilişkin bir karar vermiştir. Bu karar 
«takipsizlik ve görevsizlik kararıdır. BilebUdiğüniz 
kadar, sorumlu Dışişleri ve Adalet Bakanlığının açık
lamalarına göre, bilgi akımı durmuştur. Yani bir öl
çüde delilleri tespit etme olanağı ertelenmiştin Bu 
sürede ve bu safhada, takipsizlik karan vermek hu-
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kukî midir? Takipsizlik kararı verildiği zaman, sorum
lu komutanlık buna niçin itiraz etmemiştir? 

İkinci sualim : Bugünkü gazetelerde Saym Erba
kan'ın, Aydın mitingine askerî bir helikopter ile ulaş
tırıldığı yazılıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne oldu ya
ni, kıyamet mi koptu? 

ALİ SANLI (Burdur) — Size sormuyorum Sayın 
Tosyalı. (C. H. P. sıralarından «Sen ne karışıyorsun» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Sanlı siz lütfen bana hitap 
edin, hariçten gazel okuyanlara cevap vermek sizin 
vazifeniz değil. 

Sayın Tosyalı, siz de müdahale etmeyin lütfen. 
ALt SANLI (Burdur) — Bu ulaştırma, bir Hü

kümet görevi ile ilgili midir? Ve bu ulaştırmayı doğru 
buluyor mu Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Genelkurmay 
Mahkemesi - arkadaşımın da işaret ettiği gibi - Lock
heed davası dolayısıyle, bu muamelelere karışmış olan 
askerî personel hakkında herhangi bir delil mevcut 
olmaması nedeniyle, rüşvet alınması veyahut vazi
fe ihmali veyahut vazife suiistimali şeklinde herhan
gi bir suç görmediği için takipsizlik kararı vermiş
tir. 

«Bu süre içerisinde bilgi akışı durmuştur, bina
enaleyh bilgi akışının durduğu bu dönemde böyle 
bir karar vermesi doğru mu, değil mi?» 

Bilgi akışının durup durmadığı bir tartışma konu
su; ben durduğunu sanmıyorum. 

ALt SANLI (Burdur) — Adalet Bakanlığı. Dış
işleri Bakanlığı... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Arz edeyim. 

Bilgi akışı, gerekli bilgilerin tamamının geldiğini 
ve onun üstünde bir bilgi mevcut olduğunu sanmı
yorum; ama var ise, şüphesiz gelecektir. 

«Bu süre içerisinde takipsizlik kararı vermesi 
doğru mu, değil mi?» 

Hiç şüphesiz, bu bizim takdirimize değil; biz, adlî 
makamlara adlî mercilere istikamet verme yetkisi 
içerisinde bulunan heyetler değiliz, istikamet vereme
yiz; bağımsız olarak çakşırlar. Bu, kendi takdiri içe
risinde bir konudur. 

Yalnız, bir nokta üzerinde arkadaşımız haklı ola
rak durabilir: Bu durumda Millî Savunma Bakan
lığı harekete gelir mi? Yani böyle bir şeyde, bu ka-
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I rann doğru olup olmadığı hususunda. Adalet) İşle-
I ri Başkanlığı şüphesiz bütün kararlar gibi, savcıla-
I rın bütün kararlan gibi bunu da incelemektedir; bir ek-
I siklik görürse, bu inceleme sonunda kararım vere-
I bilir. 
I Yalnız şunu arz edeyim: Savcıların takipsizlik ka-
I rariarı kesin olmaz, yeni deliller ortaya çıktığı tak-
I dirde - hukukçu arkadaşlarımız belirler - elbetteki 

yeniden bir takip başlayabilir, bu kesin değildir, be-
I nim bildiğime göre, hukukçuluğum fazla değil ama... 

Sayın Erbakan'ın Aydın'a bir askerî helikopterle 
I gitmiş olduğunu ben de gazetelerden öğrendim. As-
I kerî vasıtaların başka hizmetlerde kullanılması - bi-
I liyorsunuz daha yeni kabul buyurduğunuz İç Hizmet 
I Kanununa göre, ki iç Hizmet Kanununda bir deği-
I siklik kabul buyurdunuz bundan birkaç ay evvel İç 

Hizmet Kanununa göre Genelkurmay Başkanının mü-
I saadesine tabidir. Böyle bir müsaade alınmış olması 
I lâzım, eğer askerî helikopter ise, jandarma ise, tabiî 
I başka makama bağlıdır. Bilmiyorum bu müsaade ve-
I rilmiş mi, verilmemiş mi? Sanıyorum Erbakan'ın Ay-
I dın'a gidişi temel atma münasebetiyledir, Eğer temel 
I atmak için gideceğini beyan etmişse Genelkurmay da 
I böyle bir müsaadeyi vermiş olabilir. Ama bu arada... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Miting... 
I Gazetelerde vai- efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (Devamla) — Miting yaptığım beyan etmiş olsa, hiç 
I şüphesiz vermez. Miting yapıldığı belki beyan edil-
I memiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Miting efen-
I dim, gazetelerde açıkça var. Amblemli, her şeyli... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (Devamla) — Ama temel atmak bir Hükümet göre-
I vidir. Binaenaleyh o görev için gitmiş ise, o görev 
I için gittiği beyan edilmiş ve öyle istenmiş ise Genel-
] kurmayın müsaade vermesinde bir anormallik yok-
1 tur. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Bu anor-
] maUik seçim müddetince işler mi? Bunun için ted-
I bir düşünüyor musunuz? 
I BAŞKAN — Başkaca sual sorma hakkınız yok 
I efendim. 
I Sayın Karsu buyurun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-
1 kanım, aracılığınızla Sayın Bakandan iki tane sorum 
I var. 
I 1. Erzincan ilinde eskiden beri kurulmuş Türle 
I Ordusunun subaylarını yetiştiren bir kaynak vardı: 
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Askeri lise ve askerî ortaokulu. Bu bir zamanlar kalk
tı, sonradan yine kondu. Son defa bundan iki sene 
evvel Bursa'ya konurken, tekrar Erzincan'a askerî li
se ve ortaokulu açılacağım duymuştum ve ilgililer de 
bunu bana ifade etmişlerdi. 

Şimdi üniversitesinin, yüksekokulunun ve akade
misinin bol olduğu Bursa'da kurulduğuna göre, 3 
ncü ordu merkezi olan Erzincan'da tekrar Türk su
baylarının kaynaklanacağı askerî ortaokul ve askerî 
lise kurmayı düşünüyorlar mı? Bunu yazılı olarak 
yanıtlamalarını rica ediyorum. 

2. Sayın Bakanın biraz evvel verdiği cevapla 
ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Kamı.... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Soru olarak 

soruyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. Eğer 

Sayın Erbakan'ın bindiği helikopter hususunda sora-
caksanız, bu sual soruldu ve Sayın Bakan cevabını 
verdi. Cevaptan tatmin olup olmamak sizin bileceği
niz iş. Bakanı ille de kendi istikametinizde cevap ver
meye zorlayamazsınız. Bu hususta sual sordurmam 
efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ayrı bir so
ru soruyorum. 

Temel atmalar dışında, parti başkanları kendi mi
tinglerine giderlerken askerî araçları kullanmalarında 
Sayın Bakan mahzur görüyorlar mı, görmüyorlar mı? 
Bu geleneğe yol açacaklar mı, açmayacaklar mı? 

Bunları sormak istiyorum Sayın Bakandan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERlD MELEN 
(Devamla) — Kanun, sadece Hükümet görevlileri 
için vasıta tahsisine cevaz vermektedir. Binaenaleyh, 
mitingler tabiî Hükümet görevi dışında olduğu için 
bu maksatla yapılacak seyahatlerde vasıtanın tahsis 
edilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilçin. 
MÎKÂİL ILÇİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakana iki sual sormak istiyorum. 

1. Hükümet ve Diyarbakır Hava Üssü zamanın
da haberdar edildiği halde, Irak Hava Kuvvetlerine 
mensup uçak ve helikopterlerin havalarımızı ihlâl 
ederek 23 . 9 . 1976 günü Üzümlü Köyü ile Jandar
ma Karakoluna karşı başlattıkları saldırı akşama ka
dar sürdürülmüştür. 4 erimizin yaralanmasıyle sonuç
lanan bu saldın niye durdurulmamış ve Hükümet 
olaya seyirci kalmayı niye tercih etmiştir? 

Üzümlü olayından 5 gün sonra, aynı saldırı Yük
sek Ova'nın Bürye Köyüne ve oradaki karakola kar

şı da düzenlenmiştir. Sabahtan akşama kadar devam 
eden aralıksız akınlara karşı da Hükümet lakayt kal
mıştır. Bunun sebebi nedir. Yoksa bu akınlar Hükü
metimizin bilgisi altında mı yapılıyor? 

Suallerim bu kadar. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha ziyade İçişleri 

Bakanlığını ilgilendiren bu suallere Bakanlığınız açı
sından cevap verip vermemekte serbestsiniz tabiî.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Efendim, arkadaşımız bu konu hak
kında Meclis tahkikatı da istemiştir. Bunu hem tah
kikat münasebetiyle arz edeceğiz, hem de ayrıca ken
disine yazılı olarak nedenlerini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sualler cevaplanmıştır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Efendim, Yüce Meclise, bütçemize 
gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kemalettin Gökakın, Sayın Feyzullah De

ğerli söz hakkını size vermiştir. Şahsınız adına bu
yurun. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Gökakın süreniz 10 dakikadır. 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu 10 dakika içerisinde millî savunmamızla alâ
kalı mevzuuların bazısına temas edeceğim. Millî Sa-
vanma Bakanlığı Bütçesinin Türkiye'mizin savunma
sı mevzuunda hayırlı olmasını dileyerek sözlerime 
başlıyorum. 

Filvaki şimdiki bütçe, bugüne kadar tahsis edi
len ödeneğin en yüksek seviyesinde olanıdır. 1975 -
1976 bütçesi istisna edilirse, diğerlerinin birkaç mis
lidir. Paranın alım ki j metindeki düşüklüğü nazara 
alınsa bile, evvelkilere nazaran kıyaslanmayacak ka
dar üstün seviyededir. Bu da millî savunmamıza gös
terilen alâka ve hassasiyetin bir örneğidir. Bilindiği 
üzere, Türkiye coğrafî yapısıyle çok önemli bir yer
dedir. Bu itibarla stratejik ve politik niteliği büyük
tür ve önemlidir. Büyük cüsatta yapılmış bulunan 
barajlar, jenatörler, fabrikalar, İstanbul'da ve Fırat 
üzerindeki yeni köprü, Adıyaman civarındaki - bin 
küsur metredir - köprülerle stratejik hedef olma ba
kımından Türkiye, daha da hassas olmuş ve önem 
kazanmıştır. Bahusus, stratejik bir vasıta olan petrol 
bölgelerine geçen yol üzerinde bulunması da ehem
miyetini artırmıştır. 
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Son Kerkük - İskenderun petrol boru hattı da, 
ayrı hir kıymet ve ehemmiyet kazandırmıştır. Her 
haide Türkiye'nin savunmasındaki kuvvet hedefle
ri, yamız NATÖ'da bulunduğumuza göre değil, bu
nun dışındaki hal ve vaziyetlere göre de planlanmış
tır ve ihtiyaçlar da bu paralelde hazırlanmıştır. Tür
kiye'nin bir savaş halinde sakin kalacağını tah
min etmek şüphesiz doğru bir görüş mahsulü olma
mak gerektir. Nitekim savaşa girmemekle beraber 
2 nci Dünya Harbinde beslenen ordu miktarı bil
fiil 1 milyon 50 bin kişi idi. Şöyîe arz edebilirim: 
3 Ordu Karargâhı ve bağlıları, 16 Kolordu Karargâh 
ve bağlıları, 42 Piyade Tümeni, 3 Süvari Tümeni, 
5 Zırhlı Tugay, 7 Müstahkem mevkii, 10 Kolordu 
askerî mıntıka komutanlıkları ve memleket içi tesis
lerini ihtiva etmekteydi. O zaman ki nüfusumuz - ben 
o zaman yüzbaşı idim - 22 - 23 milyon kadardı ha
tırımda kaldığına göre, yani, 1940'îardan bahsetmek 
istiyorum. 

Harbe girmediğimiz halde bu kadar askeri, en 
genç elemanları beslemek zaruretinde kalmıştık. 

Bugün, şayanı şükran olan, şevki idare kademe
sinde yeri büyük olan yedek subayları temin için 
Batıda İstanbul, Ankara ve İzmir'den istifade eder, 
Doğuya ve Güneydoğuya tertip yapardık. 

Yine o zaman Türkiye'deki bütün motorHu va
sıtaların mevcudu 16 bin civarında ve bunların ço
ğu da antika olmuş, tamamen servis dışı kaüııa ma
hiyetinde idi, tabiî o zamanki seferberlik hazırlık
larla da da diğer kollar; hayvanlı kollar yapmak 
suretiyle hazırlık yapıyorduk. 

Üzerinde durulmuş olduğunu umduğum bazı ci
hetlere de yine kısaca temas ediyorum. 

Bilhassa, İkinci Dünya Savaşında ehemmiyet ka
zanan havadan indirmeler, kıyı çıkarmaları, beşin
ci kol, gerilla savaşları; bunlar için her halde plan
lar vardır ve onların teçhizat malzemesi vesalresi 
için de gereken ödenek ve hazırlıkların da olması ge
rekir; yani Silâhlı Kuvvetleri alâkadar eden kısım
lar için. 

Harpler, yıldıran harbi ve ilansız yapılmış ve ya
pılacağı da şüphesizdir. 

Nitekim 1940 senesi 10 Mayısta Almanlar, ilâ
nı harpsiz Garp Cephesine taaruz ettiler; o gün 
Lüksemburg, 15 Mayısta Hollanda, 28 Mayısta Bel
çika, 25 Haziranda Fransa sukut etti; bütün Avru
pa'yı işgal ettiler. 

Yalnız burada bir şeyi eklemek istiyorum : Bizim 
İstiklâl Harbinde vasıtalarımız yoktu; ama 26 Ağus

tos - 9 Ey Mü arası; yani 26 Ağustos gecesi hatırımda 
kaldığına göre 4'ü 45 geçe verilen taarruz emriyle -
Atatürk o emri vermişti - o Yıldırım Harbi o zaman 
yapılmış ve dünya matbuatında da aksini bulmuştu. 
Afyon -i İzmir demiryolu 420 kilometredir; tabiî mu
harebeyle katedildi. 

Bu savaşlarda özellikle Hava Kuvvetleri, Çevik 
Zırhlı birliklerin rolleri çok büyük olmuştur. 

Harp silâh vasıtaları en son bilgi teknik ile yapıl
maktadır. Bunların taktik stratejik sahada kullanıl
maları bilgi eğitim istemektedir. Tarihî değeri malum 
ordumuzda buna gereken önemin verildiği şüphesiz
dir. Asıl olan, harp silâh ve vasıtalarının yurt içinde 
bir an önce yapılabilmesidir. O bize büyük bir huzur 
ve mazhariyet olur. 

Şimdi, burada da ufak bir şey arz etmek istiyo
rum, 1967 senesinde o zamanki Hükümet Yunanis
tan'a endirekt olarak bir harp ilân etti; şöyle : 

Kıbrıs havadan tahrip edilecek, 3 000 paraşütçü 
atlayacaktı. Ordu zaten alarma geçirildi; fakat zama
nın Hava Kuvvetleri Kumandam - hakikaten minnet
le yâd etmek lâzım - vazifeyi diğer askerler gibi, ku
mandanlar gibi aldı, Millî Güvenlik Kurulu toplantı
sında şunu söyledi: «Benim, uçaklar için lâstiklerim 
kâfi değil, özel yağım yoktur; azdır» dedi. Paraşüt 
ISÖ'mi 160'mı, öyle bir şeydi. Tabiî, bir ara ben gez
dim, bu tapa mevzuu da bizde yoktu, yapılmamıştı. 
Geçenlerde bir toplantıda tekrar bunu açtım. Benim 
açışım; bizde bu vardır değil, biz bunu vaktiyle ya
palım, harp sanayiini kuralım içindi. Ümit ediyorum 
ki harp sanayii mevzuu gecikmez ve süratle bu işe 
başlanır. 

Çünkü, İsrail uçak yapıyor, ticaret uçağı yapıyor, 
Mirage yapıyor, füze yapıyor, reaktörleri var. Daha 
1949 senelerinde teşekkül eden küçük bir devlet ol
duğu halde bunları yapabiliyor. Geç kalmayalım di
ye bu mevzuu üzerinde böyle kısaca durmak iste
dim. 

Temennilerim : Bugün, her sene doğum 250 - 300 
bindir. Bunların mevcudu ordunun ihtiyacını, ordu
nun kadrosunu aşmaktadır. Erler için de bir plan 
bir program yapmak lâzım. Fazla erleri nerede, ne 
suretle - evvelâ askerî eğitime elbette özen göstermek 
lâzım - istihdam edeceğiz; bunun üzerinde durmak 
lâzım; biri bu. 

İkincisi, yedek subay konusu. Demin arz ettiğim 
gibi mevcutları çok azdı, batıdan alırdık. Bugün çok 
şükür münevver, dinamik bir ordu mahiyetinde; ta
biî korekt rakamını, sıhhatli rakamını bilmiyorum; 
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ama 450 belki 500 insan var münevver. Her sene de 
100 bin civarında yedek subay olmak lâzım; ordu 
kadrosundan fazladır. Onlara da plan lâzım. Yoksa 
çok kısa devrelerle askerliğin öğrenileceğini, bilhassa 
bunu eğitim sahasında da intibak ederek, kumandan 
olarak tatbik edileceğini hesaba katmak hatalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Gökakın üç dakikanız kaldı. 
Konuşmanızı ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Efendim, bir de buraya Sayın Hasan Işık zama
nında - Millî Savunma Bakanı iken - Hava Kuvvet
lerimizin kıymetli mensupları için bir tazminat teklifi 
getirildi; kendileri vaat ettiler. Meselâ tankçılar var; 
onlar da hakikaten tehlikeli, riskli ve teknik bir sı
nıf. Sonra kara tayyarecileri var, denizaltıcılar var. 
Şimdi birine verip, birine vermedinizmi farklar olu
yor. Bu tazminata ait tasarının da farkları gidermek 
için münasip bir zamanda getirilmesi iyi olur; bu be
nim şahsî temennimdir. 

Şimdiki harpler, topyekûn harptir. Ludendorf'un, 
Alman Erkânı Harbiye Reisi Hindenburg'un yardım
cısının dediği gibi eski tabiriyle «Millet-i müsellah» 
topyekûn harp, topyekûn savaş mahiyetindedir. Mil
letçe buna hazırlanmamız lâzım gelir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, tarihin her devrindeki gi
bi kendine düşen vazifesini yapmıştır. 

Müsaade ederseniz üç şeyi arz edeyim, bitireyim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kökakın bir dakikanız var. 
Onun içine sığdırmaya çalışırsanız... 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Devamla) — Efen
dim, 1928 senesinde Çanakkale'de gezerken karşı İs
tihbarat Başkanı Moren -• sonradan general olmuş
tur - Atatürk'ün kumanda ettiği 19 ncu Tümene, Ge
libolu'daki tümenimizin iki gün yürüyerek gelip ka
tıldığını şu şekilde nakletti. (Anzak kolordusu reçel 
yok, yağ yok, su yok diye tereddütlü olmuştu. Bili
yorsunuz meşhur Anafartalar Muharebesi'dir) bizim 
düşmanımız olduğu halde dedi k i : «Türk Ordusu 
bütün tarih boyunca feragatıyle, cesaretiyle, vatan-
perverliğiyle malum ve meşhurdur. Bu kahraman or
du yürüyerek geldi, ayağının tozuyla muharebeye gir
di, durdurdu». 

İkincisi : İran'da bulunduğum sırada, Kunuri 
Muharebeleri dolayısiyle Birleşmiş Milletlerin oradaki 
çekilmesini önleyen takviyeli alayımız - tugay değil
dir - için beni tebrik etmişlerdi. Ben, o zaman vazi
feli olarak İran'da idim. 

Üçüncüsü : Kıbrıs harekâtı da bunun bir örneği
dir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bu milletin öz evlâdıdır, 
kaynağı Türk milletidir. Türk milleti, tarihte büyük 
devletler teşkil etmiştir. Onun silâhı, onun güveni 
yine Türk Ordusudur, daima iftihar ederiz. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Türk Ordusunu başka türlü cihetteki hiç bir arka
daşım düşünemez, şaibelerle karıştırmaya kimsenin 
hakkı yoktur, o şanlıdır, o şereflidir. 

Hürmetlerimi arz ederim. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökakın. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri sırasıyle okutup, oylarınıza sunacağım. 
A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog) Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri prog-
gramı 811 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Savaş gücü ve hizmetler prog
ramı 33 049 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

106 RE-MO programı 8 640 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin işlemi ta
mamlanmıştır. 

Bütçenin, şerefli Ordumuza ve milletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Programımız gereğince İçişleri Bakan

lığı Bütçesinin görüşmesine başlıyoruz. 
Komisyon yerinde. Hükümet?.. Burada. 
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İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve şa
hısları adma söz alan sayın üyelerin adlarını okuyo
rum : 

Âdakt Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Karaas-
lan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
İlhan özbay, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Faruk Sükan, Millî Selâmet Partisi Grupu adma Sa
yın Zekâi Yaylalı. 

Şahıslan adma; Sayın Etem Eken, Saym Mikail 
îlçin, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Özçelik, 
Saym Kemal Önder, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Fahri Özçelik, Saym Sabri Tığlı, Sayın Osman Ay-
kul, Saym Kadir Özpak, Saym Hasan Tosyalı, Sa
yın Mehmet Özkaya, Sayın Osman Karaosmaaoğlu, 
Saym îsmail Hakkı Köylüoğlu, Saym Orhan Sanem-
oğlu, Saym Veli Bakirli, Sayın Nedim Korkmaz, 
Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Karaas-
îan, buyurun efendim. (Alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAASLAN 
(Malatya) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 

1977 malî yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere yüce huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Güven duygusu, insanlıkla bfrlikte doğmuştur. 
İnsanoğlu var olduğu andan itibaren şahsını ve hak
larını güven altında bulundurmanın çarelerini ara
mıştır. İnsanın yaşantısında güvenlik ihtiyacmm 
hava ve su kadar önemi vardır. Korkudan azade 
olarak yaşamak, insan hak ve hürriyetlerinin başında 
gelir. 

Bu sebepledir ki, en ilkel toplumlardan tutunuz da, 
en modern devletlere kadar iç ve dış güvenlik kuru
luşları, devletin temel kuruluşları arasında yer almıştır. 
Bütün devletler bütçelerinin mühim bir kısmını bu 
ihtiyacın karşılığı olarak ayırmaktadırlar. Nitekim, 
görüşmekte olduğumuz bütçe ödeneklerinin 1/4'üne 
yakını, iç ve dış güvenlik ihtiyacımızın karşılığı ola
rak aynîımş bulunmaktadır. 

Bizim de devlet hayatımızda iç güvenlik konu
sunu üstlenen İçişleri Bakanlığının çok önemli bir 
yeri vardır. Yurdun huzur ve güvenliğini, vatandaş
ların mal ve can emniyetini, kanun hâkimiyetini ve 
dolayısıyle devletin otoritesini tesis ve sağlamakla gö
revli başhea sorumlu bakanlıktır. 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum, içişleri 
Bakanlığı 1977 malî yılı bütçesinin önemini daha da 
artırmaktadır. Anarşik olaylar, sokak kavgaları, 
katliamlar, çok daha önemli olan dış güvenlik konu-
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larmı neredeyse unutturacak boyutlara ulaşmıştır. 
Ulusumuzun inülî birliği ve bütünlüğü tehlikededir. 
Aziz milletimizi ırk, sınıf ve mezhep bakımından par
çalamak istiyenler, her gün biraz daha cüretlerini ar
tırmaktadırlar. Parti, dernek, sendika mitinglerinde, 
kasında, üniversitelerimizde «Türk Milleti» yerine, 
«Halklar» tâbiri kullanılmaktadır. Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara'nın, tarih ve kültür hazinemiz İstan
bul'un meydanları, kendilerini Pekin ve Moskova 
modeli dikta hevesine kaptıranların savaş alanı haline 
getirilmek istenmektedir. 

Bu davranışları «fikir özgürlüğü» şeklinde anla
mak ve siyasî iktidarı yıpratmanın aracı olarak kabul 
etmek, tarihî yanılgıların en büyüğü olur; gaflet olur. 
Hedef; Hükümetin ötesinde devlettir. Devletin kap
samında iktidar da vardır, muhalefet de vardır, 
bağımsız yargı da vardır, özerk üniversite de vardır. 

Hükümet, Devletin mevcut organlarından sadece 
bir tanesidir. Yetkileri Anayasa ve kanunlarla sınırlı
dır. Hükümetin yetkilerini aşan bu olaylarda Hükü
metin sorumluluğu, yetkisi oranındadır. 

1968'lerde dünyayı saran anarşik olaylara karşı, 
batı demokrasilerinin tedbirleri ve tecrübeleri ortada
dır. Batı Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da önleyici 
tedbirlerin alınmasında, yasa düzenlemelerinde muha
lefetlerin iktidarlar kadar iştirakleri vardır. 

Ne var ki, Meclisimizde en büyük çoğunluğa sa
hip anamuhalefet partisi, bu olayları siyasî iktidarı 
ele geçîımeniu aracı haline getirmiş bulunmaktadır. 
İşte yanılgı buradadır. Siyasî iktidarı ele geçirmenin 
yolu ve yöntemi, Anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. 
Bu yol, Yüce milletimizin iradesinden geçen yoldur. 
Anamuhalefet partisi, bu yolu dikenli ve çakıllı gör
mektedir. Onun seçtiği başka yollar vardır. Milletin 
bu yoldan geçişe izin vermeyeceğini bile, bile bu yo* 
lu seçmektedir. 12 Mart öncesi seçtiği yol aynı değil 
miydi? 12 Mart öncesi «Demirci gider, herşey hallo
lur» diyenlerin açtıkları yoldan kendilerinin iktidara 
gitmedi mümkün olamayınca, birkaç günlük bekleyiş
ten sonra takındıkları tavır, Yüce milletimizin malu-
mudur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü sayın lideri, 
buna, «Ortanın soluna karşı hazırlanmış bir darbe
dir.» diyordu, 6 yıl sonra bakınız Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup bir milletvekili, Bütçe Plan Karma 
Komisyonunda 12 Mart için neler söylüyor : (Aynen 
Tutanaklardan okuyorum) «12 Mart, faşist darbesi
nin daraltmaya çalıştığı haksız demokrasi örneği tut-
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mayınca, şimdi MC döneminde yeni bir model yara
tılmak isteniyor, toplumumuz için» 

Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partililere soruyo
rum : 

1. 12 Mart bir faşist darbe ise ve sizin iştiraki
niz yoksa, muhüranın altında imzası bulunan iki 
emekli generalin partinizde işi ne? 

2. Türkiye Cumhuriyetinin modeli, Anayasa mo
delidir. Bugünkü siyasî iktidar, Anayasaya göre oluş
muştur. Bir başka model aranıyorsa, bu modeli arı-
yanlar, bugünkü Hükümete dahil partiler değildir. 
Balkanlardan Baltık memleketlerine kadar ülke, ül
ke gezip model anyan Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanı değil midir? 

Kavram kargaşasından kurtulamayıp «Ortanın so
lu» ile işe başlayan, şimdilik Sosyalist Enternasyonal-
da nefes alan da Cumhuriyet Halk Partisidir. Körpe 
dimağları kargaşaya boğup, gençliği kargaşaya sürük
leyen Cumhuriyet Halk Partisidir. Özgürlükçü de
mokrasiden bahsedip, özgürlüğün sınırını tayin ede
meyen Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Bakınız Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir 
milletvekili, Bütçe Plan Karma Komisyonunda öz
gürlüğün sınırını nereye kadar uzatıyor (Aynen tuta
naktan okuyorum), Sayın Ataman diyorlar k i : «Düş
manlarımızı teşhis etmek zorundayız ve bu teşhiste 
birleşmeliyiz.» Sorarım size, nasıl birleşiriz bugünkü 
özgürlük ortamı içerisinde? 141 ve 142'nin, 163'ün 
bulunduğu yerde?.. 

Türk Ceza Kanununun Î41 ve 142 nci maddele
ri, komünizmi yasaklayan maddelerdir. Anayasa Mah
kemesi de, Anayasaya aykırı olmadığına karar ver
miştir. Cumhuriyet Halk Partili sayın milletvekili, 
bunların kaldırılmasını istiyor. 

Atatürk'ün, «Komünizm görüldüğü her yerde ezil-
melidir.» sözünün yazılı olduğu levhaları, Cumhuri
yet Halk Partili Başkent Belediye Başkanına kanır
tabilirsiniz, ama millet asla 141 ve 142'yi kaldırmak 
için size bu fırsatı vermeyecektir. (A. P. ve C G. P. 
sıralarından alkışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisinin özgürlük anlayışı bu
nunla da kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partili Belediye 
Başkanı, Komünist Nazım Hikmet'in mezarına Türki
ye'den toprak götüredursun, bir diğer Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekili Karma Bütçe Komisyonunda 
bakınız Nazını Hikmet için neler söylüyor (tutanak
lar aynen okuyorum) : «Efendiler, Nazım'ın devre
sinde sizi ve beni buraya getiren Anayasanın 20 nci 
maddesi yoktu, 21 nci maddesi yoktu, 41 nci maddesi 

I yoktu, İzin verirseniz sizi ve beni buraya getiren bu 
Anayasanın bu maddelerinin şemsiyesi altında (Ana-
yasa nelere şemsiye ediliyor, dikkatinizi çekerim) lüt
fedin, bari ben bir şeyler söyleyeyim; kerem buyurun. 
Nazım'ın bugün doğumunun 75 nci yıldönümü, (ve 
ilâve ediyor) Şimdi Sayın Başkanım, insaf ile sormak 
istiyorum : Sağcı bir Akif'e, aslında turana olan bir 
Ziya Gökalp'e reva gördüğünüzü, solcu bir Nazım'a 
neden reva görmüyorsunuz? (Gürültüler)» zabıttan. 

8 Şubat 1977 günü İstanbul Tepebaşı Gazinosun
da düzenlenen Mao'yu anma törenine Cumhuriyet 
Halk Partisi Senatörü Niyazi Unsal şu mesajı gön
dermiştir : «Büyük devlet adamı Mao için düzenle
diğiniz toplantıya arkadaşlarınız beni de çağırdılar. 
Aynı gün Erzurum İl Kongresinde bulunacağım için 
toplantıya gelemedim. Çin gerçeğim yaratan bir in
sana Türk gençliği için de gösterilen ilgi, geleceğimiz 
için bize ümit vermektedir.» Kimlere ümit verdiğini 
açıklıyor... 

«Onun anlaşılması, tanınması, yaptıklarının bi
linmesi, halkını seven her insan için bir görevdir. 
Bu toplantınız ve sizler için böyle bir görevin gere
ğini yapıyorsunuz. Mao, 700 milyonu aşan Çin hal
kına yeniden hayat veren insandır. Onun ölümüy
le insanlık büyük bir devrimci, emperyalizmin çok 
güçlü düşmanını kaybetti. Bu gerçeğin bilinci içinde 

I kalmanızı dilerim. Bana bu sözleri söyleme, büyük 
I insan Mao'yu selâmlama fırsatı verdiğiniz için te

şekkür ederim. Saygılar sunarım» 

Muhterem arkadaşlarım, Mao'nun fikrinin, Mao 
rejiminin Türkiye'de nasıl uygulanmak istendiği 
Aydınlık Dergisinin 26 nci sayısının 119 ncu sayfa
sında şöyle açıklanıyor : «Mao Zedung'un ve Lin 
Piao'nun geliştirdiği proletarya önderliğinde halk 

I savaşı yoîuyle millî, demokratik devrim teorisi ül
kemiz için de geçerlidir» 

8 Şubat 1977 Salı günü Cumhuriyet Senatomuz
da Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, Ni
yazi Unsal, bu telgrafı gönderdiğini itiraf etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi burada bir hu
susu teşhis ve tespit etmek mecburiyetindeyiz. Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Ecevit, 
Bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada şunla
rı söylüyor (zabıtlardan aynen okuyorum) : «Mezhep 
düşmanlığı, ırk ayırımı da alabildiğine kışkırtılıyor. 
Halklar sloganlarıylc mücadele eden biziz...» 

ETEM EKEN (Çorum) — Doğru. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doğru söy* 

I lemis. 
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AHMET KARAASLAN (Devamla) — «Doğru» 
olup olmadığını hep beraber tespit edeceğiz. 

«... ve bizim dışımızda bazı ilerici kuruluşlardır. 
Toplantılarımızın bu tür sloganlar haykıranlarca en
gellenmesinden, Hükümetin başı büyük mutluluk du
yuyor» 

Bu beyan büyük bir çelişkidir, tutarsızlığın ta 
kendisidir. Çünkü Sayın Ecevit, «Bu sloganlar bizim 
değil, bizim dışımızdakiierin haykırarak, toplantıla
rımızı engelledikleri sloganlardır» diyor. Oysa ki, Şu
bat 1975'teki TÖB - DER yürüyüşünde, 18 Nisan 
1976 Cumhuriyet Halk Partisi Tandoğan mitinginde, 
DİSK'in 1 Mayıs 1976 Taksim mitinginde, 15 Şu
bat 1974te saat 14.00'te yapılan TÖB - DER Göl
başı Sineması toplantısında kullanılan sloganlara 
baktığımız zaman şunları görüyoruz ; 

«141 « 142 kaldırılmalıdır, 
«Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmalıdır, 
«DİSK'te birleşelim, 
«Katil polis, 
«Faşizmin oyunlarına gelmeyeceğiz» 

Bu sloganlar!, vakit almamak için daha fazla 
uzatmıyorum; birkaç örnekle yetiniyorum. Bunları 
Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler Meclislerin 
komisyonlarında veya umumî heyetlerinde kullanı
yor, 141, 142'nin kaldınlmasıyle ilgili beyanı biraz 
önce okudum. Devlet Güvenlik Mahkemelerine kar
şı takındığınız tavır bütün milletin, bütün Meclisin 
malumu. Yukarıdaki beyanları arasında açık seçik 
olarak yer almaktadır. Bütün bu toplantılarda oku
nan Nazım Hikmet'în şiirlerini Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenterler Bütçe Karma Komisyonunda 
okudular. Dahası var. DİSK ve TÖB - DER top
lantılarına C. H. P.'ii parlamenterlerin iştirakleri 
var. DİSK'in Taksim mitinginde İstiklâl Marşı ye
rine enternasyonal marşı söyleniyor. Ayyıîdızh bay
rak yerine, kızıl bayrak çekiliyor. Bu mitinge işti
rak eden parlamenterleriniz neden susuyorlar? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hükümet ne ya
pıyor? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ülkenin 
neresinde bir anarşik olay çıksa, ertesi gün Meclis 
kürsüsünde Cumhuriyet Halk Partililerce kınanan, 
Devletin güvenlik kuvvetlerine silâhla karşı koyan 
hatta onları şehit eden kızıl sokak eşkiyaları değil, 
Devletin güvenlik kuvvetleri olmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin Karma Komisyon
da görüşülmesi sırasında... 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan 5 dakikanız var. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
... Cumhuriyet Halk Partili bir sayın milletvekili, 

Malatya ve Gaziantep olayları hakkında aynen şun
ları söylüyor. «Sabretseniz bir gün sonra sağ olarak 
yakalayabilirsiniz; ama sağ olarak yakalamadınız, 
intikam almak duygusuyla hareket ettiniz. Kendini
zin icra olduğunu unuttunuz. Yargı erkinin yerine 
koydunuz. Onların hayatlarına kastettiniz» 

.* 
Gene Cumhuriyet Halk Partili bir sayın senatör 

de, iç güvenlik konularına temasla şunları söylü
yor : «Türkiye'deki huzursuzluğun, sıkıntının taba
nında, düzendeki bozukluklar yatmaktadır» 

Düzendeki bozuklukların sancılarının doğru olup 
olmadığını gene beraber teşhis edeceğiz : «Acılan
ın Türkiye çekmektedir. Bu sıkıntılar, sarsıntılar 
hükümetin yaptıklarını da aşmaktadır. Sıkıntı, için
de bulunduğumuz bozuk düzenin doğal bir sonucu
dur. Hükümet kim olursa olsun yürüttüğü düzen bu 
olunca bu sıkıntılar, sarsıntılar sürüp gidecektir» 

ETEM EKEN (Çorum) — Sunta hırsızı da mı?.. 
BAŞKAN — Sayın Eken lütfen. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — «Malat
ya'da bir bağ evine sığman 3 gence havadan, kara
dan mermi yağdıran güvenlik kuvvetlerinin bunu is
teyerek yaptığını sanmıyoruz. Gaziantep'te gecekon
duda direnen gencin üzerine mermi yağdıran birlik
lerin buna inanarak katıldığını düşünemiyoruz. Zey-
iinburnu'nda böyle, Karakoçan'da böyle, Erzincan' 
da böyle diyor. Burada bozuk olarak ilân edilen ve 
inanılmayan düzen, Anayasa düzenidir. Eğer «doğ-
m» diyorsanız buna da doğru demeniz lâzım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O senin yoru
mun. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Yerine 
konmak istenen de, her halde Mao'yu anma tören
lerine gönderilen telgraftaki methiyeden anlaşıldığı
na göre, Mao'nun düzeni olsa gerek. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Güvenlik kuvvetlerinin görevi ise; Cumhuriyeti, 
Cumhuriyet düşmanlarına karşı korumaktı. Onlar bu 
inancın sahibidirler. Ne yazık ki burada kınanan; 
bekçiyi, polisi, askeri şehit eden kızıl çeteler değil, 
kanun güçleridir. 5 Şubat 1977 günü TÖB - DER, 
TÜDED, TÜM - DER'in demokratik halklar mi
tinginde - ki bu mitingin yapılacağı Ankara Beledi
ye otobüslerine asılan afişlerle ilân edilmiştir * Cum
huriyet Türkiye'sinin iki alanı Maoistlerle Leninist-
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lerin savaş alanı haline getiriliyor, 10 Şubat günü 
henüz yargı organları bir karar vermeden, Cumhu
riyet Halk Partili Süleyman Genç Meclis kürsüsüne 
çıkıyor, güvenlik kuvvetleri hakkında şunları söy
lüyor ; «Hanımlar bile çantalarından çizmelerine, 
en açık mahrem yerlerine kadar aranmışlardır» 

Bu çirkin iftiranın maksadı bellidir : Türk po
lisini sindirme ve onu görevden alıkoymadır; ta-
biatıyle yargıyı da etkilemedir. 

Yine Cumhuriyetin Başkent Valisi hakkında, ay
nı konuşmada reva görülen şu sözlere bakınız : «An
kara Valisi Başbakanın sözleriyle işe başlayıp hır-
çınlaştıkça, her türlü kuralı aşarak güvenliğini koru
mak zorunda olduğu yasal kuruluşları tıpkı Hitler' 
in Propaganda Nazırı Göbels gibi iftira yağmuruna 
tuttu. Bu da yetmedi biraz daha uzattı, TÖB - DER'i, 
TÜM - DER'i, TÜTED'i kapattı» 

Görülüyor ki, nerede kanun dışı bir olay olsa 
Cumhuriyet Halk Partililerce yerilen... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Göbels'i an
layamadık? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — ... bu 
olayların failleri değil, devletin meşru güçleridir. Bu 
tutumuyla Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin huzur ve 
güvenliğini kaçıranların cesaret kaynağı haline gel
miştir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Mezhep kavgası meselesine gelince; bu kavgayı 
Türkiye'mizde başlatan yine Cumhuriyet Halk Par
tisidir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitaplarınız
da yazıyor, utanın. 

BAŞKAN — Sayın Karsu. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Utana
cak insan varsa o da sensin. Utanacak insan varsa 
sizsiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Utanmanız 
lâzım, sıkılmanız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Karsu.. Sayın Karaaslan siz 
de müdahale.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sıkılmanız 
lâzım. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sıkılacak 
insan varsa sizsiniz.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Susmanız 
lâzım hiç olmazsa.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, müdahale etmeyin 
efendim.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Sayın 

Karsu.. Sayın Karsu size uyarma cezası veriyorum. 
Israr ederseniz daha fazla ceza veririm.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sahtekârlar.. 
Kitapta yazıyor Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize.. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — 1975 yı

lı Bütçesine... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ceza vere

bilirsiniz; fakat beni susturamazsınız.. Sahtekârlar, 
kitap yazıyorlar.. 

BAŞKAN — Ben size muhatap değilim, lütfen 
oturun yerinize. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sahtekâr
lar kitap yazıyorlar.. 

BAŞKAN — Oturun yerinize, muhatap değil 
kimse size. Söz hakkı vermedim, oturun yerinize. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Susturamaz
sınız, susmayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Karsu.. Sayın Karsu.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — (Kürsünün 

önüne gelerek) Sahtekârlar, memlekette kitap yazı
yorlar, ondan sonra halkı böldükten sonra böyle ko
nuşuyorlar.. Susmayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Karsu.. Size üç oturum dı
şarı çıkma cezası vereceğim. Sayın Karsu.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
evvelâ şu Başkanlık Divanını tamamlayalım, on
dan sonra görüşmeye devam edelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, haklısınız efendim, haklısı
nız. 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Zaten beyefen
dinin süresi doldu.. Saat 13.03. 15 dakikaya yakın 
Divanda kimse yok. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitap, kitap 

kitap.. Kitapta yazılı. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ben za

bıtları okuyorum, bundan; sizin beyanlarınız.. (Baş
kan mikrofonu kapattı) Ben milletvekillerinin zabıt
larda bulunan beyanlarını okuyorum; okuyun, kür
süde... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Savcılığın 
toplanmasına karar verdiği bir kitap var.. Utansın
lar.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, sayın Karaaslan 
bir dakika müsade buyurun.. (Gürültüler) 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Kürsüde 
beyan ettiğiniz şeyleri okuyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan.. Sayın Hatip si
ze... (Gürültüler) Sözünüzü kestim, Sayın Karaaslan 
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lütfen beni dinleyin. Bakar mısınız, Başkanlık Diva
nı tamam değil. Görüşmelere devam edemiyoruz, 
zamanınız mahfuz; Başkanlık Divanını tamamla
dıktan sonra görüşmenize devam edecek... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saat 13'e 7 da
kika kala.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saat 13'e 7 ka

la 5 dakika kaldığını söylediniz. Saat 13'ü 5 geçiyor. 
(A. P. sıralarından «Sana ne, otur» sesleri) 

Tespit etmekle mükellefim, milletvekiliyim.. (Gü
rültüler) Talebe değilim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, kitap savcılıkça toplatıldı.. (Gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Başkanlık Di
vanının teşekkül etmediğini.. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı tamamdır.. Sa
yın Karsu, söylediğiniz sözler zapta geçmiyor, ha
vaya uçup gidiyor.. (Gürültüler) Dışarıda konuşsa
nız daha iyi edersiniz. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — (Orhan Birgit'e 
hitaben) Talebe olmasan bunu yapmazsın.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben burada ta
lebe değilim.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitapların 
toplanmasına mahkeme karar verdi.. (Gürültüler), 

BAŞKAN — Size de üç oturum dışarı çıkma ce
zası veriyorum, Sayın Karsu'ya da size de.. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Bu ne biçim Baş
kanlık.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Benim ne biçim Başkan olduğum 
size ait değil. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Ait değilse sus
turun, Meclisi görüştürmüyorlar.. 

BAŞKAN — Siz bizzat konuşmanızla ihlâl et
miş oluyorsunuz, başkalarından istemediğiniz şeyi 
kendiniz yapıyorsunuz. Ne biçim başkan olup ol
madığımı... 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Öyleyse susturun.. 
BAŞKAN — Kalkın ayağa lütfen.. Lütfen ayağa 

kalkar mısınız? 
MEHMET AKSOY (Urfa) — Kalkmıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın, Başkana kar

şı konuşurken ayağa kalkma terbiyesini öğrenin ev
velâ, milletvekili iseniz.. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Milletvekiliyim, 
senden daha iyi milletvekiliyim. 

BAŞKAN — öyle yerinizden elinizi sallayarak 
konuşamazsınız, milletvekilliğine yakışmaz. Evvelâ 
milletvekili olun. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Senden daha iyi 
milletvekiliyim, idare edemiyorsun sen burayı. 

BAŞKAN — Milletvekili, Millet Meclisinde na
sıl hareket edileceğini bilen insandır. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Bi
raz da karşı tarafa söyleyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi, benim için taraf yok
tur. Lütfen müsaade edin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Millet Meclisi Genel Kurulu vardır. Kim 
usule aykırı hareket ederse, ben onun karşısındayım. 
Kimi taraf olarak göreceğim? Kim usulün karşısın-
daysa o benim tarafımdır. Karşımdadır. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
Sıradan kalkıp kürsüye yürüyorlar. 

BAŞKAN — Senin tarafın, benim tarafım diye 
ben kimseyi ayırmıyorum. Millet Meclisine Başkan
lık ediyorum, taraflara Başkanlık etmiyorum. 

Sayın Karsu.. 

Siz isminizi lütfeder misiniz? Bilemiyorum ismi
nizi. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Başkanvekili ol
duğunuz müddetçe ismimi bilmek mecburiyetinde
siniz. 

BAŞKAN — Milletvekillerinin ismini tanımaya 
mecbur değilim. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Bilemezsen ora
da oturamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın ve isminizi 
söyleyin; milletvekili gibi hareket edin lütfen.. 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Ben kalkmam. 
BAŞKAN — Ayağa kalkın ve isminizi söyleyin? 

MEHMET AKSOY (Urfa) — Ben ayağa kalk
mam. 

BAŞKAN — Ayağa kalkmazsanız Meclisi tatil 
ederim, bilesiniz. Lütfen ayağa kalkın, Başkana kar
şı hürmetkar olun. Bana değil, bu kürsüye hürmet 
edeceksiniz. Ayağa kalkın, milletvekili gibi hareket 
edin. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Anarşiyi görüyor 
musunuz Nerede anarşi.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, ayağa kalkmazsanız 
Meclisi tatil ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Buyurun Sa
yın Başkanım, benim ismimden bahsettiniz. 

BAŞKAN — Sizin de ifadenizi alacağım. 
Sayın Aksoy Sayın Aksoy, Sayın Aksoy, Mil

let Meclisi Başkanlığına bu tarz hareketinizden do
layı size üç oturum dışarı çıkma cezası veriyorum. 
Kabadayılığınızı gider başka, yerde yaparsınız. 
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Sayın Karsu, size de üç oturum dışarı çıkma ce
zası veriyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Savunma 
hakkı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Savunmanızı hatibin sözü bittikten 
sonra yaptıracağım efendim. 

tki dakikanız var sayın Karaaslan, konuşmanızı 
lütfen tamamlayın. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Zabıt
lardan okuduğum bu beyanlara karşı bu reaksiyon
ları asla anlayamadım. 

Mezhep kavgası meselesine gelince: Bu kavgayı 
Türkiye?de başlatan gene Cumhuriyet Halk Partisi
dir. 1975 Malî Yılı Bütçesi görüşülürken Yüce Mec
lisin bu kürsüsüne çıkıp «İmam Hüseyin'i Kerbalâ' 
da şehit edenler bunlardır. Nesimî'nin derisini yü
zenler bunlardır. Hallacı Mansur'u öldürenler bun
lardır» diyen Cumhuriyet Halk Partisinin o günkü 
Genel Sekreter Yardımcısı saym Deniz Baykal de
ğil midir? Kimi kime düşman gösteriyordu? «Bun
lardır» dediği hedef kimlerdir? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Dünyadan haberin yok. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın 
Ecevit gene Bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuş
mada «Türkiye'de 27 yıldan beri C. H. P. iktidar ol
mamıştır. Bu dönemin sorumluları kim?» diyor. El
bette ki yasal yetki sınırları içinde bir sorumluluk 
varsa, o da o dönemin iktidarlarına aittir, her yer
de hesabını vermeye hazırız. Ama 27 yılın hesabını 
veremeyecekler varsa, onlar da demokrasinin vazge
çilmez unsuru olan, en az iktidar kadar sorumlulu
ğu bulunan muhalefeti içine sindiremiyenler, 27 yıl
lık muhalefetin iktidar hırsı, ülkeyi bunalımdan bu
nalıma sürükleyen başlıca unsur olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, vaktiniz tamam 
* olmuştur, lütfen. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan; müdahalelerle geçen zamanı da 
hesaplayın. 

BAŞKAN — Efendim, müdahalelerin hepsini 
ilâve ettim, iki dakika zamanınız kalmıştı, doldu. 
Lütfen son sözünüzü söyleyin. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — ..Kin ve 
husumet üzerine bina edilen bir muhalefet anlayışını 
bu sorumluluğun dışında tutmak mümkün müdür? 
Sayın Ecevit konuşmasının bir yerinde.. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, cümlenizi bağla
mazsanız sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğım. Lütfen son cümlenizi bağlayın efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okumaya devam ediyorsunuz ama, 
cümle bağlayacak gibi konuşmuyorsunuz. Lütfedin. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — «.. Do
kuz aylık iktidar dönemimizde iç barış getirdik» 
diyor, onu takiben de «Ne zaman A. P. iktidara gel
se ülke kargaşaya sürükleniyor» deniyor. Bu teşbih 
doğrudur. Elbette babasına saygı duyan bir evlât 
isyankâr olmadığı müddetçe ona karşı koymaz. Ve
ya bir kapıdan ekmek yiyen bir kimse nankörlük et
mediği müddetçe ona karşı durmaz. İşte Halk 
Partisi anarşistlerin şemsiyesi olduğu müddetçe, el
bette kendi iktidarlarında baş kaldırmryacaklardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Saym Karaaslan, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Konuşmanız arasında Anayasa düzeninin mev
cut olduğundan bahsettiniz, sonra da «Bu düzeni 
beğenmeyenlerin istediği Mao düzenidir» dediniz. Bu 
sözlerinizden kastınız Cumhuriyet Halk Partisi de
ğil, değil mi efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sözlerim
den kastım şu; Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan 
Senatörü.. 

BAŞKAN — Efendim, ben sizden, bu sözünüzle 
Cumhuriyet Halk Partisini kastedip etmediğinizi so
ruyorum. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Cum
huriyet Halk Partisini kastetmedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Şey, ama.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bunu 

soruyorum. Siz konuşmanızı bitirdiniz. Bir hususu 
anlayamamıştım, anladım efendim, buyurun. 

Saym Karsu, buyurun. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Bu konu

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, kendisine üç oturum dışa

rı çıkma cezası verdim, savunmasını istiyor efen
dim. 

Yalnız sayın Karsu, size üç oturum dışarı çıkma 
cezasını niçin verdiğimi biliyor musunuz? 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Farkında değil 
Sayın Başkan. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizden ev
vel konuşanlar var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim ben arz edeyim; o konu
şanları konuşuyor kabul etmiyoruz, içtüzüğün ver
diği yetkiye göre konuşmayanlar konuşmuyor sayı
lır. 

Sayın Karsu, yerinizden hatibe müdahale etti
niz. Ben size oturmanızı söyledim. Beni muhatap 
alarak kürsüye doğru yürüdünüz. Size söz vermiyo
rum dememe rağmen, Başkanlığa hitaben sarf ettiği
niz sözlerden dolayı size üç oturum dışarı çıkma ce
zası verdim. «Susun, oturun yerinize» dediğim halde 
bana hitaben konuştunuz. Bunun için size üç oturum 
ceza verdim. Siz lütfen müdafaanızı bu istikamette 
yapın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ben bu Parlamentoya ve bu Parlamentonun Baş-
kanhk kürsüsünü işgal eden Sayın Başkana asgarî 
ölçüde bir milletvekili olarak saygılıyım; en azından 
herkes kadar saygılıyım. Benim oradan söylediğim 
sözün yanlış anlaşıldığım şimdi sizin ifadenizden de 
anlıyorum, ki, yanlış anlaşılmış, bu bakımdan bunu 
açıklamak istiyorum. 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu kür
süde konuşan hatip, Cumhuriyet Halk Partisi için 
söylenmedik söz bırakmadıktan sonra, şu anda da
ha evvel bu kürsüde yırttığım Türk ulusunun birli
ğini ve beraberliğini bozmak, bölmek için, körpe di
mağlara onu ortaokul, lise seviyesindeki, düzeyinde
ki çocukların körpe kafalarına.. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu savunma mı 
canım? 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, nereye geleceğim, onu söylüyorum. Bu nasıl 
grup idare ediyor Allah aşkına? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, siz konuşmanıza de
vam edin. Yalnız, «Size niçin ceza verdiğimi» söy
lediniz, lütfen bu istikamette savunmanızı yapınız. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Bu Türk halkım bölme amacıyla Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından hazırlanmış olan bu kitabın, okul
larda okutulan bu kitabın burada kürsüde tarafım
dan parçalanmış olan bu kitabın, sonucunda Milli 
Eğitim Bakanlığı da en nihayet bir gün sabaha karşı 
uyanarak, derin uykusundan uyanarak bu kitabın 

toplanttırılmasma karar verdikten sonra; yargı or
ganları da bu kitabın toplatılmasına karar vermiş 
durumda olmasına karşın, hatip burada bu kitabın 
bu açık hükmüne rağmen, Cumhuriyet Halk Parti
sini bu memlekette bölücülük yaratmak istediğini, 
yarattığını yalan ve yanlış olarak ifade etti. 

Buna bir cevap olarak, bir milletvekili olarak 
içimden gelen isyanı burada ifade ederken, kürsü
deki hatibe bağırırken, yanlışlıkla değerli Başka
nım siz üzerinize alınmış oluyorsunuz. Size karşı 
böyle bir kastım yok. Eğer böyle anlaşıldıysa, siz
den özür dilerim. Buradaki konuşan hatibe de bu 
sözlerinden dolayı teessüf ederim ve size saygılar 
sunarım. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Ben, yanlış anlaşılmış olduğundan özür dileme

nizi kabul ediyor, cezayı geri alıyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İl
han Özbay. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, daha Önce bir şey olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi efen

dim, elbetteki bir sayın sözcü, sayın milletvekili si
yasî görüşlerini savunmak için, karşısındaki partileri 
belli bir ölçüde, istediği şekilde eleştirme hakkına 
sahip. Ancak, bir sözcünün bir partiyi tezyif edici, 
bir partinin.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Karaaslanm 
konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşma 
iddiasında bulunuyorsanız, ben sataşma niteliğinde 
olduğunu tahmin ettiğim bir sözünü kürsüde açıklat
maya çalıştım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Birini öğ
rendiniz siz. 

BAŞKAN — Bunun dışında bir iddianız varsa, 
ki ben tespit edemedim, lütfedin zabıtları getirte
yim efendim; tetkik edeyim. İddianız hangi istika
mette ise yazılı olarak verin, zabıtlarda tespit eder
sem size söz veririm, etmezsem vermem. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıâlinizin otu

rumları idare ederken, gayet dikkatli hareket ettiği
nizin ve doğrudürüst kelimeler kullandığınızın şa
hidiyim. Ancak, bundan bir saat kadar önce bir ar
kadaşımız için, müdahale ettiği zaman - Hasan Tos* 

— 464 — 
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yalı arkadaşımız olduğunu sanıyorum - «Hariçten 
gazel okumak memnudur» buyurdunuz. 

Başkanlık Kürsüsünde oturan ve benim için hak
kınızda gayet iyi düşünceler içimde yeretmiş bulu
nan zatıâlinizin bu cümlenizi lütfen geri almanızı 
rica ediyorum. Bu ifadeleriniz bana dokundu. O sı
rada Tosyalı arkadaşım müdahale etmedi; ama ben 
müteessir oldum. Bir milletvekili olarak çok rica edi
yorum bu sözünüzü lütfen geri alın. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, sanıyorum ki bir yan
lış anlaşılma var; ama ben burada Sayın Sanh'nın, 
oturduğu yerden sual sorarken, birisinin dışardan ko
nuşmasına cevap vermesine karşın olarak bunu söy
lemiştim. Sayın Tosyalı'yı da muhatap olarak al
mamıştım, kimseyi de muhatap olarak almamıştım; 
ama buna rağmen, zatıâliniz böyle anladığınıza göre 
- sizin gibi anlayan diğer sayın milletvekili de ola
bilir, Sayın Tosyalı da böyle anlamış olabilir - böy
le anlaşılıyorsa Sayın Tosyalı'ya karşı böyle bir söz 
kullanmadım, kullanmışsam da geri alıyorum efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın özbay. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
sürenin bitmesine 15 dakika var. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakika uzatma imkânı
nı temin ederiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLHAN ÖZBAY (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun görüşlerinin ağırlığı, büyük 
boyutlara erişmiş olan güvenlik sorunları olacaktır. 
Yalnız, sözlerime başlamadan evvel, bir noktaya de
ğineceğim; benden evvel konuşan say m Adalet Par
tisi sözcüsü, olaylara bakış açısı ve olayları değer
lendirişi bakımından gerçekten bizi üzmüştür. Bu 
değerlendirme ve bakış açısı tam bir ortaçağ zihni
yetiyle olmuştur ve Adalet Partisi sözcüsü burada, 
bu kürsüde yalan söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sözlerime başlıyo
rum. 

SABRI YAHŞt (Kocaeli) — Zabıtları okudu. 

Bunlardan il özel idareleri, 1913 yılında çıkarılan 
İdareî Umumiyei Vilâyet Kanununun idareî hususi-
yei vilâyet kısmı ile yürütülmektedir. Bu, 63 yıl ev
vel Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkarılmış 
bir yasadır. 

Belediyelerimiz de, 1930 yılında yürürlüğe giren 
1580 sayılı Yasaya göre yönetilmektedir. 

Köylerimiz ise, 1924 yılında yayınlanan 442 sa
yılı Yasa ile idare edilmektedir. 

Görüldüğü gibi, demokrasimizi oluşturan, de
mokrasimizin temel direği olan yerel yönetimler 
çağdışı yasalarla yönetilmektedir. Sayın Asiltürk. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, bana değil, Meclise hitap 
etsin. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Sayın İçişleri Ba
kanı 3 yıldır işbaşındadır. Çağın ve toplumsal ge
lişmemizin gereklerine uygun yasaları Meclislere za
manında getirememiştir. 

Özellikle belediyeler, Hükümetin büyük ölçüde 
denetimi ve vesayeti altındadır. Belediyenin halka 
karşı sorumluluğu ile çelişen ve demokrasiyi inkâr 
eden bu hukukî ve idarî vesayet yetmiyormuş gibi, 
Hükümet, kentlerimizin sorunlarını çözmek isteyen 
belediye başkanlarının önlerine çeşitli engeller çı
karmaktadır. 

Bunlardan başka, katsayı yükselmeleri, yan öde
meler gibi ek malî yükler getiren kararlar alırken, 
Hükümet bu yükleri karşılayacak olanakları beledi
yelere sağlayacak girişimde bulunmamaktadır, bele
diyeleri güç durumda bırakmaktadır. 

Bundan 10 yıl kadar önce devlet bütçesinin % 17' 
sini bulan mahallî idarelerin, (özel idare, belediye ve 
köyler) tüm bütçeye oranı geçen yıl % 6 dolaylarına 
kadar düşmüştür. Görevleri artan büyük kent 
belediyeleri için bu oranın eksilmesi değil, artması 
gerekirdi. 

Sayın İçişleri Bakam, sayın Süleyman Demirel'in 
dümen suyuna katılmış, büyük kent halkına zulmet
mektedir. Son belediye gelirleri.. 

BAŞKAN — Sayın Özbay, bir saniyenizi rica 
edebilir miyim? 

Konuşmanızı yaparken lütfen Millet Meclisine 
hitap edin. Sayın İçişleri Bakanına dair söyleyeceği
niz eleştirileri de Millet Meclisine hitaben yapın, öy
le daha münasip olur efendim. İçişleri Bakanına hi
taben yaparsanız.. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Saym Başkan, 
ikazınıza çok teşekkür ederim, Yalnız burada İçiş-

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Anayasamızın 
116 ncı maddesini sayın İçişleri Bakanına hatırlat
makla sözlerime başlıyorum. Anayasamızın 116 ncı 
maddesi; «Mahallî idareler, il, belediye veya köy 
halkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve 
genel karar organları halk tarafından seçilen kamu 
tüzelkişileridir» hükmünü koymuştur, 
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leri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, sayın İçişleri 
Bakam başka şeylerle uğraştığı için, bu şekilde hi
tap ettim. Sizden özür dilerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
İÇİŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Saym Başkan, tçişleri Bakanının hare
ketlerini kontrol yetkisi yok. 

BAŞKAN — Değil efendim, tabiî, tabiî değil 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — İçişleri Bakanının hareketlerini kontrol 
edemez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan.. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Efendim, her se

ne İçişleri Bakanlığı bütçesi burada görüşülmekte 
ve eleştirilmekte. Partileri eğer demokrasinin vazge
çilmez unsurları sayıyorsa İçişleri Bakanı, partile
rin sözcülerini buradan dinlemeye mecburdur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — (İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk'e hitaben) Otur çocuğum, otur 
yavrucuğum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Burası Millet 
Meclisi, dinlemeye mecbur. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Millet Meclisi ise İçtüzüğe uygun hare
ket etsinler. Zorbalıkla, kabadayılıkla iş yürümez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yürümez tabiî. Otu
run lütfen, tabiî, tabiî yürümez, tabiî. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Kabadayılığı Ba
kan yapıyor. Senin gibi Parlamenter görülmemiştir. 

BAŞKAN — Kimse zorbalık yapamaz Sayın Ba
kan. Saym Bakan, oturun yerinize lütfen. 

Sayın Aykul, Sayın Aykul, lütfen yerinize otu
run. Saym Bakan kimse zorbalık yapamaz Tabiî. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — İçtüzüğe göre davranmaları gereken tu
tumun içinde olmaya mecburlar. Benim için değil, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün gereği olarak. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Otur çocuğum, 
Otur. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğe uygun olarak 
oturmakla mükellef, evet, 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Ba
kan da mecbur ona riayet etmeye. Burası denetle
me organıdır. 

İÇİŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Neyin denetlenmesi? 

BAŞKAN — Saym Eken, oturun lütfen efendim. 
Aynı hatayı siz işliyorsunuz sayın Eken. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Çocuksu hare
ket etmesin, burası Meclis. Yoksa istifa etsin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Sayın İçişleri Ba

kanı, Sayın Süleyman Demirel'in dümen suyuna ka
tılmış, büyük kent halkına zulmetmektedir. Son Be
lediye Gelirleri Yasası karşısında Millî Selâmet Par
tisinin ve Adalet Partisinin tutumu açıktır. 

İçişleri Bakanı cevabî konuşmasında «Biz şöyle 
yapacağız, böyle yapacağız» gibi savunmaya geçe
rek halkı aldatacağını sanıyorsa büyük yanılgı için
dedir. 

Hükümet edenlerin Anayasaya, hukuka bağlılık
ları yoksa; hukukla, adaletle, Anayasa ile karşı kar
şıya gelirler, örneğin, İçişleri Bakanı, halkın seçmiş 
olduğu belediye başkanını görevden almaya kalk
mıştır. Yine o tçişleri Bakanının partizan ve yasa 
tanımaz Ankara Yalisi, ikinci kez öğretmen kuru
luşlarını kapatmış ve bu tasarrufu da bir şamar gibi 
Danıştayca yüzüne vurulmuştur. 

Diğer taraftan, silâhlı eylem içinde olduğu kar
galar tarafından dahi bilinen Ülkü Ocaklarına karşı 
Valinin koruyucu tavrı aşikârdır. Türkiye'de yalnız 
siyasal iktidar değil, adi suçlar da her türlü güven 
duygusunu yok edecek ölçüde artmıştır. Bir zaman
lar güvenlik içinde yaşayan Türkiye; hırsızlık, cina
yet, tecavüz ve kaçakçılığın artık alışılan gündelik 
olaylar olduğu huzursuz ve tedirgin Türkiye olmuş
tur. 

Bunun bir nedenini, iktidar partilerinin birbirle
riyle yarışan tek yanlı ve hukuk tanımaz partizan tu
tumlarında, öteki nedenini de devlet teşkilâtını işle
mez, laçka ve birbirine güvenmez parçalar haline ge
tiren MC zihniyetinde aramak gerekir. 

Burasını bitirmeden evvel sayın İçişleri Bakanının 
İstanbul'daki emniyetine bir göz atmak lâzım. İstan
bul Emniyet Müdürlüğü altı aydan beri vekâletle ida
re edilmektedir. İstanbul'daki 20 tane şubenin 4 
tanesinin dışındaki diğerleri yine vekâletle idare edil
mektedir. Bu durumdan ve bu tutumdan anlaşılıyor 
ki, polis dalgalanmaya bırakılmıştır. Dalgalanmanın 
amacı nedir? Polis şefleri baskı altında tutulmakta 
ve kendi amaçlarına, kendi isteklerine göre hareketi
ni sağlamaktadır. Eğer bu olmasa idi, bir İstanbul gi
bi büyük kentte bir emniyet müdürlüğü altı aydan 
beri vekâletle idare edilmez, 20 şubeden 16'sı da ve
kâletle idare edilmezdi. 

Bugün toplumumuz en önemli dönüşümünde ta
rihin en yoğun bunalımını yaşamaktadır. Bu bunalı-
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mm kökenine indiğimizde görülecektir ki, bunalım 
açık nedenlere dayanmaktadır. Türkiye'de çok uzun 
süreden beri sol, sağ, ilericilik, gericilik, özgürlük, 
baskı, devrimcilik, tutuculuk tartışması vardır. Neden 
bu tartışmalar son zamanlarda olağanüstü boyutlara 
ulaştı? Nedeni açık.. Türkiye'nin düzeni ve onun sa
hibi olan sınıfsal güçler mevcut yapıyı bu biçimi ile 
sürdürebilmenin ölüm kalım savaşmı vermektedir
ler. Genç öğrencilerin, işçilerin, öğretmenlerin ölü
münü diyet olarak sunmakla bu düzeni, bu mevcut 
yapıyı sürdüremezsiniz. 

Her yıl anma törenini yaptığımız, fakat hâlâ 
onun düşüncesine erişemediğimiz ünlü bir düşünürü
müzün şu dizesini size sunuyorum : 

«Şu akıp giden kum seline bak, 
Ne durması var, ne dinlenmesi. 
Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya, 
Nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini.» 
Değişen dünya ile beraber değişen Türkiye'yi; 

150 genci öldürerek, üniversite öğretim üyelerine bas
kı ve şiddet kullanarak, Danıştayı basarak, öğretme
ne kıyarak, işçileri öldürerek, hukuka ve kanuna ay
kırı olarak belediye başkanlarını görevinden alarak, 
binlerce memuru temsil eden dernekleri sıkıyönetim 
komutanı edasıyle kapatarak, mezhep ve etnik ay
rımları körükleyerek, toplum içinde yaşayan insan
ları şerefli ve şerefsiz diye ayırarak, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarından olan partileri taşlatarak, 
faşizmi kurumlaştırarak, değişmekten alakoyamaz-
sınız. 

Evrenin yasalarını önlemeye hiç kimsenin gücü 
yetmez, Milliyetçi Hükümetin gücü ise hiç yetmez. 
Akılları başlara almanın zamanı gelmiştir. Almazsa
nız eğer, ünlü düşünürün de söylediği gibi akıp giden 
kum selinin altında boğulacaksınız. 

HALİL KARA ATLI (Bursa) — Bu düşünür de 
kimmiş? 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — O ünlü. düşünü
rün kim olduğunu bilmemenizi cehaletinize veriyo
rum tabiî sizin. Belki de Nazım Hikmet'Ie karıştır
dınız. 

BAŞKAN — Sataşmalara cevap vermeyin efen
dim, siz devam edin efendim. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Bu ünlü düşünü
rü şimdi söyleyeyim, sorduğunuz için, Mevlâna Ce-
lalettini Rum'dir. 

Yukarıda altını çizerek söylediğimiz cinayet, sal
dırı olayları düzenli ve örgütlü olaylardır. Bunlar 
belli koşullar yaratılmadan sahnelenemez. 

Hükümetin, saldırı ve cinayet olaylarını önlemek, 
güveni, huzuru sağlamak baş görevidir. Bu en önem
li görevi Hükümet yerine getirmenin tersine, güven
sizliği ve huzursuzluğu, bunalımı teşvik ve tahrik 
etmekte, bunları yaratanları himayesi altına almak
tadır. Ülkemizde yaşayan kişi ve kuruluşların bir 
kısmını düşman ilân ederek; vatan hainleri, vatan
severler diye bölmekte, saldırı ve cinayet olaylarının 
psikolojik ortamını hazırlamaktadır. 

Hükümeti oluşturan partilerden A. P. ve M. H. P. 
bu olayların yaratıcısıdır. M. S. P. ise, zaman zaman, 
sözde bunların dışındaymış izlenimini vermeye ça
lışmaktadır. Bu sadece bir aldatmacadır. Bunun en 
açık yanıtı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Ada
let Bakanı, Cephenin adaletinin gözcüsü olarak olay
ları şöyle değerlendiriyor; 

«Bu çatışma vatansever olanlarla, vatansever ol
mayanların çatışmasıdır» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Özbay bir saniyenizi rica 
edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, programımıza göre zaman 
dolmak üzeredir, bir dakika var. Sayın hatibin he
nüz 7 dakikası var, kendisine ayrılan zaman bitir
mesi için ve ayrıca sataşma hususundaki bir işlemi 
de halletmek üzere müsaadenizi alacağım. 

Sayın hatibin konuşması ve bu oturum içindeki 
sataşma hususunun halledilmesine değin oturumun 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın hatip. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Türkiye Cumhuriyetinin Adalet Bakanı, Cephe
nin adaletinin gözcüsü olarak olayları şöyle değer
lendiriyor: 

«Bu çatışma vatansever olanlarla, vatansever ol
mayanların çatışması» diyor. 

Yine o Adalet Bakanı, sokak kabadayılarına ya
kışır bir eda ile, makamında müsteşar dövüyor. 

Oyunuzu bütün perdeleriyle sahneleriyle oynadı
nız. Oyununuz bu kadardır. Bütün sahneleriyle, per
deleriyle oynanan oyun içinde Sayın Asiltürk siz bir 
dekorsunuz, ama bu dekorun en göze batanı, en Çekİ-
CİSİ..* 

Çağ dışı bir fikrin temsilcisi, bir siyasî kadronun 
emrinde olan «komando» denilen eli kanlı çetelerin 
kullandıkları silâhlar, en modern silâhlardır. 

13 Ocak 1976 günü Ege Üniversitesi Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültesi ile Fen Fakültesine komando-
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ların saldırılarını jandarma önledi. 153 Ülkü Ocaklı 
göz altına alındı, Çek yapısı silâhlar ele geçti. 

M. H. P.'nin yayın organı Devlet Dergisinin 194 
ncü sayısında «Komando adı vedilen ülkücü gençler, 
önceleri az idiler, hızla çoğaldılar. Önce güçsüzdüler, 
kısa zamanda, her türlü iç ve dış yardımdan yoksun 
olmalarına rağmen, Türk milletine has üstün bir şuur
la silâhlandılar» denmektedir. 

20 aydan beri yapılan insan avı okla değil, en 
modern silâhlarla yapıldı. Şimdi Sayın tçişleri Baka
nından soruyorum: Bu kişilerin silâhlarım ve bu si
lâhların finansmanını kimler sağlamıştır? tçişleri Ba
kanı bunun cevabını bu kürsüden vermelidir ve dü
rüstlükle vermelidir, 

1924 sayılı Dahiliye Vekâleti Teşkilâtı Vazifeleri 
hakkında Kanun ve ek kanunlarla tçişleri Bakanlığı 
görevleri düzenlenmiştir. Bu yasalara göre İçişleri Ba
kanlığının en başta gelen görevi, Anyasa düzenini ve 
düzenin sağladığı hak ve özgürlükleri korumak, yur
dun iç güvenliğini ve asayişini sağlamaktır. Şimdi ba
kalım, Sayın içişleri Bakanından soralım: 1977 yılı 
başından bu yana siyasal nedenlerle tam 33 cinayet 
işlenmiş bulunmaktadır. Öldürülenlerin yaş ortalama
sı 20'nin üzerinde değildir. 92 siyasal cinayet 1976 yı
lında, Cumhuriyet tarihinde bir rekor sayılır. 1977 
Ocak ayı başından 20 Şubat'a kadar işlenen cinayet
ler, 1976 yılının Ocak ayından 20 Şubatına kadar iş
lenenlerin iki katını geçmektedir. Böylece 1976 yılının 
rekoru 1977 yılının ilk aylarında kırılmıştır. Şimdi şu, 
dün işlenen cinayetleri şu gazeteyle bunu belirtmeme 
müsaade ediniz. Şimdi gazetedeki havadis şu: «Bom
balar patladı, saldırılar, çatışmalar oldu.» «Fatih Cum
huriyet Halk Partisi gençlik kollarında kayıtlı olduğu 
söylenen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi 
Yavuz Selim Ağaoğlu İstanbul'da öldürüldü.» Hem 
nerede öldürüldü? Fatih Emniyet Amirliğinin karşısın
da öldürüldü. «Çankaya'da bir kütüphaneye saldırıl
dı, dört kişi yaralandı.» «Rize ve Aydın'da 3'er öğ
renci yaralandı.» «Cumhuriyet Halk Partisi Seydişehir 
ilçe binası tahrip edildi.» «İstanbul'da bir asistan ga
zete alırken komandolar tarafından dövüldü.» 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Nerede emniyet? 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — «Ankara'da bir 

avukat dövüldü.» «Ankara'da Tekel satış deposu so
yuldu.» 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bugünün ga
zetesi mi? 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Bugünün Milliyet 
Gazetesi. 

İsterseniz 10 ncu sayfasını açalım, olayların tek 
tek nedeni 10 ncu sayfada belirtilmektedir. Sayın İç
işleri Bakanı, tabiî eğer istihbaratı varsa, ben bazı vali
lerle konuştuğumuzda, «bizim istihbaratımız diğer ku
rulmuş örgütlerden daha az. Maalesef biz en son alı
yoruz» demektedirler. İçişleri Bakanının da istihbarat 
kanalları kesilmemişse, bunları almışsa gazetelerden 
evvel, bu olayları burada herhalde doğrulayacaktır 
zannediyorum. 

Şimdi böyle, 1977 yılı bir rekor yılı. 1976 yılı ayrı 
bir rekor yılı. Tam İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşu
lurken, hafızalar almayacak derecede ölüm, cinayet, 
saldırı, birtakım olaylar. Şimdi tçişleri Bakanından 
soruyorum, sormaya hepimizin hakkı var, bu milletin 
hakkı var: Hâiâ bu görevde durmakta ısrar ediyor mu 
İçişleri Bakanı ve M. C. Hükümeti hâlâ bu görevde 
durmakta ısrar ediyor mu ve istifayı düşünmüyor mu? 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Israr ediyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Zaten zihniyetiniz

den belli bu, aslında belli. 
BAŞKAN — Sayın hatip zaten bir dakikanız kal

dı, sataşmalara cevap vermeyin lütfen. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Efendim, benim 
çok vaktimi aldılar. 

Sayın tçişleri Bakanının ilk ve en başta gelen 
görevi yurtta can güvenliğini sağtamaktır demiştik, tç
işleri Bakanlığı bu görevi kiminle sağlayacaktır? El
bette güvenlik kuvvetleriyle. Acaba güvenlik kuvvet
lerinden olan polis nasıl eğitilmektedir? Nasıl eğitil
mektedir polis? Emniyet örgütünden alınan polis aday
ları altı ay süreyle Ankara'da Polis Eğitim Merkezin
de eğitildikten sonra, polis memurluğuna atanırlar. 
Bu Eğitim Merkezinde Yahya Soy, Mümtaz Baykal, 
Taner Arda, Suat Akın adlarındaki iki emniyet amiri 
ve iki başkomiserin, «Haberalama Propaganda ve 
Yıkıcı Akımlar» adlı bir notu okutulur. Bu ders not
larında, «Devlet güvenliğine karşı tehditler nelerdir?» 
başlığı altında, grevlerin, devlet güvenliğine karşı kö
kü içeride tehditlerden sayıldığı belirtilmektedir. 

Yine ders notlarından; «12 Mart öncesinde aşırı 
sol gruplar, gaye, strateji ve taktikler» başlığı altında 
sol akım incelenmekte ve ilerici unsurlar, sendikacı
ların ve aydınların adları verilmektedir. Bu adların 
bazıları: Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Sadun 
Aren, Kemal Türkler, Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, 
Uğur Mumcu, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, llhami 
Soysal v.s.'dir. 
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Sol akımlar hakkında kişi ve adres bildirilerek ve
rilen bilgilerin aksine, sağcı görüş ve eylemler hakkın
da hiç bir bilgi verilmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özbay, vaktiniz tamamlandı; 
lütfen son cümlenizi söyleyin ve bağlayın. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Şimdi, İçişleri Ba
kanından soruyorum: Anayasal bir hak olan greve 
karşı mısınız, grevi devlet güvenliğine karşı kökü içe
ride tehditlerden mi sayıyorsunuz?... 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi bağlayın Sayın 
Özbay, 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Sayın Başkan, is
tirham ediyorum, en önemli yere geldim. 

BAŞKAN — Efendim, en önemli yerini anlıyo
rum; ama benim imkânım dahilinde değil ki. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Efendim çok te
şekkür ederim, uyacağım, efendim. 

Bu şekilde bir eğitim sonunda şartlandırılmış po
lisin...̂  

BAŞKAN — Sayın hatip, son cümlenizi bağlayın 
efendim. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — ... Anayasa hakkı
nı kullanan işçiye karşı yansız görev yapacağına ina

nıyor musunuz?.., 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetinde 

kalmayayım* 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Yine aynı notlar

da ismi ve adresi gösterilen kişilerin can güvenliğinin 
Anayasanın teminatı altında olduğuna inanıyor musu
nuz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. Lütfen son cümlenizi bağ
layın... 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Türkiye gibi bir 
hukuk devletinde kişileri suçlamak, mahkemelerin 
elinden ne zaman alınarak... 

BAŞKAN — Sayın Özbay, efendim bitiremezsiniz. 
Onu okuyup, bitirmenize imkân yok. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Peki Sayın Başka
nım, peki Sayın Başkanım, son sözümü bağlıyorum 
Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 

İçişleri Bakanından bir grev hususunda bir şey so
racaktım; bu notlar verildikten sonra, ondan sonra, 
ismi verilen şahısların Anayasa teminatı altında olup 
olmadıklarını, bu şartlandırılmış polis karşısında can 
teminatının olup olmadığını soracaktım. O kısmı ge
çiyorum; ama Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye ka
dar Sayın Başkanım... 

SABRt YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkanım, her
kese aym müsamahayı göstermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen son cümlenizi bağla
yın efendim. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Efendim son cüm
lem. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar bütün 
bu tahriklere göğüs germiştir. Niye göğüs germiştir?.. 
Anayasa için göğüs germiştir, demokratik rejim için 
göğüs germiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Şimdi efendim, 

bir dakika. 
BAŞKAN — Bir dakikası yok Sayın özbay, sözü

nüzü kesmek mecburiyetindeyim. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Şimdi, bu saldırı

ları tertipleyen ve yapanlar... 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim 

Sayın özbay. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Bir dakika efen

dim. 
BAŞKAN — Bir dakikası yok efendim. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — .... Çoğulcu demok

rasiyi yıkıp, faşist bir yönteme getirmeye vardırırlar-
sa.» 

BAŞKAN — Kestim efendim sözünüzü. 
İLHAN ÖZBAY (Deyamla) — ... Karşılarında 

değişik bir Cumhuriyet Halk Partisi bulacaklardır. 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Özbay, bo

şuna konuşuyorsunuz. 

İLHAN ÖZBAY (Devamla) — Gücünü Anayasa 
ve halkından alan, eserlerinin sarsılmaz savunucusu, 
her türlü faşizme geçit vermez... 

BAŞKAN — Kestim efendim sözünüzü. 
İLHAN ÖZBAY (Devamla) — ... İnançlı ve kaya 

gibi bir Cumhuriyet Halk Partisi. (A. P. sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar; C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Bu memleketi batıracaksınız; ama ilk kurbanı da 
siz olacaksınız. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü henüz ko
nuşmasına başlamadan önce «Adalet Partisi sözcü-
;ü yalan söylüyor» diye bir beyanda bulundu. 

BAŞKAN — Efendim... 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bir dakika 

Sayın Başkanım, cümlemi tamamlayayım. 
Ben yalan söylemedim. Konuşmamın dip notların

da, Cumhuriyet Halk Partisine mensup sayın millet-
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vekillerinin tutanaklardan çıkartılmış beyanlarına ait 
tutanakların günü, tarihi, sayısı vardır. 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Karaaslan. Burada ko
nuşmanızda tutanaklardan aynen... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — İzin verir
seniz, bu tutanakların tarihini, sayısını burada ken
dim vereyim. Burada asabileşip, sinirleneceklerine ev
velâ kendilerini düzeltsinler. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, burada konuşma
nızda «Tutanaklardan aynen» diye okudunuz efen
dim, zapta geçti. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ama «yaT 

lancı» tabirini kullanamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, hatibin kabul edip etme

mesi kendi bileceği iş. Siz, buradan «zabıtlardan ay
nen okuyorum» dediniz ve zapta geçirdiniz. Zapıtlar-
daki ifadeleri okudunuz. Sizin konuşmanız buydu; 
ama her milletvekilini kabul edip etmemeye zorlaya
nlayız ki. Zapta itibar eder, etmez. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kanım «yalancı» diyemez. 

BAŞKAN — Diyemez tabiî efendim, tabiî. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ben bunu 
sataşma olarak kabul ediyorum. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Yalancı demedim 
efendim, yalan söylüyor dedim. 

BAŞKAN — «Yalan söylüyor» dedi efendim, «Ya
lancı» demedi. Söylediklerinizin hakikat olmadığını 
söyledi. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Israr edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim yerinize, oturun. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Bu kelimeyi dahi 

anlamıyor kafa yapısı, ' 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Direniyo
rum efendim. Efendim, zabıtlardan çıkarttığım be
yanlarla ilgili olarak... 

BAŞKAN — Nede direniyorsunuz efendim?... 
Efendim söylediğinizi mutlaka kabul ettirmek mec

buriyetinde misiniz?... Kabul etmiyor, doğru kabul 
etmiyor. Size «yalancı» demedi, söylediğiniz sözün 
doğru olmadığını söyledi efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Beyanlarım
la ilgili olarak bir sayın üye... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. Da
ha evvel bir müracaat var, onu bir halledelim. 

I Sayın Uysal, önergenizde, A. P. sözcüsü, «Ecevit 
ve C. H. P. anarşistleri desteklemektedir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, cinayetleri polis işlemektedir» dedi diyor
sunuz. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Böyle bir şey 
yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Müsaa
de ederseniz ben halledeyim efendim, siz kendi ara
nızda halletmeyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Mezhep 
kavgası» sözü?... 

BAŞKAN — Zabıtları getirttim efendim, zabıtlar
dan okuyorum: «Mezhep kavgası meselesine gelince: 
Bu kavgayı Türkiye'de başlatan yine Cumhuriyet 
Halk Partisidir. 1975 Malî Yılı Bütçesi görüşülürken, 
Yüce Meclisin bu kürsüsüne çıkıp, İmam Hüseyin'i 
Kerbelâ'da şehit edenler bunlardır; Nesimî'nin derisi
ni yüzenler bunlardır; Hallacı Mansur'u öldürenler 
bunlardır diyen Cumhuriyet Halk Partisinin o günkü 
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Deniz Baykal değil 
midir?» 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Onun 
sözünü söylemiş Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî efendim, anlıyorum. 
«Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin huzur ve güve

nini kaçıranların cesaret kaynağı haline gelmiştir. Bu 
kavgayı Türkiyemizde başlatan yine Cumhuriyet Halk 
Partisidir.» 

Sayın Uysal, tespit edebildiğim kısımlar içerisinde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir de Türk 
polisiyle ilgili efendim,, 

BAŞKAN — Efendim, tespit edemedim. Bu ka
dar kısa zaman içerisinde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Öbür say
fada olabilir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, deşifre etmek çok uzun ve 
güç bir iş. Bütün buna rağmen bu kısa zaman içeri
sinde iddialarınız, mümkün olan, muhtemel olan kıs
mını ancak getirebildim. Bunların içinde tespit ede
bildiğim bunlar efendim. 

«Mezhep kavgası meselesine gelince: Bu kavga
yı Türkiye'de başlatan yine Cumhuriyet Halk Par
tisidir» sözü ile, dikkat buyurun, bundan evvelki Sa
yın Baykal'a izafe edilen sözlerin bir zabıtta bulun
duğu iddia edildiği için, şu anda tahkik imkânımız 
yok. Doğruluğu, yanlışlığı münakaşa götürebilir. 
Onun için sadece bu kısımdaki, «Bu kavgayı Türki
ye'de başlatan yine Cumhuriyet Halk Partisidir» sö
zü ile, «Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin huzur ve gü-
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yenliğini kaçıranların cesaret kaynağı haline gelmiş
tir. Mezhep kavgası meselesine gelince: Bu kavga
yı Türkiyemizde başlatan yine Cumhuriyet Halk Par
tisidir.» 

Sadece bu hususa, yani «Mezhep kavgasını Türki
ye'de başlatan Cumhuriyet Halk Partisidir» cümlesine 
mahsus olmak üzere size söz vereceğim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Cesaret kay
nağı» ile ilgili?.. 

BAŞKAN — Cesaret kaynağı olup olmaması bir 
münakaşa konusu efendim. Cesaret kaynağı olmuş 
mudur, olmamış mıdır; bu bir görüş, mütalaa; ama 
bir kesin hüküm olarak sadece diğer hususu tespit 
edebildim. Lütfen bunun içinde kalın ve siz yeni 
bir sataşmaya vesile olmayın efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kürsüden meselelere bilimsel bakımdan yak
laşmış olsak, ekonomik sorunlar açısından yaklaşmış 
olsak, sosyal sorunlar açısından yaklaşmış olsak ki
min ne dediğini, ne demek istediğini daha kolay kav
rayabiliriz. Hiç kuşkusuz buradaki sözcülerimiz, han
gi partiden olursa olsun, ortaya koymak istedikleri 
olaylarda bir mahkeme gibi, başkalarım, sanki elinde 
ilâm varmış gibi, parti gruplarını yargılama bahtsız
lığı içinde bulunmasalar, hiç kimse burada herhangi 
bir söz için açıklamak, tavzih etmek amacıyle söz 
almaz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi 1961 Anayasasının temel çizgisinde bir partidir. 
1961 Anayasası mezhepçiliği reddeden bir anayasadır. 
1961 Anayasası özgürlükçü demokrasiyi bütün kural-
larıyle işleten bir anayasadır. Onun içindir ki, daha 
önce 1924 Anayasasında da, 1961 Anayasasında da 
Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına iktidar olduğu 
dönemlerde ve koalisyon olarak hükümet ettiği dö
nemlerde Türkiyemizde halkımız içerisinde mezhep 
kavgalarının hiç bir şekilde tahrik edilmediği, din, 
inanç, fikir ve düşünce ayrımı olmadan Türkiye Cum
huriyeti yurttaşlarının barış içerisinde yaşadığı bilinen 
bir şeydir, 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın kendi seçim 
çevresinde, bunu pekâlâ çocukluğu zamanında bilmiş 
olması lâzım gelir, öğrenmiş olması lâzım gelir. Tek 
parti devrinde dahi mezhep kavgaları, Büyük Atatürk' 
ün temel ilkesi ve doğrultusu ve Anayasamızın doğ
rultusunda, hiç kimsenin burnu kanamayacak bir şe
kilde, barış içerisinde Türk toplumuna mensup Tür-

I kiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında rahatlıkla ge-
I lişmiş ve ortaya çıkmış bir husustur. 

Şimdi bu bakımdan Sayın Deniz Baykal'ın 1975 
yılında Bütçe müzakereleri sırasında buradaki konuş
masını iyi anlamak lâzım. Tasavvufu bilmeden, ta
savvuf edebiyatını bilmeden... (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yok öyle 
şey... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Beyefendi, 
ben söylerim Eğer gücünüz varsa gelirsiniz burada söy
lersiniz Ben söylerim... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Deniz Baykal bu 
lâfı söyledi mi, söylemedi mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değer- / 
li arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Deniz'in bu mev
zuda konuşup konuşmadığı hakkındaki husus bir baş
ka. Zabıtta efendim. O geçmiş. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabiî zabıt
ta, gayet tabiî. Bir kere meseleyi iyi anlamak lâzım. 
Tasavvuf felsefesini bilmeden bunu anlamak müm
kün değil. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Anlat bize öy
leyse, biliyorsan, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anlatırım. 
gel. (A. P. sıralarından gürültüler.) Beyefendi ben 

I Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniyim. 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Vay 

maşallah.., 
BAŞKAN — Lütfen efendim, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben tasav-
I vuf felsefesini öğrencilerime liselerde öğrettim. An

ladın mı? Öğrettim, öğrettim. Sana da öğretirim. Öğ
rettim, öğrettim, _ 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Nedir, anlat... 
I CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — İhtiyacınız var. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen sataşmalara ce
vap vermeyin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, bu 
I bakımdan bunu bilmeyen insanlar meseleyi başka çe-

ş:t yorumlayabilirler,, O bakımdan, kimlerin, «Enel 
hak» diyenin derisini yüzdüğünü, hangi amaçla yüz
düğünü, burada hangi düşünce ile yüzdüğünü ifade 
etmek istemiştir. Deniz Baykal; yoksa mezhep kav
galarını tahrik eden bir düşünceyle bunları söylemiş
tir. 

Şimdi dünya kurulalı beri, o günkü görüşlerin 
1 geçmiş zaman dilimleri içerisinde ve zamanımızda 
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ve gelecek zamanda da olacağı gibi... (A. P. sırala
rından anlaşılmayan bir müdahale.) 

BAŞKAN — Sayın Parlar, hatibin ağzından çı
kacak sözü ayarlayamam ki. Kendi ne istiyorsa onu 
söyler. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Mutlak o 
görüşlere karşı birtakım... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Usulsüz söz 
verdiniz, o da böyle konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü açar, bakarsınız. 
Her canınızın istediği zaman, size cevap vermek mec
buriyetinde miyim? Hatip konuşuyor, lütfen dinleyin. 
Bir itirazınız varsa, usul dışı bir şey varsa, sonra iti
raz edersiniz. Lütfen dinleyin. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Usulsüz söz 
verirseniz... 

BAŞKAN — Usulsüz söz verip vermediğim şimdi 
mi aklınıza geldi? Oturun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Geri zih-
niyetli insanların, davranışta bulunacakları ve saldı
racaktan açıktır. O bakımdan, Cumhuriyet Halk Par
tisi hiç bir devirde mezhep kavgacılığım ne tahrik et
miştir, ne böyle bir düşünceyi taşımıştır. Anarşik olay
lar, gerçekte Cumhuriyet Halk Partisinin reddettiği 
olaylardır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi 1961 Ana
yasasının çizgisini bütünü ile savunan bir partidir. Bu 
çizgi ülkeye mutluluğu, barışı getiren çizgidir. Bütün 
söylenen sözler Cumhuriyet Halk Partisi için doğru 
değildir. Bu sözleri konuşmalara iade etmek gibi bir 
durumla karşı karşıya kaldığımız için üzüntümüzü de 
ifade ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Karaaslan, bir dakika Sayın 

Karaaslan. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Onun hakkı 

yok, o konuşamaz, usulsüz..* 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Bü
tün deliler boşaldı Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen gelin siz idare 
edin öyleyse, nasıl canınız istiyorsa öyle idare edecek
siniz. 

Sayın Çakıroğlu, hatiplerin ne kadar konuşacağı 
İçtüzükte yazılı. Eğer gruplar adına bir sataşma mev
zubahis olursa 20 dakika, şahısları adına sataşma mev
zubahis olursa 10 dakika ile sınırlıdır. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim, bir daha ha
tırlarsınız. 

Sayın Karaaslan, sizin beyanlarınıza karşı, Cum
huriyet Halk Partisi adına konuşan sayın hatip, söz
lerinizin yalan olduğunu söyledi. Bir konuşmacı söz
lerinin başka manada anlaşıldığını veya aslı olmadığı
nı söylediği takdirde, açıklama yetkisi vardır. 

Yalnız sizden rica ediyorum, sözlerinizin müsteni-
datını söylemek şartı ile ve başkaca bir sataşmaya 
meydan vermeden, sadece bu hususa münhasır kalma
nızı rica edeyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben yalan 
demedim, doğru değil dedim* 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizin için değil, siz 
değil, Sayın Özbay'ın sözlerinde geçti. 

Buyurun Sayın Karaaslan. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Evvelâ bir hususu yadırgadığımı burada arz etmek 
istiyorum. Gerçekten İçtüzüğe büyük vukufsyetiylc, di-
rayetiyle bu Meclisi yöneten Sayın Başkanın, bana gö
re henüz konuşma müddetim dolmadan, sataşmalardan 
dolayı, müddetin dolmasına bir kaç dakika kala, «Kes
mezseniz, sözünüzü keserim» tehdidiyle beni karşı kar
şıya bırakmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsünün 5 dakika bu kürsüde fazla konuşturmuş ol
masını yadırgıyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yalan söylüyorsun. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Yalan, ger
çek Meclisin gözleri önünde cereyan ediyor. Yalan di
yorsanız, siz yalan söylüyorsunuz* 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, müsaade eder mi
siniz?... 

Sanıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
Sayın Özbay'ın sözünü, buradan, sizin önünüzde bu
lunan mikrofona bağlı olan düğmeyi kapatmak sure
tiyle kestim. Her halde siz saatınıza ondan sonra da 
bakmakta devam etmiş olacaksınız, yoksa tam zama
nında buradan sözünü kestim, ihtarlarıma rağmen ko
nuşmaya devam ettiği için. 

Teşekkür ederim efendim, buyurun. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben ne söyledim; dedim ki: «Sayın Ecevit, mez
hep kışkırtıcılığı yapılıyor diyor konuşmasında.» Ba
kın basına dağıtılan ve burada milletvekillerine da
ğıtılan yazılı metnin 12 nci sayfasının son bölümünde, 
«Mezhep düşmanlığı, ırk ayrımı alabildiğine kışkırtılı
yor» diyor Sayın Ecevit. Doğru. Biz de bu teşhise ka
tılıyoruz; ama hangi gün çıkıp da, bu Meclisin kürsü
sünden 600 yıl önce tarihin derinliklerine gömülmüş; 
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tslâm camiasında hepimizi müteessir eden bir İmam 
Hüseyin meselesini yeniden buradan tezgâhlayıp, Türk 
milletinin önüne sürdük? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

OSMAN CERAN (Ankara) — Ayıp be.., 
BAŞKAN — Sayın Karaaslan, rica edeyim. 
İLHAN ÖZBAY (tstanbul) — Bir zihniyeti söy

lemek için. Kafa yapın bozuk. 
BAŞKAN— Yerinize oturun efendim. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sizin kafa

ların hepsini toplasanız, benim gibi bir kafa çıkmaz 
içinizden. Bunu böyle bilesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, Sayın Karaaslan,.. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Alçak, 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bunu böy

le bilesiniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun, karşılıklı ko

nuşmayın, 
Sayın Karaaslan, Sayın Karaaslan, bir hususu rica 

edeceğim. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Hepsini bir 

potada eritseniz, benim kadar Devlet hayatına, mille
tine bağlı... 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, Sayın Karaaslan... 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — ... Mesele
lere hâkim bir insan çıkmaz içinizden (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, Sayın Karaaslan... 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bütün var

lığımla ortadayım. 
BAŞKAN — Sayın Karaaslan, bir dakika beni din

ler misiniz, Sayın Karaaslan? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tarihi bilmi
yor, 

BAŞKAN — Sayın Karsu lütfen. 
Sayın Karaaslan, ben size, sizin sözlerinizin müs-

tenidaünın olmadığı... 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bana söyleyeceğinize susturun, sükûneti temin 
edin. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, müsaade ederse
niz. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Zihniyeti ortaya çı
kıyor. Siyasalı bitirmiş bir de„ 

BAŞKAN — Efendim, lütfen susar mısınız Sa
yın özbay, 

Sayın Karaaslan, ben size Sayın özbay'm konuş
ması içinde geçen ve sizin sözlerinizin müstenidatı ol
madığı, yalan olduğu hakkındaki sözlerin zapta dayalı 

tarih ve numarasını zikretmek suretiyle sözlerinizin 
hakikatini, müstenidatmı ortaya koyasınız diye söz 
verdim. Ama lütfedin, siz başka sataşmalara vesile 
oluyorsunuz, sonra da bana susturun diyorsunuz. Siz 
sataşmaya vesile olduğunuz müddetçe ben sataşmala
rı susturamam. Bana yardımcı olursanız, ikimiz be
raber elbirliği ile sizin konuşmanızı zapta geçiririz, 
lütfedin, 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, «İmam Hüseyin'i Kerbelâ'da katledenler bun
lardır, Nesimi'nin derisini yüzenler bunlardır, Hallac-ı 
Mansur'u öldürenler bunlardır» diyen..̂  

BAŞKAN — Bu sözlerin Sayın BaykaPın zabıtta
ki sözlerinde olduğunu söylüyorsunuz. Tamam efen
dini. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — 1975 yılı 
Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin o 
zamanki Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Deniz Bay
kaPın. Bu bununla da kalmamıştır, bir çok siyasî parti 
başkanlarının basına, TRT'ye verdiği demeçlere konu 
teşkil etmiştir. Bu kadar açık ve seçiktir, mesele bu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kim söylü
yor bunları? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 750 yıl yalan 
söylediler, 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Zabıtlarda var, is
patı da mümkün. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, siz tefsir etmeseniz 
de anlamaya çalışıyoruz, lütfen efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Muhtelif 
kişilere ait Bütçe Komisyonundaki beyanlardan bah
settim. Bakınız: «12 Mart faşist darbesidir» diyen 
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Sayın 
Şükrü Koç'tur. 3.1.1977 tarihinde... 

OSMAN CERAN (Ankara) — Doğru, doğru, 
BAŞKAN — Efendim, sizin tasdik mecburiyetiniz 

yok, oturunuz yerinize. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — ... Millî 

Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Bütçe Plan Kar
ma Komisyonunda yaptığı konuşmada bunu söylemiş
tir (Sayfa : 14), 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — O Cep-
hecilerin zihniyeti. Millî Eğitim Bakanından da bah
set. 

ETEM EKEN (Çorum) — İthamın bununla ilgisi 
yok Sayın Başkan,, 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eken, lütfen müsaa
de edin, siz mi takdir edeceksiniz efendim?. 
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M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efendim, konuş
mamın kendisinin savunmasıyle ilgisi nedir Saym Baş

kan? 
BAŞKAN — Sayın Koç; Sayın özbay, saym hatip 

burada bu sözleri zikrettikten sonra «Bu sözler yalan
dır» dedi. Sayın Karaarslan da bu sözleri hangi za
bıtlardan aldığım, tarih ve numarasını söylemek su
retiyle sözlerinin yalan olmadığının müstenidatım söy
lüyor efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Aynen za
bıttan tekrar ediyorum, Saym Koç'un endişesini gider
mek bakımından: «12 Mart faşist darbesinin daraltma
ya çalıştığı halksız demokrasi örneği tutmayınca, şim
di de M. C. döneminde yeni bir model yaratılmak is
teniyor» deniliyor. 

Ben ne diyorum? Buna bir şey ilâve etmiyorum, 
«12 Mart faşist bir darbe, ise, muhtıranın altında im
zası bulunan 2 generalin partinizde işi ne?» diye so
ruyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» alkışlar sesleri.) 
Ieri.) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, rica ede
rim konuyle bunların ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Eken, ben de sizden rica ede-
rinu 

ETEM EKEN (Çorum) — Ama sabrımızı taşırıyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Eken, burada konuşulanları 
dinlemeye sabrınız müsait değilse dışarıya çıkar bir ha
va alırsınız, bir kahve içersiniz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Aynen tuta
naktan okuyorum Sayın Durakoğlu'nun beyanım: 
«Sayın Ataman diyorlar ki, Düşmanlarımızı teşhis 
etmek zorundayız ve bu teşhiste birleşmeliyiz. Sora
rım size, nasıl birleşiriz bugünkü özgürlük ortamı içe
risinde, 141 - 142'nin, 163'ün bulunduğu yerde?» 

Sayın Duraköğlu, Sayın Ataman'a diyor ki: «Sa
yın Ataman sorarım size, sizinle nasıl birleşiriz 141-142' 
nin olduğu yerde?» 

C. H. P. Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun 
Bütçe Plan Karma Komisyonunda 27 . 12 . 1976 ta
rihinde İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yaptığı ko
nuşma, Tutanak sayfa 12. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Ne ol
muş? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ben ne 
diyorum Sayın Başkan buna karşılık, hangi yalanı 
söylüyorum? 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, lütfen mütalaanı
zı ilâve etmeyin. Sözlerinizi zabıtlara dayıyorsunuz, 
tevsik ediyorsunuz; gayet güzel, lütfen efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ben diyo
rum ki, Ankara topraklarında anarşiyi yaratanlar da 
141 kalkmalıdır diyorlar Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup sayın milletvekilleri de. Yalan bunun nere
sinde? 

ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Güneş doğudan 
doğar diyen adam da diyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit, lütfen 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hatibi doğrula
mak için çıkmıyor, yeni iftiralar için çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bu şekilde müdahale 
ederseniz, bu konuşmaları bitiremeyiz efendim, lüt
fedin. Lütfen efendim, oturunuz yerinize. 

Sayın Karaaslan, bitti mi efendim? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. Sükûneti tesis edin, ben daha ça
buk bitireyim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu iş için çık
madı, 

BAŞKAN — Lütfedin, lütfedin. Sayın Birgit, Sa
yın Birgit, lütfen oturunuz yerinize efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İftira etmek için 
çıkmadı. 

BAŞKAN — Efendim, iftira etmiyor efendim. 
Müsaade etmiyorum kimseye iftira etmesine. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yalan söylemek 
için çıkmadı, şimdi söylüyor. 

BAŞKAN — Zabıtların tarih, numarasını ve yer
lerini veriyor efendilin 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim 
zabıtları şöyle değerlendiriyor... 

Müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Efendim.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müsaade edin sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edemem efendim. Hatip ko
nuşurken karşılıklı konuşamayız sizinle sayın Birgit. 
Lütfen oturun yerinize. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O halde buna mü
saade etmeyin. 

141, 142 nci maddeler için, Cumhuriyet Halk Par-
tiside istiyor, anarşistler de istiyor bu maddelerin kal
dırılmasını diyor ve aşağılıkça gülüyor, namussuzca 
gülüyor, 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Aşağılık 
sensin. Senden daha aşağılık insan olmaz. Sen bu 
memlekette hakanlık yapmış insansın aşağılık senin 
soyun. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize sayın Bir-
git. Efendim, karşılıklı hakaret için beni vesile ittihaz 
etmeyin. Lütfen yerinize oturun efendim. (C.H.P. sı
ralarından gürültüler) 

Efendim, lütfen yerinize oturun. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisini anarşistlerle eş değerde gösteren adam aşa
ğılıktır, namussuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan.;.. 
Oturunuz yerinize efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Namussuz 
sensin, aşağılık sensin, senin mensup olduğun.. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, sayın Karaaslan, 
sizden tekrar rica ediyorum yeni sataşmalara meydan 
vermeyin. Zabıtların tarih, numarasını Ibitirmişseniz, 
oturun. Bitirmediyseniz, lütfen bitirin, oturun efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım..; 

BAŞKAN — Efendim, böyle devam ederse, kar
şılıklı... 

ORHAN BİRGlT (istanbul) — Değerlemesi ya
lan... 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bu tarihî 
vebalden kaçamazlar. Belgeler var.-

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, ben size müdafaa 
için, karşılıklı hakaret etmek için söz vermedim; 
sözlerinizi tevsik etmek için söz verdim. Lütfen tevsik 
edecek istikamette konuşun ve bitirin. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yargı organı mı
sın sen? 

BAŞKAN — Sayın Aykul lütfen oturun yerinize 
efendim. (Gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bir dakika sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, siz de oturun lütfen 
efendim, çok rica edeyim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Malatya, Gaziantep olayları ile ilgili olarak 
söylediğim beyan Cumhuriyet Halk Partili sayın Os
man Çıtırık, sayın Niyazi Ünsal'a aittir. Bütçe Ko
misyonu zabıtlannm 4 ncü sayfasmda vardır, içişleri 
Bakanlığı bütçesinin, Niyazi Ünsal'ınki 5 nci sayfada
dır. Mao'nun ölüm yıldönümüne telgraf çektiğini 
Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden kendisi itiraf et
miştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
Teşekkür ederim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Cumhurbaşkanı da 

çekti. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bütün bu 
belgeler karşısında kimin yalan söylediği, kimin na
mussuz olduğu, kimin haysiyetsiz olduğu ortadadır. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karaaslan, 
tamam efendim. Buyurun oturun. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bayrakları yarıya 
indirdi. Mao'nun ölümünü televizyon verdi. 

BAŞKAN — Efendim, programımıza kaldığımsz 
yerden devam etmek üzere oturumu saat 15.30'da top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14.04 

»>•« 

475 — 



M. Meclisi B : 50 20 . 2 . 1977 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DİVAN ÜYELERİ — Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas), 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum: 

l î . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Emniyet Genel Müdürüğü Bütçesi 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesine devam ediyoruz. Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Faruk Sükan.: 

Buyurun sayın Sükan. 

D.P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkdaş
larım; 

içişleri Bakanlığı, Devletin temel müesseseleri içe
risinde çok değerli yeri olan, belkemiği mesabesinde 
bir temel kuruluştur. İçişleri Bakanlığı, Devletin 
umumî asayiş, emniyet ve güvenliğinin sağlanmasın
dan mesul olan en büyük ve en sorumlu müessesedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, Türk Devleti
nin bugün en önemli meselesi, Devlet güvenliği mese
lesidir. Devletimizin güvenliği, iç ve dış güvenliği, son 
derecede tehlikeli tehditler altında bulunmaktadır. Mü
esses Anayasa nizamını, devletin ülke ve millet bü
tünlüğünü, demokratik rejimi ve Cumhuriyeti yıkma
ya müteveccih hareketler, Cumhuriyet tarihinin hiç 
bir devresinde görülmemiş bir dereceye ve seviyeye 
gelmiş bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca, mesele; devlete, millete niyabet 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin, son derecede 
sorumluluğu bulunan ve devletin güvenliği konusunda 
hassas olması lâzım gelen bu mesele üzerinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri asgarî 
müştereklerde birleşmek mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, beni mazur görmenizi istir
ham ederim. Muzurun da, huzursuzluğun da kaynağı 
olan müesseselerin başında Türkiye Büyük Millet 
Meclîsi gelmektedir. Burada cereyan eden hadiselerin 
yurdun en ücra köşesine kadar sirayet edeceğini ka
bul etmemiz ve bilmemiz lâzımdır. 

Diğer taraftan, Türk Parlamentosu üzerinde, za
ten itibar ve haysiyeti konusunda, büyük ölçüde mü
nakaşalar yapılmaktadır. Milletvekilleri olarak Par
lamentomuzun itibar ve haysiyetine gölge düşürücü, 
Parlamentomuzun mehabetine yakışmayan hareket
lerden tevakki etmemiz lüzumu, şimdi içinde bulun
duğumuz devrede devlet hayatımızda ve Türkiye'nin 
içinde bulunduuğ meseleler muvacehesinde çok daha 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Aynı şekilde, huzur ve huzursuzluğun kaynağını 
teşkil eden müesseselerden birisi de Hükümettir. 

Değerli milletvekilleri Hükümet, Devletin huzur 
ve asayişini herkesten önce ve bütün müesseselerden 
önce sağlamakla mükelleftir. Ama bugün üzülerek ifa
de etmek mecburiyetindeyiz ki, huzursuzluk ve anar
şinin kaynaklarından birisini de, mevcut Hükümet teş
kil etmektedir. Hükümetin irtibatsız, Hükümetin te
mel meseleler üzerindeki anlaşmazlığı ve kavgaları, 
devlet hayatımızda keza huzur ve asayiş konularında, 
endişe verici bir mahiyet taşımaktadır. 

Türkiye'de umumi asayişin bozukluğu yanında, si
yasî asayişsizlik de vardır. İşte siyasî asayişsizliğin ön
lenmesi parlamentolara düşer, siyasî partilere düşer. 
Siyasî parti kavgalarının böyle hassas devrelerde 
had safhaya gelmesi, milletin bölünmesine ve milletin 
huzursuzluğuna müncer olur.- O zaman devlet ve nizam 
düşmanlarına da böylece fırsat verilmiş olur. 

İki büyük partinin idareci kadrolarının, her gün 
birbirlerini çok ağır tarzda itham etmeleri, Ana
yasa suçu mahiyetinde itham etmeleri, sevgili ve 
muhterem milletvekili arkadaşlarım, yurdun en ücra 
köşesinde, en mütevazi vatandaştan en yüksek sevi
yedeki insanlara kadar herkesi huzursuz ve tedirgin 
bırakmaktadır. Bu itibarla hadiselere her şeyden ev
vel doğru teşhis koymak lâzım. Teşhis doğru konur
sa, ondan sonra asgarî müştereklerde birleşmek lâ
zım. 
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Şimdi, sabahleyin dikkatle grup sözcülerini, ben
deniz de sizler gibi, dinledim, İktidara mensup Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımın beyanları, kendi ölçüleri 
içerisinde vakıalar, doğru. Ona karşı Halk Parti
sinin de müdafaası oldu ama, yüzde yüz kutuplaşma 
var. Ama ortada zarar gören Devlet. 

Sevgili arkadaşlarım, madem ki Türk Devletine 
müteveccih, devleti yıkmaya müteveccih anarşik olay
lar, Sayın Başbakanın beyanlanyle, siyasî cinayetlere 
dönüşmüştür; madem ki, bu hadiseler karşısında Hü
kümet, alacak başka tedbiri de kalmadığını beyan et
miştir - iki tedbir kalmıştır diyor Sayın Başbakan; 
birisi sıkıyönetim, birisi de üniversitelere el koymak; 
ama Sayın Başbakanın bu beyanından hemen 24 saat 
geçmeden, diğer ortağı, Millî Selâmet Partisi Genel 
Başkanı, «Hayır, hadiseler bu kadar vahim değildir, 
ne sıkıyönetime gitmeye ne de üniversitelere el koy
maya ihtiyaç yoktur» diyor, ben bir prototip ola
rak bu misali arz ediyorum - bu şartlar içerisinde, 
Hükümetin içerisinde dahi asgarî müşterek yok iken, 
Devletin nizamına müteveccih, ülke ve millet bütün
lüğüne müteveccih korkunç hareketlerin önlenmesi 
mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşlarını, burada asgarî müşterekleri 
sağlayacak olan Hükümettir. Hakikaten Türkiye'de 
vahim hadiseler cereyan etmektedir. Gazetelere inti
kal etmeyen hadiseler cereyan etmektedir. Türkiye' 
de mal, can, namus emniyeti kalmamıştır arkadaşlar. 
Hiç bir siyasî endişe ile, affınıza sığınıyorum, arz 
etmiyorum. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra 9 seneden 
beri ilk defa İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle 
yeni çıkıyorum. Ama müsade buyurursanız bazı bilgi 
ve tecrübelerimi kabul buyurursanız, tevazu duygu
larımı yıkmadan kabul buyurursanız, bunları vicdanî 
vazife ve mesuliyetimi idrak ederek arz ediyorum. 

Arkadaşlar, Hükümet, devleti tahrip eden olayları, 
mücerret ithamlar yerine ve hergün faşist -. komü
nist kavgasıyle birbirimizi cepheleştirip, kutuplaştırıp 
kardeş kavgasına müncer olabilecek, iç harbe mün
cer olabilecek tarzdaki kutuplaşmalara sebebiyet ver
memek için, bilgi ve belgeleri Millî İstihbarat Teşkilâ
tından, Emniyeti Umumiye île, devletin çeşitli güven
lik kuruluşları marifetiyle devlet tahripçilerinin kim
ler olduğunu, bunlara ait bütün belgeleri, bunların iç 
ve dış kaynaklarını Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirip anlatmalıdır. Gerekirse gizli celse yapılmak 
suretiyle bunlar Millet Meclisinin sayın üyelerine an
latılmalıdır arkadaşlar. O zaman her şey ortaya çı
kar. Birbirimizle böyle kardeş kanı akıtırcasına mü-

20 . 2 . 1977 O : 2 

cadeleye ve bu hadiseleri daha büyütmeye hakkımız 
yoktur arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, müsaade ederseniz bir hu
susu arz edeyim. Dünyadaki bugünkü anarşik olay
ların menşei 1968'de başlar, masum üniversite hare
ketleri olarak. Fransa'da en büyük hadiseler cereyan 
etmiştir. 1968'de Nantes olayian Fransa Cumhuriye
tini, Fransız Devletini tahribe kadar büyümüştür. 
Fransız Hükümeti Meclisine bütün vesikalarım İçiş
leri Bakanı Raymond Marceille marifetiyle i ki ki
tap haline de getirmiştir; İhtilâlci Gruplar ve Kamu 
Düzeni adı altında tarafımızdan da bu kitap tercüme 
edilerek her yere dağıtılmıştır * bütün vesikalarıyle 
Meclîslerine, Senatosuna durum arz edilmiş, ikna edil
miş; Fransız Komünist Partisi, - ki Marchais yine 
Genel Sekreterdi -. Fransız Komünist Partisini dahi 
Devleti tahrip eden hadiseler karşısında birliğe sok
maya muvaffak oldular. 

Sevgili arkadaşlarım, bu itibarla dünyada cereyan 
eden hadiselerden Türkiye müstağni kalamaz. Dünya 
değişiyor. Elbette ki fikir hareketleri, ideolojik faali
yetler, dünyada olup biten ekonomik değişmelerin 
Türkiye üzerindeki tesirleri vardır. Türkiye 10 sene 
evvelki Türkiye değildir. Gayetle tabiî olmayacaktır 
da. Ona göre kendimizi de yenilememiz, Devlet ni
zamını korumak hususunda dünya ve günün şartları
na göre yeni organizasyonlara girişmemiz, yeni tedbir
ler almamız lâzımdı. Sevgili arkadaşlarım, zamanım 
fazla olmadığı için ana görüş olarak bunları arz edi
yorum. 

Değerli parlamenterler, kanun yapmak lâzım, şart; 
ama kâfi değil. Kanunlara ruh verecek şahsiyetleri 
Devletin mühim mevkilerine getirmek esastır. Parti
zan duygularia liyakat ve kıdem meselesini esas al
madan «Sendendir bendendir» duygusuyle, hesabiyle 
Devletin yetişmiş insanlarını bir kenara itip, idareyi 
allak bullak eder isek, sevgili arkadaşlarım, Devlet 
nizamını korumaya, anarşiyi önlemeye imkân yoktur. 
Ankara sokaklan, İstanbul, İzmir büyük şehir sokak
tan, hatta köylere kadar duvarlara yazılan yazılardan 
Türk vatandaşı olarak hicap etmemek mümkün değil. 
Ama basiretli idare bunu kanuna filân lüzum görme
den 24 saatte önleyebilir. İdare sanatı budur. Ama 
bu işe sahip olacak valisini, idare amirini getirecek
siniz. Darılmasınla! ama arkadaşlar mülkiye müfet
tişlerinin, yani objektif raporlarla «Kaymakamlık 
yapamaz» diye rapor alan - isim vermeyeceğim, doğ
ru da d eğil; müdafaası mümkün olmayan insanları 
itham edemem; ama vakıadan bahsediyorum - in-
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sanları getirirseniz, idare amiri hüviyetiyle, kötüle-
miyorum ama, o formasyonu almamış insanı «ben
dendir» diye getirirseniz, idare yaya kalır. O zaman 
zavallı polise olur her şey. Bugün idarenin bütün 
yanlış yönetiminin cezası polise yüklenmektedir. Za
ten solcu, ihtilâlci, komünist grupların tek hedefi 
arkadaşlar Devletin meşru, Anayasa nizam kuvveti 
olan polisi tahrip etmektir, tşte Türkiye'deki ihtilâlci 
gruplara da bu şekildeki idaredeki yanlış, hatalı tu
tum yüzünden, polis maalesef yıpranmaktadır. Kal
dı ki bu polis kâfi değil. 

Sevgili arkadaşlarım, 1968'de Nantes olaylarında 
yalnız Paris'te 50 bin tane jandarma ve polis hadi
seleri bastırdı. Manii zabıta kuvvetini esas almak lâ
zımdır. 100 kişilik topluluğa icabında 100 kişi ile çıka
caksınız. 1 000 kişilik topluluğa icabında 2 000 kişi ile 
çıkacaksınız. Devletin meşru kuvveti olan polis ve jan
darmayı tahkim etmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 
Koca 3 milyon nüfuslu Ankara'da, 5 milyon nüfuslu 
İstanbul'da 2 bin tane toplum polisi ile o da bin ta
nesi, cansiperane çalışan bin tane insanla manii zabıta 
da görülmez. O adamlara yazık olur. Morali falan
da yoktur. Kaldı ki, bugün polis teşkilâtı arasına iki
lik sokulmuştur. Pol -. Der toplantısına gittim ben, 
Polis Dernekleri toplantısına. Oradaki gördüklerim 
beni fevkalâde üzmüştür, polis teşkilatının gelişme
sinde, Devletin nizam kuvvetlerinin, zabıta kuvvet
lerinin gelişmesinde emeği geçen naçiz bir arkadaşı
nız olarak, orada gördüklerimden utanç duydum; iki 
polis teşkilâtı «sen faşistsin, sen komünistsin» diye 
aralarına siyasî ideolojik kavgalar sokulmuştur. Gü
nahtır, derhal harekete geçmek lâzım, zabıta kuvvet
lerini siyasî, ideolojik kavgaların içerisinden çekmek 
lâzımdır arkadaşlar. 

Bu itibarla, miktar az, araç gereç yok, eğitim yok, 
bugünün şartlarına cevap vermez; ondan sonra hukuk 
devletinden bahsedenleyiz. Hukuk anlayışı müsait ol
mayan insanlardan hukuk devleti kurulamaz arkadaş
lar. 

Sevgili arkadaşlarım, devlet her şeyin üstündedir. 
Devletin haysiyeti devlet otoritesidir. Devlet otoritesi 
olan yerde devlet vardır; devlet varlığının muhafa
zası için, devlet haysiyetini korumak için Hükümetin 
ciddî hareket etmesi lâzım; bu devlet adamı mesele
sidir. Türkiye'nin buhranlarından birisi de, devlet 
adamı konusudur. Hukuk mefhumunu, hukuk felsefe
sini, devlet mesuliyetini, sorumluluğunu kemaliyle 
yaşamayan insanlar, sevgili arkadaşlarım, devlete isti
kamet veremez, devlet nizamım koruyamaz. 

Sevgili arkadaşlarım, objektif olarak söylüyorum, 
Türkiye'de ihtilâlci gruplar, Türk Devletini, nizamım, 
demokrasiyi, Cumhuriyeti yıkmak için faaliyet halin
de bulunan ihtilâlci, yıkıcı gruplar vardır. 53 senelik 
Cumhuriyet tarihindeki sol hareketler, komünist ha
reketler tetkik edildiği takdirde görülecektir ki, son 
2 senede ihtilâlci komünist faaliyetlerinin bu kadar 
yaygın ve saldırgan olduğu devre görülmemiştir. Aziz 
vatammız, beynelmilel komünizmin her şeklinin tec
rübe ve deneme tahtası haline getirilmiştir. Bunun 
karşısında Hükümet edebiyat yapmayacak, nutuk söy
lemeyecek; Sayın Demirel çıkıp, «Sen, komünistleri 
himaye ediyorsun Ecevit» demeyecek, Ecevit de çıkıp, 
«Sen, faşistleri himaye ediyorsun, faşistsin» derse, bu 
iş olmaz. Faşisti de, komünisti de kimse, Devlet bütün 
vesikalarıyle, bütün hukukî delilleriyle ortaya koyar, 
yakasını da adaletin pençesine verir. Zamanında hu
kukî deliller tekemmül etmeden, yarım dosyalarla hâ
kimin önüne götürüldüğü takdirde, elbette ki, hâkim 
bırakır; ondan sonra da mahkemeler, adliye hakkında 
da konuşmaya hakkımız yoktur. 

Onun için her türlü anarşik olaylar, her türlü 
Anayasa nizamına müteveccih, Anayasa nizamını yık
maya müteveccih, her türlü sağ, sol ne ise, hepsini 
Devletin yetkili makamları bunları bütün vesikala-
rıyle toplamalıdır. 

Daha geçen gün arkadaşlar, Mısır'da olan hadi
seden sonra Enver Sedat çıktı «Mısır'daki bu tah
rip hadiselerini, anarşik olayları yaratan Sovyet Rus
ya'dır» dedi, vesikalarını ibraz etti. 

Türkiye'deki komünist faaliyetlerinin, Mao'cu mu, 
Lenin'ci mi kim ise, dış kaynaklarını da beraber Hü
kümet getirsin de resimleriyİe foıtoğraflanyle, vesi-
kalanyle. - Biz bunları da yaptık müsaade ederseniz -
getirsin de ikna olalım. O zaman eteklerimizdeki taş 
dökülür ve mesele de vuzuha varır. 

Değerli arkadaşlarım, zaman kısa, bu itibarla ben 
anahatlanyle 20 dakika içerisinde bu temel meseleler 
hakkında maruzatta bulundum. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sağdan, soldan 
gelen bütün vesikaları. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Biraz evvel arz 
ettim, biraz evvel söyledim, soldan, sağdan, yukarı
dan, aşağıdan Devleti yıkmaya müteveccih her türlü 
Anayasa dışı faaliyetleri elbirliği ile önlememiz lâ
zım. 

Tandoğan Meydanındaki açık; ama getiremiyor 
bu Vekâlet. Siz oradaki sloganları, yazılanları gör
dünüz mü? 
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ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Tel'in ettik, 
yakalasın versin. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, müsaade ederseniz bir şey arz edeyim. Yürür
ken ben takip ettim «Bu apoletlilerin apoletlerini, 
sırmalarını sökeceğiz» diyor. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — O var, delil 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu.. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — «Kürt halkla

rına hürriyet» diyor, ondan sonra da Sayın Eyüb
oğlu, müsaade ederseniz, bunu «kışkırtıcı ajanların 
faaliyetidir» diye söylemeye hakkınız yok. Onu da 
tel'in etmek lâzım, bunu da tel'in etmek lâzım. (A. P. 
ve D. P. sıralarından alkışlar). 

Ben Devleti sokakta hâkim kılmak isteyen, mem
leketin çocuklarını birbirine düşüren hareketlerin de 
şiddetle karşısındayım. Devlet nizamım Devlet ko
rur. Memleketin gençleri.. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Orada otu
ruyor bunun başı. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, lütfen, lütfen mü
dahale etmeyin. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Televizyonu işgal 
etmiş Karataş, vermiyor. 
_ BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Yüzde yüz mu
tabıkım, Hükümet bütün bu delilleri ortaya koyar, 
solunu, sağım, Devleti yıkıcı bütün hareketleri, ob
jektif şekUde. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kendileri 
yaptı, şimdi çıkartmıyorlar bunu. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim?. 
BAŞKAN — Sayın Kahraman, Sayın Kahraman.. 
Sayın Sükan, siz cevap vermeyin efendim, lütfen. 
Lütfen efendim, lütfen. (C. H. P. sıralarından gü

rültüler). 
Sayın Sükan, siz cevap vermeyin efendim. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Hükümet belgele

rini getirsin, beraber karar verelim. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz lüt

fen. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Arkadaşlar mü

saade ederseniz tamamlayayım. 
Hükümet, Devleti yıkamaya müteveccih, Cumhuri

yete, inkılâplara ve rejime müteveccih her türlü yıkıcı 
hareketlerin belgelerini toplamaya, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunmaya mecburdur; elbirliği ile 

kararlar almaya mecburuz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Hay hay, bera
beriz. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Canilerin başı 
Hükümetin içinde. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun haricinde 
tarafsız devlet, tarafsız hukuk devleti olmaz; biraz 
evvel de söyledim, bu Hükümetle bu iş yapılmaz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Ben hiç kimseyi korumayacağım. Halk 
mahkemeleri kurarak, Devletin üstünde olduğunu id
dia edenlerle, «Ben Devletin kuvvetinin yardımcısıyım, 
komünizmin korkulu rüyası benim» gibi tafra satıp, 
anarşi çıkaran kim olursa olsun hepsinin karşısında 
olduğumu ifade edeceğim, kimseyi korumayacağım 
arkadaşlar. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; İçiş
leri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına maruzatta bulunacağım. Cümlenizi say
gılarımla selâmlıyorum. 

İçişleri Bakanlığı, günümüzde de mazide de büyük 
siyasî fonksiyonu olan bir bakanlıktır. İçişleri Ba
kanlığı, rejimin teminatı olan, kanun ve hukuk hâ
kimiyetinin teminatı olan bir bakanlıktır. İçişleri Ba
kanlığı bir devletin iç hâkimiyetini temin eden bir ba
kanlıktır. Hatta İçişleri Bakanlığı, rejimin adını be
lirten bir bakanlıktır. Totaliter rejimlerdeki İçişleri 
bakanlarının icraatına bakarsınız, demokratik rejim
lerdeki içişleri bakanlarının icraatına bakarsınız ve 
rejimin adım söylersiniz. İçişleri bakanının icraatına 
göre o devletin rejimi totaliterdir veya o devletin re
jimi demokratiktir dersiniz. 

Türkiye İçişleri Bakanlığı tatbikatı olarak, de
mokratik devlet Ökesinin gereklerini yerine getirme
nin büyük gayreti içindedir. Türkiye'yi umutsuzluk 
rejimlerine sürüklemek isteyenlere müsamaha etmeyen 
bir İçişleri Bakanlığı tatbikatı vardır Türkiye'de. Ba 
görüşümüze karşı, şu anda tebessüm eden arkadaşları
mıza diyeyim ki; umutsuzluk rejimleri, komünizm ve 
faşizm rejimleridir. Türk milleti hiç bir zaman umu
dunu yitirmedi ki, elbette totaliter rejime gitmeyecek* 
tir ve İçişleri Bakanlığı bu kanunların, bu hukukun 
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tatbikatçısı, samimi tatbikatçısı olarak; Barthelemy' 
nin ifade ettiği, bu umutsuzluk rejimlerine karşı en 
güzel örneği verecektir. Bu idealle çalışan, gecesini 
gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımn huzurunda 
tebrik ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

HASAN CERÎT (Adana) — Bakanınız askıda, 
askıda.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, diken ekip de gül toplamayı umut ediyor
sanız; yıllardır bu ülkedeki eğitim sistemini, bu ülke
deki maarif sistemini insan sevgisi, kardeş sevgisi, va
tandaş sevgisiyle doldurmayan eğitim sistemi sonunda 
kardeşine bıçak çeken, kardeşine tabanca çeken evlât 
yetiştirin işsek, bugün o anlayıştaki sevgi, mutluluk 
paylaşmasından uzak o anlayıştaki insanlar eli bom
balı, dinamitli hale gelmişse ve bunlar da 3 yaşında ol
madığına göre, Sayın Bakam itham ederken insaflı 
olmanın zaruretine elbette inanmak lâzım. Sayın Ba
kan daha geçen gün resmî bir beyanında demiştir ki; 
«Millî Selâmet Partili de olsa kanunsuzluk çıkaranın 
yakasına yapışırım» 

HASAN CERİT (Adana) — Hani? Yurtlan ko
mandolardan temizlesin bakalım. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Demire! de 
aynı kamda mı? 

NECDET EVLİYÂGİL (Ankara) — Bunlar za
ten Bakanın yasal görevi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet, evet, evet. 
Millî Selâmet Partili de olsa kanunsuzluk çıkara

nın yakasına yapışırız. Biz hukuk devletinden yana
yız, haktan yanayız. 

HASAN CERİT (Adana) — Ne zaman?. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Ama, Sayın Ba

kan. 
BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Cerit. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — İyi niyetli kabul ediyoruz sizi. 
HASAN CERİT (Adana) — İyi niyetlisiniz de, eli

nizde bir şey yok. 
BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın İçişleri Bakanı.. 
Sayın Bakan, Sayın Cerit... Lütfen cevap vermeyin 

efendim. 
Sayın Cerit siz de müdahale etmeyin efendim. Böy

le bir usul yok, Bakanla karşıdan konuşmak. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — İyi niyetli kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Cerit, sadece 

hatibi dinlemek durumundayız. Böyle karşılıklı soh
bet, İçtüzüğümüzde böyle bir hüküm yok. Lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Bakan sosyal psikoloji bildiği için 
her gün gruplara TRT bildirilerinde olduğu gibi ağız 
dolusu itham yerine kanun hâkimiyetinin, devlet cid
diyetinin beyanını söylemektedir ve tarafsızlığını ilân 
etmektedir. Sayın Bakanını tarafsızlığı konusunda bi
zim hiç şüphesiz yoktur. Sayın Bakanın tarafsızlığım 
ihlâl edici bir tek misal kimsenin göstermesi mümkün 
değildir. Sözlerimin başında dediğim gibi, halk mah
kemesi kurup üniversite içinde hâkimiyet kuranın da 
yakasına yapışır Sayın Bakan. «Ben kanunun üstün
deyim, devlet kuvvetlerinin yardımcısıyım, Komüniz
min korkulu rüyasıyım» diye kanun hâkimiyetinin üs
tüne çıkanların da yakasına yapışır. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Türkeş'in ya
kasına yapışsın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ama, bunların 
üzerine giderken, geliniz de biraz hukuk kitaplarım 
birlikte okuyalım, Ceza Kanunumuzu birlikte tetkik 
edelim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz çok okuduk on
ları. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şüphesiz çok okudunuz, eminim bundan. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul lütfen ye
rinizden konuşmayın, dinleyin, mutlaka tasvip etmek 
mecburiyetinde değilsiniz efendim. Ama tasvip etme
diğinizi alenen söylemeyin, bozmayın Meclisin meha
betini, lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bundan 20 yıl 
önce henüz Avrupa'da üniversite hareketleri başlama
mış, yığın suçları dünyada bugünkü kadar yaygınlaş
mamış. 20 yıl önce veya 25 yıl önceki Faruk Erem'in 
Ceza Hukuku kitaplarına bakınız, bugünkü kitaplar-
daki bulunan şu cümleyi görürsünüz: «Türk Ceza 
Kanununda yığın suçlarıyle ilgili, toplu suçlarla ilgili 
büyük hukuk boşluğu vardır» demektedir. 20 yıl ön
ceki tespittir bu. Yığın suçlarında, toplu suçlarda 
boşluk-vardır, Türk Ceza Kanunu sisteminde vardır. 

Sayın Bakan ne yapıyor? Bir yığın suçlunun karşı
sına devlet kuvvetlerini gönderiyor. Devlet kuvvet
leri devletin kanunlarıyle gidiyor, keyfi hareket ede
mez. Yığına, kitlelere giderken kanunları omuzlaya-
rak, kanunları kalbine yerleştirerek ve karşısındaki
nin de Türk Vatandaşı olduğuna inanarak gidiyor. 
Sanıkları veya suçlu olduğu tahmin edilenleri, hatta 
daha ileri giderek, Türk Zabıta Kuvvetleri suçluları 
yakalıyor. Vazifesi, İçişleri Bakanının da, polisin de 
bu noktada bitmiştir, adlî mekanizma artık çalışacak-
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tır. Hukuk idealiyle dolu savcılarımıza sanıklar git
tiğinde, savcılarımız Ceza Kanununun sayfalarını çe
viriyor, yığın suçları maddesine bakıyor, toplu suç
lar maddesine bakıyor ve yığın suçlarında, toplu suç
larda madde yok.. Elbette ki hukuk kesinlik ister, 
hukuk delil ister. Savcı, kanunu ciddî tatbik eden dev
let görevlisi olarak, «Delil yetersizliğinden salıveril
melerine karar verdim» diyor. Ondan sonra biz bu
rada polisiye olayları konuşuyoruz. 

Millet Meclisine şimdiye kadar yığın suçlanyle 
ilgili hangi kodifikasyonu, hangi parti grupu getir
miştir? Hükümet, bu manada çalışmalarını yapmış
tır, Meclise tasarıyı getirmiştir; ama gündemdeki bir
çok madde sebebiyle bu gibi meseleleri incelemek, 
ele almak mümkün de değildir. 

O halde geliniz ciddî bir tespit yapalım. Türki
ye'de elbette anarşi olayları büyük boyutlara ulaş
mıştır. Bu anarşi olaylarını Türkiye'de kışkırtanlar 
vardır, yabancı işbirlikçiler vardır. Hatta, ben daha 
ileri gideyim, Türkiye'de ağır sanayi, millî sanayi 
hamlesi başladı diye Türkiye kendi sanayiini kura
cak; ben 350 milyon dolarlık traktör satamayacağım, 
pazar elden gidiyor» diye Türkiye'de iç kavgayı, iç 
karışıklığı isteyen dış düşmanlar vardır ve gençleri
mizin arasına onlar girmekte, onların heyecanlarını 
istismar etmektedir. 

Meselelere bakarken böyle bakmak lâzımdır. Me
şelere sadece tek yönüyle bakarsak, çözüm getire
nleyiz. Muhterem arkadaşlarımızdan bendeniz ısrar
la bunu istiyorum. 

Bakınız millî sanayi kuruluyor. 
TRT de, ağır sanayii, millî sanayii veya ahlâk ve 

maneviyatı geliştirici programları anlatmak yerine, 
TRT 3 saatlik programından 2 saatini anarşi hadise
lerine ayırdıkça hadiseler artmaktadır. 

NECDET EVLİYAGlL (Ankara) — Değiştirin 
Genel Müdürü. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Politikacılar, bu 
heyecan potansiyelini artırdıkça... 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, Sayın Evliyagil, lüt
fen efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, Hükümet olarak değiştirsinler Genel Müdürü. 
Her gün şikâyet ediyorlar Genel Müdürden. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, hatipten sormanız 
mümkün değil ki, böyle bir şeyi. Lütfen dinleyin efen
dim. Düşündüğünüz şeyleri mutlaka sesli düşünmeye 
mecbur musunuz? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — TRT'deki beyan
ların sahiplerini de tazammun ediyor bu beyanım Sa
yın Evliyagil. 

Politikacılar, yüksek seviyedeki sorumlular da tar
tışırlarken, habire ağır sanayii konuşmak, memleket 
meselelerini konuşmak yerine, bir Ortak Pazar me
selesinde ciddî tartışmaları konuşmak yerine, durma
dan bu heyecanların üzerine sosyal psikoloji ilminin 
gereklerine uymadan tartışmanın sıkıntılarını çekiyo
ruz, bu heyecanları artırıyoruz. 

Onun için benden evvel konuşan sayın sözcünün 
ifade ettiği gibi parti liderleri, bir zamanlar bahar ha
vası diye ifade edilen bahar havasını estirnıeli, mem
lekette kardeşlikten, sevgiden bahsetmeli. Kavgadan, 
dövüşten, kinden, intikamdan hiç kimsenin eline bir 
şey geçmez; bunu anlatmak. Bunu anlatmak, bu dün
yaya sevgi ve kardeşlik paylaşmaya geldik demeli; 
birbirlerine gül demeti, gül buketi atmalı. Liderleri
mizde bunu görüyor muyuz, görüyor muyuz muhte
rem arkadaşlanm? 

Liderlerimizde devamlı itham ve TRT siyasî par
tiler bölümünde devamlı kötüleme. 

Şu Mecliste kanunlar görüşülürken halimizi sey
rediyorum. Halimizi diyorum; birbirimize en ağır 
sözlerle... 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Burada Hükümeti 
de seyrediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, efendim lütfen mü
saade edin, hatip kendi görüşlerini anlatsın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ... birbirimize 
en acı sözlerle, insaf etmeden hitap ediyoruz. Kar
deşliği burada temin edelim, geliniz burada temin 
edelim de ondan sonra milletimize örnek olalım. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Eşkiya tamamen 
Hükümetin elinde. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin; 
yani mutlaka söylemek mecburiyetinde misiniz? Ken
di içinizden düşünün efendim, kafanızdan geçirin. 
İllâ düşündüğünüzü ağzınızdan söyleyip, Mecliste gü
rültü çıkarmaya vesile oluyorsunuz... Efendim susun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; elbette sözlerimi Baka
nıma da arz ediyorum; merak buyurmayınız. 

Günümüzde hukuk devleti, totaliter devletin ka
balığında, totaliter devletin hoyratlığında olamaz. 
Hukuk devleti, toleranslı; ama kanunlan ciddî tatbik 
eden bir devlettir. Hukuk devletinde fikirlere müsa
maha vardır; ancak bu müsamaha hürriyeti yok et
me hürriyetinin de tanınması anlamında yorumlana-
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maz. Hiç kimse hürriyeti yok etme hürriyetine sahip 
olduğunu, bir diğer kardeşini öldürme hakkına sahip 
olduğunu, kanunların üstünde olduğunu iddia ede
mez. Değilse, hürriyetleri yok etme hürriyetini kabul 
eden devlet, kendi varlığının da yok sayılmasını ka
bul etmiş olur. 

Devletimizi, kanun hâkimiyetimizi bu noktada 
birleştirmeye, bu noktada elbirliğiyle vahdete varma
ya mecburuz muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Battal, 5 dakikanız var, hatır
latırını. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Türkiye'de 3 büyük şehirdeki öğrenci olaylarını, 
genellikle tahlil ediyoruz. Diğer vilâyetlerimizde asa
yiş son derece iyi vaziyettedir, (C. H. P. sıralarından 
«Aaa» sesleri) 

Sayın parti sözcülerinin, üniversite hadiselerini 
devamlı anlatırken, diğer vilayetlerimizdeki asayişin 
iyiliğini dile getirmeleri lâzımdır. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sokağa çıkamıyor
lar. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Halk sokağa çı
kamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Birgit... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Dünyadaki krı-
minalistik istatistikleri beraber tetkik edelim muhte
rem arkadaşlarım, bu beyanımı istatistik! rakamlara 
dayandırabilirim. Neden dayandırabilirim? Geliniz 
hırsızlık suçu, esrar içme, marihuana suçu, diğer suç
ların birlikte kriminalistik istatistiklerine bakalım. 

Milletimiz bu bakımdan diğer devletlere nazaran 
çok daha düzenli, çok daha disiplinlidir. Milletimizin 
bu vasfını elbirliğiyle kabul etmeye mecburuz. 

Amerika'da marihuana içenlerin çokluğu karşısın-, 
da Birleşik Devlet sorumluları kara kara düşünmek
tedirler. 

Milletimizin inançlarının sağlamlığı sebebiyle bu 
kötü alışkanlıktan uzak oluşunu göz önüne alırsak, 
toplumların manevî yapılarının suçun ilhakında bü
yük unsur olduğu anlaşılır ve bu manevi yapıyı el
bette sağlamlaştırmaya, takviye etmeye mecburuz. 

Diğer suçlarda da bu unsuru göz önüne aldığı
mızda aynı milletin çocuklarının birbirlerine ateş et
mesi, yaralaması, milletimizin inanç sistemine, kar
deşlik esaslarına aykırıdır. Ancak, bilhassa son yıl
ların manevî eğitimden yoksun gençleri yetiştirmenin 
faturasını ödediğimizi üzülerek ifade ediyoruz. 

Üniversite gencine kardeşlik, sevgi, fikrin fikirle 
yenilmesi, kaba kuvvette hiç bir şeyin halledilemeye
ceğini anlatmayan materyalist eğitim sistemini, mane
viyat cellâdı kültür anlayışlarını, Millî Selâmet Par
tisi olarak tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, trafik meselesinde sa
yın bakanın gayretlerim takdirle anıyoruz. Türkiye' 
de trafik kazalarından ölenlerin sayısı son derece faz
ladır. 

Danışma Kurulunda bu kanunun öncelikle, ive
dilikle görüşülmesini istiyoruz; değilse trafik kazala
rında ölenlerin vebalini büyük ölçüde çekeriz ve ay
rıca bu konuda tedbirlerimizi elbirliğiyle ortaya koy
maya mecburuz. 

Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri Sayın Eyüboğlu'nun trafik konusundaki beya
natından sonra kendilerini tebrik ettim; «Ha şöyle ilk 
defa parti polemiği olmadan güzel, ciddî bir meseleyi 
bir parti sorumlusu yüksek seviyede getirdi; sizi teb
rik ederim; görüşlerinize yüzde yüz katılıyorum» de
dim, kendileri de mutluluk duydu, ben de mutluluk 
duydum. 

Sayın İçişleri Bakamnın Trafik Kanunu konusun
daki parti liderlerini ziyaretlerini değerlendirmenizi 
ve bu meseleye ehemmiyet vermenizi rica ediyorum. 

Müstehcen yayınlarla mücadele, müstehcen film
lerle mücadele mevzuunda Meclis gündeminde bulu
nan kanun teklifinin de yüksek heyetinizce biran ev
vel kanunlaşmasını temenni ediyoruz. 

Geçenlerde maneviyatçı bir dergi, müstehcen bir 
filmle ilgili bir mahkeme kararını manşet etmiş; bu 
mahkemeyi tebrik ediyor, «İşte Türk adaletini göster
miş bu mahkemeye tebrikler» diyor. Kararı aynen al
mış, samimî şekilde mahkemeyi tebrik ediyor. En ah
lâk bozucu filmi oynatan sinema sahibine «30 gün 
hapis, para cezasına çevirdim, takside bağladım, te
cil ettim» diyor ve ortaya komik bir ceza çıkıyor 
muhterem arkadaşlarım. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Televiz
yonda oynuyor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ve bu manevi
yatçı dergi, bu maneviyatçı dergi... 

Çok doğru söylüyorsunuz, televizyonda da oy
nuyor ve biz maneviyatçı bir Hükümet olarak, tele
vizyondaki o programlan tasvip etmiyoruz, mücadele 
edeceğiz. 

HASAN CERÎT (Adana) — Ne işin var o Hükü
mette öyle ise? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Türkiye'de bin 
kişiye... 
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Son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkanım, 
müsamaha buyurursanız hemen bitiriyorum. 

Türkiye'de bin kişiye 1 polis düşmektedir. Bu, 
orta Avrupa ülkelerinde 2,9; İngiltere'de 3,7; Ame
rika'da 4 polis şeklindedir. Türkiye'de polis kadroları 
artırılmalıdır ve polisimizin eğirimi daha da takviye 
edilmelidir. 

Bakanlığın kadro ve kodifikasyon taleplerinin in
tacı için Yüksek Meclisimizin yardımcı olmasını dili
yorum. 

CUmlenizi saygılarla selâmlıyorum. MiHî Selâmet 
Partisi Grupu olarak bakış açımızı, asayiş meselele
rinde, müiî meselelerde dile getirmeye çalıştım, lüt
fedip büyük bir nezaketle dinlediğinizden dolayı her 
birinize ayn ayrı teşekkürlerimi, saygılarımı arz edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Şahıslan adına Sayın Etem Eken, buyurun. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün sağlanmasına, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin kanunsuz eylemlerle bozdurulmamasına en 
etkin şekilde sahip olması gereken İçişleri Bakanlığı
nın bütçesini, kişisel görüşlerimle eleştirmeye başlar
ken, Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 1974 senesinden beri bu 
bakanlık, maneviyata, millî görüşe* sahip okluklarını 
her vesile ile kamuoyuna açıklamakta olan MÜH Se
lâmet Partili bir parlamenterin idaresinde yürütül
mektedir. Cumhuriyetimizin temel unsuru olan insan 
hak ve hürriyetlerine, sosyal adalet, eşitlik ilkesi ve 
lâiklik prensiplerine, partisel çıkarlar uğruna, memle
ketimizin menfaatlerini hiçe sayar vaziyette gaflet 
ye dalalet içine itilmiş bir bakanlığın, mal güvenliğini, 
can emniyetini koruyamaz hale getirilmesinin acısını, 
millet olarak müştereken çekiyoruz. 

Bu itibarladır ki, bu Bakanlığın kadrosuna önem
li görevler düşmekte, tarafsız idareye yönelik çalış
malarını sürdürme zorunluğu, jnillî bütünlüğümüzü 
koruma açısından, kesinkez, büyük önem taşımakta
dır. Bakınız, 12 Nisan 1976 tarihinde Sayın İçişleri 
Bakam, 16 valinin katıldığı bölge toplantısında genç
lerin nasıl silâhlandığının saptanmasını valiliklerden 
istemiş. 

Muhterem milletvekilleri, valiler, zaten mevcut 
Hükümetin» bugünkü düzeninde emir kulu halinde 
tutulmaktadır. Bunu, gayet üstüne basa basa söy
lemek zorundayım. Çünkü, bugün Türkiye'de Cephe 
İktidarı, kıyımın kundaklamacıhğım yapmakta, va

lileri de daima maşa gibi kullanmaktadır. O itibarla, 
Sayın Bakan hüsnüniyet sahibi ise, Parlamentoda bu
na ait araştırma önergeleri, soruşturma önergeleri, 
gündem dışı konuşmalar, belgelere dayak olarak bu 
konuyu buraya getirdiği halde, acaba Meclisin zabıt
larını bir gün neden incelememiştir? Bunun açıklan
masında yarar vardır. 

26 Nisan 1976 tarihinde Ankara bölge valileri top
lantısında «Zabıta, kanunları eşit uygulamak zorun» 
dadır» diye beyanatta bulunuyor. Bakıyoruz, Sayın 
Bakandan bu beyanat çıkıyor, zabıta da, bilakis po
liste, kanunları eşit uygulama olanağını göremiyoruz. 

5 Haziran 1976 tarihinde, Yeşilköy Havaalanında 
verdiği demeçte, rejimi yıkmaya yönelik eylemlerin 
sadece aşırı soldan geldiğim söylemiştir Sayın Ba
kan. 

Görülüyor ki, bütün bunlar, planlı yürütülen 
anarşik eylemlerin bizzat Hükümet tarafından yürü
tüldüğünün açık delilidir. Çünkü, Sayın Türkeş'in 
Meclisin kürsüsündeki tahrik edici konuşmaları, To
kat olaylarının içyüzünün mahkeme kararlarıyle sap
tanması, kamuoyunun gözleri önünde 3 - 5 koman-
docu ve ülkücü gençlerin okullara ambargo koyma
sı, üniversite öğretim üyelerinin açık beyanları mey
dandayken, Tandoğan'daki toplantının kendilerine 
Mao'cu süsü vererek, komandocular tarafından orta
lık karıştırılarak 40 kadar vatandaşın yaralanması, bu 
toplantıda baz» gazetecilerin, foto muhabirlerinin fo
toğraf makinelerinin bazı polisler tarafından kırılma
sı, tesadüflere bağlanmaz. Çünkü, Mao'cu sloganlarla 
kanunî toplantıyı karıştıran ajan provakatörlerin, ko-
mandoculann resimlerinden tespitine fırsat vermemek 
zorunluğu vardır. Onun için, basın mensuplarının 
bu toplantıda, bazılarının çekmiş oldukları fotoğraf
ların ele geçmemesi için, fotoğraf makineleri kırıl
mıştır kanaatindeyim. Bunları, Hükümet kundakla
makta, İçişleri Bakanlığı ve teşkilâtının bazıları uy
gulamaktadır. Tarih bunları açıkça yazacaktır. Bu 
meseleler bir gün açığa çıkacaktır. Hiç kimse, bakı
yoruz, Türkiye'deki olayları Hükümeti yöneten, icra 
mevkiinin başında olan hiç bir bakanlık, «Ayranım 
acı» demiyor, hep başkasına suçu yüklüyor. Biz mi 
idare edeceğiz bakanlığı muhalefet olarak? Gayet ta
biî ki, iktidarda olan Hükümet ve bakanları Türkiye' 
nin huzurunu, millî birliğini, Türkiye'nin bütünleşme
sini sağlayacak girişimi, görevi kendileri yapacaktır. 

Sayın Bakan, Meclisteki konuşmasında, «Zabıta, 
suçluyu, suç delillerini toplayarak yakalar, zabıtanın 
cezalandırma yetkisi yoktur» diyerek işin içinden ko-
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İayca sıyrılmanın yolunu seçmektedir. İlk tahkikatı 
yapan zabıtadır. Karakollarda işkencede bulunan za
bıtadır. Yanlış, yalan düzenlemelerle ilk zabıt ve tu
tanakları saptayan zabıta, çoğu zaman adliyeyi dahî 
yanıltıcı, asılsız evraklar tanzim etmekle adaleti ya
nıltmaya çalışan zabıtadır. Bunlar, Türkiye'de bugün 
görülmektedir. Suçlu zannıyle işkencelere maruz olan 
vatandaşlarımızın, bağımsız yargı organlarının vicdan
lı ve dürüst hâkimlerinin kararlanyle aklanmak sure
tiyle hürriyetlerine kavuştuklarını da görüyoruz; fa
kat suçsuz vatandaşların çektiği ıstırap, iftiralara 
uyarak, polislerden çektiği işkenceleri gören vatandaş
ların günahını Allah affetmeyecektir. Her sopa yiyen, 
işkence çeken, özgürlükçü demokratik sistemde dev
leti yöneten, Hükümet oian kişilerin emriyle ezdirile-
cekse, bu memlekette tesanütten bahsedilmesi müm
kün değildir, anarşiyi önlemek de mümkün olmaz. 

Bu bakımdan, Türkiye'de olan olayları sıralamak 
bu kısa konuşma içinde mümkün olmadığından, ko
nuşmamın genel manada ve samimî olarak değerlen
dirilmesini diliyorum. 

Yine bir hususu daha açıklamak zorunda bulunu
yorum. Ülkü Ocaktan Derneklerinin siyaset yapma
dığını, gerekçesi olan hiç kimse söyleyemez. Bugün 
Türkiye'de belli ve iyice açığa çıkmıştır: Ülkü Ocak
tan siyaset yapmaktadır. Dernekler Yasasında «Hiç 
bir dernek siyaset yapamaz» hükmü varken, buna 
İçişleri Bakanlığı ve Hükümet neden göz yummakta; 
anlayamıyoruz, anlaşılması mümkün değildir. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — TÖB -
DER ne yapıyor Sayın Eken? (A. P. sıralanndan gü
rültüler) 

ETEM EKEN (Devamla) — Antalacağım efen
dim. Bilmiyorsanız anlatacağım. 

Bu uygulamalanmz eşitlikle bağdaşmakta mıdır? 
Açıklanması Anayasa hükümleri açısından zorunlu
dur. Eşitlikle bağdaşmayan bu gibi uygulamaların, 
içte, rejimi, demokratik sistemi bariz şekilde yarala
dığı meydandadır. Aşırı sağcı da olsa, muhalefet ta
raftarları da bulunsa, hatta aşın solcu da olsa, ikti
dar yanlısı da olsa veyahut muhalefet yanlı da bulun
sa, bilumum bu kimseler, hatta adalete doğruya ina
nacakları olgunluğa erişeceklerine inanarak, idarî 
yönden hareket noktamızı ayarlamalıyız. Devlette 
devamlılık esastır muhterem arkadaşlanm. 

BAŞKAN — Sayın Eken, bir dakikamz var ona 
göre konuşursanız... 

ETEM EKEN (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Bu prensibe değer vermek zorunda olduğumuz
dan, aşırı soldan da, aşın sağdan da tahrikçilik ya
pan bir avuç ajan provakatörün oyunlanna idareciler 
düşmemelidir. 

Cumhuriyet Senatosunda İçişleri Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin reddedilmesi
nin sebebini partisel yandan değerlendirmemen, bu 
teşkilâtın tarafsız görev yapmamaları açısından, uya
rı mahiyetinde yorumlamak ve o şekilde hüküm ve
rilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun hâki
miyetinin sağlanabilmesi için, siyasî iktidarlann 
inandırıcı olması gerekir. Yine iktidar kadrolarının, 
kamu görevlilerinin vatandaşlara görev yapabilecek 
yapıda olması zorunludur. Bu cümleden olarak vali
lerin, Sayın İçişleri Bakanının ve Bakanlık mensup
larının, anarşinin önlenmesinde tarafsız davranmadı
ğını söylediğimiz zaman, bu görüşlerimizin, tenkitle
rimizin acı gerçeklerden olduğu değerlendirilmeye
cek, duygusal bir kadrodan zaten tarafsızlık istemek 
de fayda vermeyecektir kanaatindeyim. 

Velhasıl bu Mecliste çok şeyler ve çok sözler söy
lendi. Meclisin 2 senelik zabıt ceridelerini inceledi
ğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyetinin ayakta kal
ması bile mucize gibi görünüyor. 

BAŞKAN — Sayın Eken, vaktiniz tamam oldu, 
lütfen son cümlenizi söyleyin efendim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Sayın İçişleri Bakanlığının yurtsever görevlilerinin 
bu gibi hususlara dikkatlerini çekerken, tenkitlerin 
acı olacağını, acı tenkitlerin de gerçekleri yansıttığını 
bilmelerinde yaıar olacağını, millî birlik ve dirlik 
içinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın daha fazla 
huzursuzluğa itilmemesini rica ediyor, bu bütçenin 
tüm kamuoyuna ve tüm İçişleri mensuplanna hayırlı, 
uğurlu olması dileğiyle Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. (C. H. P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Her ne kadar biraz heyecanlı bir tarzda süregel
mekte idi ise de bütçemiz müzakereleri, aslında ben 
bir çok noktalarda bu heyecanın daha iyiyi yapma
yı arzu etmek, bazı imkânsızlıklar karşısında normal 
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bir reaksiyon göstermek şeklinde olduğunu kabul edi
yor ve konuşan bütün arkadaşlarıma belirli ölçüler
de bize yol gösterici tenkitleri yaptıklarından dolayı 
da teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığı
mın bütçesinin görüşülmesi münasebetiyle hizmet ve 
faaliyetlerimiz üzerine Bakanlığımın görüşlerini arz 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda, vaktin elver
diği ölçüde, 1976 yılında bize verilen ödeneklerle 
gerçekleştirdiğimiz hizmetler ve 1977 yılı için teklif 
ettiğimiz bütçenin kabulü halinde, tahakkukuna çalı
şacağımız faaliyetler hakkında kısa, özlü bilgiler ver
meye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığıma verilen görev
ler arasında en önemlisi ve hepinizi öncelikle ilgilen
direni, şüphesiz, kamu düzen ve güvenliğinin sağlan
ması ve sürdürülmesidir. Malumunuz olduğu üzere 
yedi - sekiz yıldan beri hemen hemen bütün dünya 
ülkelerinde aşırı ideolojilere, fanatik görüşlere daya
lı toplu ve münferit anarşik olaylar meydana gelmek
tedir. Bu cümleden olarak memleketimizde de, üze
rinde ciddiyetle durmamız gereken olaylar cereyan 
etmektedir. 

Devletimizi, Cumhuriyeti ve hür demokratik niza
mı yıkmaya, millî birlik ve beraberliğimizi bölmeye 
matuf anarşik faaliyetler, zaman zaman kesafet kaza
narak sürdürülmek istenmektedir. Dernek kurma, 
bildiri yayınlama, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yap
ma hürriyetleri, kanunî sınırlarından ve amaçların
dan saptırılmakta ve anarşik faaliyetlerin vasıtası ha
line getirilmek istenmektedir. 

Bu durum karşısında, memleketin huzur içerisinde 
yaşayabilmesi için, bu aşikâr ve sinsi faaliyetlerin ön
lenmesi ve tesirsiz hale getirilmesi bakımından, aldı
ğımız tedbirlerin bütçe imkânlarıyle daha da artırıl
ması ve bütün bu tedbirlere hepimizin, bütün millî 
müessese ve kuruluşlarımızın katılması gerektiğine 
de santimiyetle inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığımın 
1977 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizin bu nokta
sında, genel emniyet ve asayiş meselelerimiz hakkın
da vaktin müsaadesi nispetinde bilgi arz etmek istiyo
rum. 

Bu işi yaparken, içinde bulunduğumuz şartlar mu
vacehesinde temas edeceğim meselelerimizin ve bu 
meselelerimiz içerisinde özel önem ve ağırlığı olan 
bir kısım olayların genel bir tahlil ve değerlendirme
sini de yapmaya gayret edeceğim. 

Son yıllarda yurdumuzda ve bir kısım başka ül
kelerde cereyan eden olayların devletin temel nizam
larına yöneldiği sosyal, ekonomik siyasal ve hukuk 
nizamını kendi özledikleri şekil ve muhtevaya kavuş
turmayı hedef ittihaz edenlerin, bu olayların ardında 
her şeyden önce, mevcut nizamı yıkmayı gaye edin
dikleri malumdur. Ayrıca, suçların işleniş şekil ve 
tarzlarında da farklılıklar görülmektedir. Suç işleme, 
ferdi teşebbüslerden ziyade kollektifleşmekte, daha 
teşkilâtlı, organize hale gelmekte, daha teknik, daha 
mütekâmil bir manzara arz etmektedir. Daha da fe
nası, devlet zabıtası açıktan açığa hedef ittihaz olun
maktadır. Suçun işlenmesinde kullanılan silâh vesair 
aletler daha da müessir, daha seri hale gelmişlerdir. 
Bu açıdan demek kabildir ki, modern teknolojinin in
sanlığın hayrına sunduğu bütün imkânlardan, suçlu
lar, habis emelleri için en geniş ölçüde istifade eder 
duruma gelmişlerdir. Bu noktada hemen belirtmek 
isterim ki, suçluluğu doğuran vasatın ortadan kaldırıl
ması, yok edilmesi, ancak çok yönlü tedbirlerin bir ara
da ve birbirini tamamlar şekilde ahnmasıyle kabildir. 
Ancak ferdî suç işlemekten ferdi alıkoyan asıl duygu 
onun gönlünde meydana getirilecek bir sakınma duygu
sudur. Bir genç suç işlediği takdirde, o suçun cezasını 
mutlaka çekeceğine inanmış olarak yetîştirilirse, beşe
ri adaletin elinden kurtulsa dahi, ilâhi adaletten yaka
sını kurtaramayacağına inanırsa, o gencin üniversitede 
sınıf arkadaşını pusuya düşürerek öldürmesi müm
kün değildir. Huzurun, iç barışın tek yolu vardır. O 
da, bütün bir millet olarak kendi ahlâki değerlerimiz, 
kendi millî ve manevî değerlerimiz etrafında birleşme-
mizdir. Birbirimizin kardeşi olduğumuzu, ayın tarihin, 
aynı milletin evlâtları olduğumuzu bilerek, sevgi, say
gı ve karşılıklı yardımlaşma duygusu içerisinde yaşa
mamız gerektiğine inanmaktadır. Ailede, okulda, cemi
yette bu hedeflere yönelik gayelerin teşviki gerekir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle arz 
etmek isterim ki, amaç ve hedefleri beli, biuünen mih
raklardan beslenen suç girişimlerini bir kenara bıraka
cak olursak - ki, ona sonra temas edeceğim, Senato'da 
bir sayın senatör bu kelimeyi duyunca «Onu bir 
tarafa bırakıyorsunuz», diye acele bir müdahalede 
bulundu da onun için bu ara cümleyi söylüyorum -
genel suç istatistiklerimiz diğer ülkelerin suç istatis-
tîkîeriyle kıyaslandığında durum endişe verici de
ğildir. Bütün dünyada okluğu gibi ülkemizde de 
yıllara göre suç ve suçluluk istatistiklerine göz atıl
dığında, suçlarda ve suçlu sayısmda genel bir artış 
eğilimi müşahede olunmaktadır. 
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Asayişe müessir suçlara gelince: Polis ve jan
darma bölgeleri itibariyle 1972 yılında 4 030 olay 
olmuş, suçluların yakalanma oram % 89,6 merte
besindedir. 

1973 yılında 4 329 olay olmuş, yine suçluların 
yakalanma oranı % 89,3 oranındadır. 

1974 yılında yine 4 104 olay olmuş, suçluların 
yakalanma oranı % 84,3'tür. 

1975 yılında ise, 5 070 olay olmuş, yine suçlula
rın yakalanma oranı % 85,5'tir. 

Ülkemizde asayişe müessir suçlarda son dört 
yılda, yani 1972 - 1975 yıllarında 100 bin nüfusa 
isabet eden suç sayısı ortalama 8, suçlu sayısı yak
laşık olarak 12,8'dir. 

Değerli arkadaşlarım, asayişe müessir olmayıp 
zabıta takibatım gerektiren sair suçlarda ise; yine 
aynı yıllarda, 100 bin kişiye yaklaşık 632 suç ve 
yaklaşık 9,58 suçlu isabet etmektedir. Halbuki asa
yişe müessir suçlarda bu, 632'ye mukabil, oran 8 idi. 
Dünyanın diğer bütün ülkelerine kıyasla memle
ketimizde bu oran en düşük oranlardan biridir. Bu 
miktar Batı ülkelerinde çok daha fazla yekûnlara 
baliğ olmaktadır. Asayiş meselelerimiz arasında 
kaçakçılık konuları özel bir önem arz etmekte
dir. Mesele sadece malî ve ekonomik sahalarda hâ
sıl ettiği tahribat bakımından değil, konunun si
lâh, mermi ve uyuşturucu maddelere dönüşmesi 
sebebiyle, genel güvenliğimiz açısından da önemi 
büyüktür. 

Silâh kaçakçıhğıyle ilgili istatistik! bilgiler şöyle
dir : 

1972 yılında 94 olay, 203 suçlu, 477 tabanca» 8 900 
küsur mermi; 

1973 yılında 154 olay, 252, suçlu, 1 852 tabanca» 
300 küsur bin mermi; 

1974 yılında 278 olay, 417 suçlu, 1 644 tabanca, 
275 bin mermi; 

1975 yılında 224 olay, - 1974 yılına göre olay sa
yısı azalıyor - 305 suçlu, 1 349 tabanca ve 694 bin 
mermi. Yani 1974 - 1975 yıllan arasında olay sayı
sı az, suçlu sayısı az, tabanca sayısı az; fakat mer
mi sayısı, aşağı yukarı iki mislinden biraz daha 
fazla. 

Henüz yıl tamamlanmamış olduğu için, istatis
tikler çıkmadığı bir dönemde alındığından 1976' 
nın sadece 11 aylık bir dönemini verebileceğim: 
204 olay olmuş, 202 suçlu ele geçmiş ve 2 818 taban
ca ile yine mermi adedinde artış var, 1 042 753 adet 
mermi ele geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, genel idarî aramalarda, 
1975 yılında 109 adet uzun menzilli silâh, 4 481 adet 
tabanca, 995 adet kesici madde ve 300 bin adet mer
mi; 1976 yılında ise, 10 aylık dönemde, 132 uzun 
namlulu silâh, 6 161 tabanca, 735 kesici âlet, 983 967 
adet de mermi ele geçirilmiştir. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığıyle mücadelemiz 
memnuniyet verici olarak devanı etmektedir. Türk 
haşhaşının kaçağa konu olmayışı, mücadele gay
retlerimizin milletlerarası vasatta da takdirine ve
sile olmuştur. 

Gümrük ve tekel kaçakçılığı konusunda geçmiş 
yıllara nazaran yeni ve önem arz eden bir husus yok
tur. 

Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik 
usullerle kurmak, her türlü kanunsuz toplumsal 
olayların meydana gelmemesini sağlamak ve gel
diğinde bertaraf etmek gibi pek önemli görevlerle 
tavzif kılınmış toplum zabıtamız, son iki yılda» yani 
1975, 1976 yılarında yaklaşık 733 toplantı yürüyü
şünde, 277 grev olayında görev yüklenmiş. Aşağı 
yukarı bin küsur; yani günde iki olay düşer değerli 
arkadaşlarım, takribi olarak. Bu miktara ayrıca 700'e 
yakın öğrenci olayı ile sair her türlü sportif faali
yet ve yanşları da ilâve edersek, toplum zabıtamı
zın, genel zabıtamızın üzerindeki yükün ağırlığı ve 
bu hizmeti gören insanların fevkalâde fedakâr ve 
feragat göstererek çalışmaları, ancak bu kürsüler
den takdire lâyik görülür. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; siyasî 
güvenlik konularımızın arz ettiği genel manzara özet
le şöyledir: 

Demokratik düzene, anayasal temel ilkelere kar
şı girişilen faaliyetler, hatta tecavüzler, özelikle öğ
renci kesiminde meydana gelmiş ve öğretini faali
yetlerini engelleyici ve öğrenim kurumlarım işleye
mez hale getirici bir mahiyet kazanmıştır. Öğrenci
ler arasında görülen siyasî ve ideolojik fikir ayn-
lıkları yüzünden meydana gelen olaylar kamuoyu
muzu tedirgin etmektedir. Üzülerek belirtmek iste
rim ki, 1974 yıh başından 31 . 1 . 1977 tarihi itiba
riyle ölümle sonuçlanan 77 olayda 81 öğrenci gen
cimiz hayatlarını kaybetmiştir.. Bu olaylar sırasın
da da yine 160 gencimiz yaralanmıştır. Yine aynı 
tarihler arasında yaralama ile sonuçlanan 717 olay 
cereyan etmiş ve toplam 1 846 gencimiz yine bu 
olaylarda yaralanmıştır. 

Üniversite, yüksekokul ve öğrenci yurtlarında 
yapılan aramalar mevzuunda hassasiyetle bir şey 
sorulmuştu, şimdi onları arz ediyorum, 
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Bu aramalarda 1975 yılında 14 silâh, 108 mer
mi, 3 patlayıcı madde, çok miktarda da suç konu
su alet ele geçirilmiş; 1976 yılında 108 silâh, 1 017 
mermi, 50 patlayıcı madde ve yine sair suç konusu 
pek çok miktarda alet ele geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu aramalar yurtta ka
lanların fikir ve düşüncelerine bakılmaksızın, han
gi fikir ve düşünceye sahip okurlarsa olsunlar, on
ların kaldığı yurtlarda tamamen, hiçbir politik ve fik
ri ayrım yapılmaksızın sürdürülmektedir, devam
lı olarak yapılmaktadır. Ancak şunu ifade etmem 
gerekir ki, bu aramalarda anarşik olaylarda kulla
nılan ölçüde, gerek kesici gerek patlayıcı âlet ba
kımından (sopa, taş, zincir v.s. gibi) değil daha az 
miktarda âlet ele geçirilmektedir. Bunun sebebi, yurt
larda yapılan aramaların iyi yapılmadığı için değil... 

HASAN CERtT (Adana) — önceden lıaber ve
rildiği için. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Cerit... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Önceden haber verildiği için değil; 
bunun tek sebebi, şimdi yurtların aranmasından do
layı, yurtlarda muhafaza edilmediğinden dolayıdır. 
Çünkü aynı şekilde aşın soku, Marksist, Leninist 
grupların hâkim olduğu yurtlarda da aynı şekilde 
az silâh ve âlet ele geçmektedir. Onlara da mı önce
den haber veriliyor? 

HASAN CERİT (Adana) — Onların yok ki. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Yaa?.. Çok enteresan. 

Yamız, samimiyetle şuna inanmanızı isterim. 
Artık yurtlarda bunu muhafaza etmiyorlar. Her iki 
grupta da yapılan aramalarda bu silâhların yurt
larda bulunmadığı görülmektedir. 

HASAN CERİT (Adana) — Site Yurduna gire
bildiniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Site Yurdu birkaç kere arandı. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, lütfen müdahale et
meyin, 

Sayın Bakan siz de müdahalelere cevap verme
yin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — DeğerM arkadaşlarım, bunu basandan 
da takip etmek mümkündür. Bunların arandığı ba
sında da çıktı. 

HASAN CERtT (Adana) — Evet, polisler de 
öldü. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, lütfen efendini, siziö 
için kovuşacak değil; kendi sözlerini söyleyecek Sa
yın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — DeğerM arkadaşlarım, bir önemli ko
numuz da trafik konusudur. Bakınız yüze yakın gen
cimizin ölmesi yüreğimizi parçalamaktadır. Halbu
ki bir yılda trafik kazalarında 6 bin - gayri resmî 
istatistikleri aldım, henüz tam kesin değil, geçen se
ne için 7 500 - kişi ölmektedir. Gencimiz, çocuğumuz, 
ihtiyarımız, orta yaşlunız bu trafik kazalarında ha-
yattannı kaybetmektedirler. Aşağı yukarı bin misli
ne yakın. Daha önce de İfade etmiştim» bir Kore Sa
vaşında, bütün bir savaş boyunca kaybettiğimiz şe
hit evlâdımızın sayısı geçen sene trafik kazaların
da kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısının tanı 
yansından azdır. Bu bakımdan bu konu da gayet 
önemli bir konudur. Eğer Yüce Parlamentonun de
ğeri grup temsilcileri Trafik Kanununun biran ön
ce konuşulması için bir öncelik tespit ederlerse, 
zannediyorum müştereken, elbirliği ile büyük hiz
met yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 1972 - 1975 yıllan arasın
da meydana gelen trafik kazaîarıyie hasıl ettiği so
nuçların genel manzarasını kısaca arz etmeme izin 
verin. 

1972 yılında 29 bin kaza, 4 bine yakm ölü, 21 bi
ne yakın yaralı. 

1973 yılında kaza 36 bine fırlıyor; ölü sayısı 
4 400 küsura fırlıyor, yaran 22 800'e fırhyor. 

1974 yılında 41 bine fırlıyor kaza sayısı, ölü sa
yısı yine 4 280, yaralı sayısı 23 bin. 

1975 yılında bu sefer kaza sayısı 46 735'e, ölü sa
yısı 5 125'e, yarah sayısı 27 847'ye ulaşıyor. 

, 1976'mn gayri resmi makamları ise, bildiğiniz gi
bi, biraz önce ifade ettim 7 500 civarında gayri res
mî rakam. 

Trafik kazalarının meydana gelmesinde, aracı 
kullananların kusurlarının, diğer faktörlere nazaran 
daha fazla yer aldığı müşahade edilmiştir. Memle
ketimizde maşımda, diğer sektörler aleyhine kara
yolu taşımacılığı tercih olunmaktadır. Bu tercih 
karayollarındaki vasıta sayısında büyük artışlar 
meydâna getirmiştir. 1972 yılında 598 küsur bin olan 
motorlu taşıt sayısı, 1976 yılının Ağustos ayında ram 
1 milyon küsura yükselmiştir. Bu süratli geMşim kar
şısında, meseleye farklı yanlarından bakarak ted
birler getirmede artık gecikmeye tahammül katma
mıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu genel açıklamalardan 
sonra, memleketin genel emniyet ve asayişinden so
rumlu Bakanlık ve Bakan olarak, bu durum karşısın
da neler yaptığımızı, neler yapacağımızı ileriye dö
nük düşünce ve çalışmalarımızı bilgilerinize sunaca
ğım. 

Ancak, öncelikle belirtmek istediğim bir husus 
vardır. Bilindiği üzere, suç teşkil eden davranışlar; 
çevresel, kültürel ekonomik ve sosyo - psikolojik şart
ların bir mahsulü olarak tarif olunmaktadır. Takdir 
buyurulur ki, böyle bir vasıf ve mahiyete sahip suç 
davranışlarının önlenmesi veya asgerî hadde indiril
mesi meseleyc'çok yönlü yaklaşımları gerekli kılmak
tadır. Meseleye sırf zabıta açısından bakmak, bizi ya
nıltıcı sonuçlara götürebilir. Ancak, hemen belirtmek 
gerekir ki, asla ihmal edemeyeceğimiz husus, devle
tin dayandığı temel nizamları muhafaza ve emniyet 
ve huzuru teminle görevli zabıtamızın, hizmetin icap
larına uygun şekilde yetiştirilip, donatılması, hizme
tini kifayetli bir şekilde yapabilecek duruma getiril
mesidir. 

Bugün suçluluk dünyasında müşahade olunan sü
ratli gelişmeler karşısında zabıtamızın kuruluş ve 
fonksiyonel yapısı, personeli, eğitimli, araç - gereç ve 
teçhizatı bakımından yetersizliğini ifade etmeyi ge
rekli görüyorum. Bu gerçeği samimiyetle belirtmekte 
fayda vardır. Ancak, bu suretledir ki, zabıtamızın 
bazan hadiselere tekaddüm edemeyiş sebepleri daha 
iyi anlaşılabilir. 

Bu noktadan hareketle zabıta teşkilâtımızı daha 
ehil personele sahip, daha süratli hareket edebilen ve 
verdiği mücadelede daha tesirli olabilen bir dununa 
getirmek hedefimiz olmuştur. Zabıta teşkilâtımızı 
muasır kuruluşların teknik gelişmelerine paralel ola
rak, modern araç - gereç, vasıta ve bilgiler ile donat
mak ve teşkilât bünyesinde bu gelişmeye elverişli re-
organizasyon ve modernizasyonu gerçekleştirmek için 
yapılan çalışmalar, jandarmamız yönünden sonuçlan
dırılmıştır. Aynı amaçla emniyet teşkilâtı için hazır
lanan kanun teklifi de Yüce Parlamentoya sunulmuş 
bulunmaktadır. 

1,5 yıla yakın zamandır Parlamentoya sunduğu
muz EM-REMO Kanun tasarısını eğer yüce Parla
mento destekler, yardımcı, yol gösterici yapıcı ten-
kitleriyle daha da güzel hale getirerek çıkarırsa, işte 
özlediğiniz, beklediğiniz bu hizmetler daha da süratli 
yapılacak hale gelebilir. Zabıtanın kendisine mevdu 
görevleri tam olarak ifası ve halen silâh ve teçhizat 
açısından aleyhte olan dengenin süratle devlet zabı-

[ tası lehine dönüştürülmesi, bu teşkilâtın yıllık bütçe 
I sınırları dışında imkânlara da sahip olmasını gerekli 

kılmaktadır. 
Bu sebepledir ki, Jandarma HEMO Kanununda 

yapılacak değişikliklerle ilgili tasarımız ve EM - RE-
MO Kanun tasarısının yüce Parlamentodan bir an 

I önce, bu dönemde geçirileceğini ümit ederek, bekli-
I yorum ve bunu temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizde 
görülen süratli nüfus artışı, köylerden şehirlere hızlı 
göçler, iç ve dış turizm hareketi, ekonominin canlan
ması, kültürel hamleler, endüstriyel gelişim ve ben-

J zeri ve sair hareketlilikler sebebiyle genişleyen görev 
alanı ile, artan iş yükü karşısında güvenlik eleman
larımızın sayısı, diğer ülkelere nazaran pek gerilerde 
kalmaktadır. Bazı ülkelerde uygulama bin kişiye 3-4 
güvenlik mensubu oranı olduğu halde, ülkemizde bu-
oran maalesef l'in de altında, 0,90 küsur mertebele
rindedir. Aynı oranla, eğer 42 milyonluk genel nüfu-

I sa göre polis sayımız olsa, 120 bin ilâ 160 bin kişi
lik bir polis kadrosuna sahip olmamız gerekmekte
dir. 

Biraz önce sayın Demokratik Parti sözcüsü Sü-
kan'm ifade ettiği, bir Paris Şehrini 50 bin toplum 
polisinin koruduğu gerçeği de gözler önüne alınırsa, 
bütün Türkiye'yi koruyan polis sayısı 38 bindir. Top
lum polisi sayısı ise, sadece bunun aşağı yukarı % 
20-25 civarında, 9 bin küsurdur. 

Değerli arkadaşlarım, hareket kabiliyeti üstün, iyi 
teçhiz edilmiş, hizmete uygun eğitim görmüş, kanun 
ve nizamların uygulanmasında ve kanun hâkimiyeti-

I nin sağlanmasında daha şuurlu davranan bir emni
yet teşkilâtına sahip olmak hedef ittihaz edilmiştir. 

Bu hedefe varmak için mevcut polis okullarımıza 
ilâveten, 10 ayrı ilimizde yeniden sekizyüz ilâ biner 
kapasitelik polis eğitim merkezleri faaliyete geçirile
cektir. Bu, Planlamadan geçirilmiş, bu yıl inşaatlarına 
başlanmak üzere programa girmiş, bütçeye parası 
konmuş ve niyetimiz de, eğer kısmet olur ise, bu yıl 
bunları bitirmektir. 

{ Değerli arkadaşlarım, bu meyanda meslek içi eği
tim yapacak bin kişi kapasiteli Gölbaşı Eğitim Sitesi 
de 1977 yılında hizmete açılacaktır. Burada bir çok 
parlamenter arkadaşlarımızın da haklı şikâyetlerine 
sebep olan hizmet içi eğitim yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu 10 polis okulunda, orta
okula dayalı, ortaokuldan sonra hiç ara vermeden, 
hayatın türlü çeşitli oyunlarına karışmadan ortaokul 
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mezunu gençleri alıp, 3 yıl eğittikten sonra lise me
zunu seviyesinde polis yetiştirmeyi amaçlamış bulun
maktayız. 

Diğer taraftan, yurdumuzun % 97,7'sinde, yani, 
kırsal alanda asayişin temini, emniyetin temini, ayrı
ca, kara ve deniz kıyılarımızda gözetleme ve kaçak
çılıkla mücadele yapma görevi Jandarma Teşkilâtımı
zın üzerine. tevdi edilmiş bir görevdir. 

Bunun yanında, Güney ve Güneydoğu şuurları
mızı da, jandarmamızın bir silâhlı kuvvet olarak bek
lediğini de ilâve edersek, bu teşkilâtımız mensupları
nın koruduğunu da ilâve edersek bu teşkilâtımız men
suplarının ne kadar büyük fedakârlıklar içerisinde, 
ne kadar güç şartlar içerisinde çalıştıklarını bilmem 
başka türlü bir tabir ve cümle kurarak ifade etmeye 
gerek varını? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika vaktiniz kal
dı, hatırlatıyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Jandarma Teşkilâtımız bu 
görevi yaparken, ihtiyacımın % 56'sı oranında subay
la çalışmaktadır. % 53 oranında assubayla, % 74 
oranında er mevcudu ile çalışmakta ve bu ağır hiz
metleri bu şekilde yapmaktadır. 

Jandarmamızm personel ihtiyacının giderilmesi ve 
eğitim kapasitelerinin artırılması konularında da em
niyete paralel çalışmalar yapıldığını ifade etmek isti
yorum. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; zabıtamızın 
görevlerini iyi bir şekilde yapabilmesi, yeterli ve iyi 
yetiştirilmiş personel kadar, modern teknolojinin ica
bı olan cihazlardan faydalanmayı da zarurî kılmak
tadır. Bunların başında, süratli ve emniyetli bir ha
berleşme sisteminin kurulup işletilmesi gelmektedir. 
Bu cümleden olarak, gerek Jandarma, gerekse Emni
yet Teşkilâtımızın süratli ve vasıflı motorlu araçlara 
ve sair teknik cihaz ve gereçlere kavuşturulması işine 
bu yıl da devam olunacaktır. Jandarma ve polis bi
naları, sosyal tesisler yapımlarına plan ve program 
dahilinde devam edilecek ve teşkilât mensuplarının 
daha rahat hizmet görmeleri sağlanacaktır. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; sorumlu Ba
kan olarak şu hususu da bir kere huzurlarınızda be
lirtmek istiyorum: 

Dün okluğu gibi bundan sonra da Türk zabıtası 
devletin güvenliğine ve âmmenin nizam, intizam ve 
sükûnuna karşı, nereden gelirse gelsin, her türlü dav
ranışın daima karşısında olacaktır ve kanun hâkimi

yetinin sağlanması için bütün gücü ile çalışacaktır. 
Ancak hemen belirtmek isterim ki, bir yargıya vara
bilmek için zabıtanın üstlendiği hizmetlerle, sahip 
olduğu hizmet şartları arasındaki dengeyi de gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

Temennimiz, insanları karşılıklı birbirlerinin hak
larına saygılı; millî, manevî, ahlâkî değerlere titizlik
le sahip; birbirlerine karşı şevki ve şefkat hisleriyle 
dolu, maddî ve manevî kalkınmasını tamamlamış, re
fah huzur içerisinde bir toplum hayatına kavuşma-
mızdır; temennimiz budur. 

Değerli arkadaşlarım, 1946 yılından bu yana, çok 
partili demokratik rejime gittiğimizden beri, idarenin 
ve zabıtanın tarafsızlığı hemen hemen her devrede 
en çok tartışılan ve üzerinde önemle durulan bir ko
nu olmuştur. Bugün de konu tartışılmaktadır. Ka
sıtlı olarak idare ve zabıtanın tarafsız davranmadığı 
yolunda efkârı umumiyeyi şüpheye düşürecek ve 
endişeye sevk etmek maksadına matuf çeşitli yayın
larla beraber iyi niyetli tenkitler de yapılmaktadır. 

Bilhassa öğrenciler arasında meydana gelen çatış
malarda zabıtanın taraf tuttuğu zehabım uyandırmak 
için devamlı gayretler gösterildiği de bilinmektedir. 
Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti hukuka 
bağlı bir devlettir. Hukuka bağlı devlette idare ve 
zabıtanın kanunları eşit olarak tatbik etmek suretiy
le tarafsız olması esastır. Bu tarafsızlığı, idare ve za
bıta olarak görevlerimizi yaparken kanunlara saygılı 
olmak, kanunları herkese eşit şekilde uygulamak şek
linde anlıyor ve böylece de uyguluyoruz. Çeşitli ta
rafların birbirleriyle yüzde yüz zır halde olan ve bir
birlerine silâh çeken tarafların tenkidine maruz kal
manın başka nasıl izahı olur değerli arkadaşlarım? 

Aksine davranışları, kanunların şahıslara göre 
farklı uygulanmasını düşünemiyor ve asla tasvip et
miyoruz. Etmediğimizi her vesile ile her yerde açıkça 
beyan etmekteyiz. Aksine davranışlar için müşahhas 
vaka gösterildiği takdirde, bunları inceletmekte oldu
ğumu, bana gelen her vakayı incelettiğimi ve ilgililere 
bildirdiğimi kanunî gereğini de yerine getirdiğimi bir 
kere daha altını çizerek ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, idare ve zabıtanın taraf-
sızüığım, meşru nizama, devletin varlığına, ülkenin ve 
milletin bölünmezliğine müteveccih davranışlar kar
şısında idare ve zabıtanın seyirci kalması şeklinde 
yorumlamak isteyen ve bu fikri yaymaya çalışan çev
relere de hiçbir şekilde iştirak etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz idarenin ve zabı
tanın tarafsızlığını bu şekilde anlamak mümkün de
ğildir ve dünyanın hiçbir yerinde de, hiçbir üfkesin-
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de de böyle bir anlayışa yer yoktur. Çünkü, bu an
layış ülkeleri anarşiye boğar ve milletlere ancak fe
lâket getirir. İdare ve zabıta meşru nizamın, devletin 
ve kanunun yanında ve taraf imladır. Kanunlarmuzm 
suç saydığı her türlü ve özellikle devlete ve milli 
bütünlüğümüze müteveccih davranışlar karşısında 
muhatabının kim olduğuna ve hangi fikrin savunu
cusu olduğuna bakmaksızın onu yakalayarak süratle 
adalelin huzuruna çıkarmak aslî görevinde okluğunu 
bilmektedir. Biz bu görevin noksansız olarak yapılma
sının bir vatan borcu olduğuna da kailiyiz; salisen 
böyle ve mesai arkadaşlarım olarak da böyle düşün
mekteyiz. Zira inanıyoruz ki, adalet mülkün teme
lidir. 

Değerli arkadaşlarım, mahallî idarelerin kuruluş
larını, görevlerini ve yetkilerini, kolluk işlerini, birlik 
kurmalarım merkezî hükümetle bağ ve ilişkilerini ve 
kurdukları işletme, müessese ve teşekkülleri tanzim 
eden mevzuatı hazırlamak, uygulamasını izlemek, ge
rektiğinde değiştirilmesi çalışmalarında bulunmak, 
mahallî idarelerin görevleri ile orantılı geKr kaynak
larına kavuşturulmaları için ilgili kuruluşlarla birfflk-
te tedbirler almak görevleri de tçişSeri Bakanlığına 
ait bulunmaktadır. Bugün için mahallî idarelerimizin 
çok güç şartlar içerisinde görev yanmakta oldukları 
hepimizin malumudur; defaatle bunu Yüce Meclisin 
kürsülerinde dile getirdim. 

özellikle belediyelerin maSî yetersizlikleri esef 
verici gelişmelere yol açmaktadır. Bakanlığımda ya
pılan araştırmalara dayanılarak 1973 - 1976 yılları 
arasında hazırlanan mahallî idarelerle ilgili 12 kanun 
tasarısının bazıları zaman zaman Yüce Meclislere 
sunulmuş, ancak kanunlaşmaları çeşitli sebeplerle 
mümkün olmamıştır. 

1977 yılında özellikle Köy ve Belediyeler Kanun 
tasarıîarıyle Belediye Cezalar Kanun tasarısının Baş
bakanlığa ve oradan da Yüce Meclislere tekrar şev
kine ve kanunlaştırılmasına gayret edilecektir. 

Bu arada, Belediye Gelirleri Kanununun da ive
dilikle Meclislere sunulması içlin Maliye Bakanlığı 
ile birlikte gayret sarfetmeye de kararlı olduğumuzu 
belirtmek isterim. 

Malî yetersizlikler içinde bulunan belediyelerimi
ze yardım amacıyle 1973 yılından beri Bakanlığımız 
bütçesinde yer alan «Belediyeler Yardım Fonu», 1977 
yrfı bütçesinde 50 milyon .liradan 240 milyon liraya 
çıkarılmıştır değerli arkadaşlarını. 

İltifatınıza mazbar olacağına ve böylece belediye
lerimize yardım imkânlarımızın artacağına inancımı 

belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, iltifat ede
ceğinizi ümit ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz doldu, diğer 
söyleyeceğiniz hususları bir hayli, şimdiye kadar ya
zık olarak, gelmiş sorular var, bunlara vereceğiniz 
cevapta da karşılamanız mümkün. Sürenizi uzatmak 
imkânına sahip değiliz; Yüce Meclisin aldığı bir ka
rar var. Onun için, lütfen sözlerinizi bağlayınız efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Pekli, bağlayayım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Diğer bilgileri atlıyorum, cümlemi bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarımın {sorularım cevaplandırmaya 
geçmeden önce şu hususu belirtmek istiyorum : 

Bakanlığımızın bütün hizmet ve faaliyetlerinde 
gerçekleştirmeye çalıştırdığımız başlıca hedef, vatan
daşlarımızın huzur dolu bir kalple ve güven duygu
ları içerisinde hak ve hürriyetlerini rahatlıkla kulla
nabilecekleri ve kamu hizmetlerinden eşit şartlar içe
risinde faydalanabilecekleri bir ortamı sağlamak için 
mücadeledir. Bütün gücümüzle bu mücadeleyi ya
pıyoruz. Aksine davranışlar olursa, ne zaman, günün 
24 saatında, telefon numaramı da bütün temas etti
ğim arkadaşlara vermişimdir, günün 24 saatında mü
racaat ederler; kişi, yer, olay ve zaman göstermek 
şartıyle bu müracaatlarını bana intikal ettirirlerse ka
nunun gereğini yaptırmaktan hiçbir zaman da ger! 
durmayacağım. 

Yüce Meclise Saygılar sunarım. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım, tekrar olmaması için evvelâ 

yazılı olarak müracaat eden arkadaşları okuyaca
ğım, ondan sonra da sözlü olarak sormak isteyen ar
kadaşlarımı tespit edeceğim. 

Sayın Mustafa Kemal Gönül, Sayın Halil Dere, 
Sayın Ömer Naimi Barım, Sayın Fehmi Cumahoğ-
Su, Sayın Reşit Ülker, Sayın Haslın Benli, Sayın Ce
mal Cebeci, Sayın Gündüz Sevilgen, Sayın Âdil AM 
Cinel, Sayın Vahdettin Karaçorlu, Sayın Mehmet öz-
kaya, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Hasan Tosyalı 
yazılı olarak suallerini bildirmişlerdir. 

Sayın Orhan Senemoğlu, Sayın Orhan Birgit, Sa
yın Nurettin Yılmaz da sual soracaklarını yazılı ola
rak bildirmişlerdir, kendilerine sıraları gelince sual 
sorma imkânı temin edeceğim. 

Arkadaşlarım da sual sormak isteyen sayın üye
leri kaydediyorlar, bir dakika efendim. 
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Sora sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Karsu, Sayın Evlİyagil, Sayın Uysal, Sayın 

Sanlı, Sayın Şener Battal, Sayın Sönmez, Sayın Kah
raman.. Sayın Sönmez, Sayın Kahraman, Sayın Dere... 

Sayın Dere sizlin zaten yazılı olarak var müracaa
tınız efendim? 

HALİL DERE (Muğla) — Ayrıca yerimden söz
lü olarak da sual sormak istiyorum Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak bildirdiniz bu
raya, sualleriniz var burada efendim? 

HALİL DERE (Muğla) — Sözlü olarak da sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Onun için de sorun Sayın Dere. 
Bakın arkadaşlarınızın önünde yer aldınız... Peki 
efendim. 

Saym Ayku'l, Sayın Yüceler, Sayın Tekbıel, Sayın 
Cerit, Sayın Dikmen, Saym Paydaş, Sayın Atillâ Atülâ. 

Soru işlem1! bitti efendim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Biz de parmak 
kaldırdık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim okudum zatıâlimzi. 
Affedersiniz, kaydediyorum Sayın Sever. 
Soru işlemi bitmiştir efendim. 
Saym Bakan, tespit edebildiğimiz arkadaşlarımı

zın yazılı Olarak verdikleri soruların büyük ekseriye
ti, münferit hadiselere ve teknik konulara inhisar et
mektedir. Sanıyorum yerinden soracak arkadaşların 
da suallerinin bir kısmı böyle olabilir. Bunlara yazılı 
olarak da cevap verebilirsiniz. Dilediğinizi burada ce
vaplandırın, dilediğinizi vazıh olarak cevaplandırın. 

Şimdi sırayla arkadaşların sorularını, evvelâ yazılı 
olanları okutuyorum, sonra da yine sırası geldikçe 
arkadaşlarıma yerinden sorma imkânı vereceğim. 

Saym Mustafa Kemal GönuTün sorularını okutu
yorum Î 

Sayın Başkanlığa 
Ordu ili Gölköy ilçesinde şehir merkezinde 1 met

rekare arsa 1 500 - 2 000 lira civarında satılmakta
dır. 

Arsa bulunma imkânı çok zor olan bu kazada; 
Mehmet Osmanoğlu, Mustafa Osmanoğlu, Ahmet Os-
manoğhı ve aileleri tarafından, bugünkü değerle 10 
milyon lira üzerinde değeri olan arsayı 15 sene önce 
şartlı. hibe etmişlerdir. 

Kuruhıslann her birisi, bir ayrı yerde Hükümetin 
şahsı ile mütenasip olmayan binalarda istihdam edil-
inektedir. 

Bu arsa üzerinde hükümet konağı yapılması için 
defalarca İçişleri Bakanbğma resmî dilekçe ve şifahi 

müracaatlarımız oldu, müspet netice alamadık. Maliye 
Bakanlığı ile müşterek olarak, hükümet konağına te
berru edilmiş arsa, sahiplerine geri mi iade edilecek
tir? 

Benim btfmediğhn bir kanaldan hükümet binası 
yaptırılıyor mu? 

Aynı kazada her gece hadiseler çıkmaktadır. Bu 
hadiselerin faillerinin bulunmadığı hakikattir. Bu ha
diselerin çıkmaması için, bir subay ve bir emniyet 
amiri verilmesini Saym Bakan düşünüyor mu? 

Aybastı kazası kaymakam evine kurşun atıldığı 
bir hakikat olup, failleri meydana çıkmış mıdır? 

Lise Müdürü dövülmüş müdür? Failleri bulun
muş mudur? «Matematik öğretmeninin basma demirle 
vurulup bayılhlana kadar dövülmüş; bu konu zabı
taya haber verildiği halde hiçbir yardıma geliıtmemîş-
tir.» diye bütün halk efkârı-umumiyesi teyit ederler. 
Bu hususta kanunî bir takibat yapılmış mıdır? 

Bu ilçede asayişsizlik için İçişleri Bakanlığı ne gi
bi tedbir alıyor? 

Yukarıda arz ettiğim meselelerin münderecatııu Sa
yın Bakandan öğrenmek istiyorum. 

Bu bilgileri izah buyurmaya vakti müsait değil
se, bilâhara yazılı rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 

Mustafa Kemal Gönül 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, yazılı olarak cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 1977 malî yılı İçişleri Bakan

lığı Bütçesi görüşülürken Bakan tarafından cevaplan
dırılmasına aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 1. 8 . 2 . 1977 günü sabah saat 03.00 do
laylarında, TEK - İş Sendikası Afşin Şubesi Yöne
tim Kurulu Üyesi Muzaffer Şahin'in evine dinamit 
atılmış mıdır? 

2. İşinden dönen Muzaffer Şahin'e durumun ka
rakola duyurulması polisçe salık verildiği halde, ka
rakolda Muzaffer Şahin, İlçe Kaymakamı ve Kara
kol Komiserinin de karakolda bulunduğu sırada po
lisçe dövülmüş müdür? 

3. Muzaffer Şahin'in muayene isteği Hükümet 
Tafribince iticin- reddedilmiştir? 
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4. Dövme olayı ile ilgili Bakanlığınızca ne gib5 
işlem yapılmıştır? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bazı istatistikî bilgileri derlememizi ge
rektiren bir sual; yazılı olarak cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağtdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakam ta

rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ede
rim. 

Elâzığ 
Ömer Nafimi Barım 

Sorular : 
1. Üniversitelerde meydana gelen olaylarda, ta

lebelikle ilgisi olmayan fiilî durumlara katılan, taş, 
sopa, silâh kullananları,' yönetici ve yetkililer şikâ
yet ve takbih etmekte midirler? 

2. İçişleri Bakanlığı görev ve yetkileriyle, adlî 
görev ve yetkileri bilerek, kasıtlı olarak karıştırılıp, 
politik çıkar elde etmek içlin Hükümete hücum edil
mektedir. 

Adlî ve idarî görevlerde Bakanlığınızın durumu 
nedir? 

Faili meçhul cinayetleri ve bu cinayetlerle ilgili 
delilleri bulma sorumluluğu, adlî sorumluluk mudur? 
Yani, mesulü İçişleri Bakanlığı mıdır, müstakil ve 
özerk olan adliye teşkilâtı mıdır?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI. OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz, günün 
aktüel konusu olması, hür çok yerlerde üzerinde mü
nakaşa yapılması dölayısıyle bu suali burada cevap
landırmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız ve Anayasa 
çerçevesi içerisinde mevcut mer'i kanunlarımıza gö
re, zabıtanın Uç türlü görevi vardır. Bunlardan bir 
tanesi, idarî görev; bir diğeri siyasî görev; bir üçün
cüsü ise adlî görevdir. Zabıta, bu görevlerden ilk 
ikisini yaparken, 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa 
göre valilerin emrinde, idarî amir olarak onlara bağ
lı; ancak, üçüncü görevi yaparken; yani adlî görevi 
yaparken, tamamen idareciden bağıntısrz olarak adlî 
mekanizmaya bağlı olarak çalışır. Yani, zabıta ge
rek polis, gerek jandarma, adlî bir görevin takibi ve 
bir adlî görevin sürdürülmesi sırasında doğrudan 
doğruya Cumhuriyet Savcılarından emir alır, Adli
yenin emrindedir. Nitekim, zaman zaman bazı ha
diseler dölayısıyle, bazı polislerimizin ve jandarma
larımızın İçişleri Bakanlığından izin alınmaksızın, 

I Memurin Muhakemât Kanununa tabi olmasına rağ
men, içişleri Bakanlığından izlin alınmaksızın hesaba 
çekilmeleri, haita tevkif edilmeleri, işte bu yetkiye 
dayanmaktadır. Adlî amirdir, o anda savcı, zabıtanın, 
gerek polisin, gerek jandarmanın amiri durumunda
dır; emir veren, o anda adlî mekanizmanın başın
daki insandır. Bu bakımdan, hakikaten bir karışıklık 
olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarıma kısaca bu mevzuu izah eder
ken, bazı kanunî düzenlemeleri de burada ifade et
mek mecburiyetini duyuyorum. Yoksa, sadece söz 
olarak bunu ifade edersem, bir kaç değerli hukukçu 
ve idareci arkadaşım var şu anda beni dinleyen, an
cak bu kısa izahattan onlara hitap etmiş olacağım. 
İzlin verirseniz, bu kanunî düzenlemeler hakkında 
da bir iki cümle söyleyeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde biz çı
kalım Sayın Bakan, başkaları dinliyormuş. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşım Sayın Ahmet Şener' 
in, özellikle kendisine hitap etmek istediğimi belirt
mek için bunu söylediğimi kabul etmesini istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 2 nci maddesinde, ayrıca Jandarma Teş
kilât ve Vazife Nizamnamesinin 2 nci maddesinde 
bunlar, bu bahsettiğim hususlar yer almaktadır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda da, maddeler itiba
riyle - 1421 sayılı Kanundur değerli arkadaşlarım -
66, 75, 97, 151, 153, 154 ve 158'e kadar maddelerde 
bununla ilgili düzenlemeler vardır. Ben, bunların hep
sini aynen okumayacağım. Kısaca, sadece maddelerin 
aclere ait olduğunu ifade etmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre, hazırlık soruşturmasında, gecikmede 
sakıncalı bulunan hallerde, Cumhuriyet Savcıları bu 
yetkiye haizdirler. Yani, hazırlık soruşturmaları ya
pılırken, Cumhuriyet Savcıları bu yetkiye haiz ola
rak, adlî mekanizmanın en ucunda bulunan zincirin 
bir halkasını teşkil ederler. 

Değerli arkadaşlarım, 97 nci maddeyle ilgili dü
zenleme şöyle : Arama kararlarında, biliyorsunuz, 
aramaya karar vermek, hâkimlerin yetkisi dahilinde 
olan bir husustur. Anayasada da bu hususta gerekli 
düzenleme yapılmıştır. Ancak, tehirinde mazarrat bu
lunan hallerde Cumhuriyet müddeiumumileri ve müd
deiumumilerin muavini sıfatiyle emirleri icraya me-

| mur olan zabıta memurları arama yapabilirler. 
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Dikkat eJiniz, burada da düzenleme, Cumhuri
yet Savcılarına ve adlî zabıta görevi yapan kimselerin 
de Cumhuriyet Savcısına niyabeten, adlî amire ni-
yabeten bu işi yapacaklarına dair bur düzenlemedir. 
Yani içişleri Bakanına bağlı olarak, Ondan emir ala
rak bunu yapma yetkisi yoktur; ama savcıya bağlı 
olarak, savcıdan emir alarak, savcıya niyabeten bu işi 
yapma yetkisi vardır. 

Binaenaleyh bir İçişleri Bakanı gidip de filân ye
ri aratamaz; ama savcı bunu yapabilir. Bir çok ha
diselerde zaman zaman bazı haksız tenkitler oldu. 
Bu tenkitlere cevap vermedim. Sebebi şuydu : Ben 
kendi yetkimi de bu işlerin hallinde ilâve bir güç 
olarak kullanmayı, zabıtanın daha şevkli çalışmasın
da benim de sahip olduğum yetkiler1! onun üzerine 
eklemeyi düşünerek bunlara cevap vermedim. Yok
sa, bir cümleyle, «İşte kanunî mevzuat açıktır : Bir 
olay olduğu anda, adlî bir olaydır, adlî görev başlar. 
Tamamen adliyenin yetkisindedir; adliye bunu yap
makla mükelleftir» deyip kenara çekilmedim. Yata
nını seven bir insanın yapması gerekeni yaptım, orada 
ben de bir yük yüklendim. O yük şudur : Adlî gö
rev yapan insanlara morahnan ve onların, sicil, ta
yin, şu bu vasıtalarıyle bağlı olduğu genel müdürün 
başındaki kimse olarak belirli bir güç vermeye gay
ret ettim. Yoksa, bütün bunlar olay başladığı andan 
itibaren tamamen adliyenin sorumluluğu altında yü
rütülür. 

Delil mi lâzım? Mesulü savcıdır. Çağırır adlî gö
revle ilgili polisini, jandarmasını; «Şunu şunu topla» 
der. Eğer polis, «Bunu yapmıyorum» derse tevkif 
eder. Ama ben, «Git şu adlî delili topla» dersem hu
kuken o mesnetsizdir. Çünkü adlî görevdir. Ben idarî 
görevle mükeHef insanım. Adlî görevi görmekle kim 
mükeliefse emir verme yetkisi de onundur. 

Değerli arkadaşlarım, bir suça muttali olan Cum
huriyet müddeiumumisinin vazifesi : - kanundaki ta
birleri aynen kullanıyorum - «Madde 153. - Cumhu
riyet müddeiumumisi - şimdiki tabiriyle savcısı - ih
bar veya herhangi bir surette bir suçun işlendiği ze
habını verecek bir hale muttali olur olmaz hukuk-u 
amme davası açmaya mahal olup olmadığına karar 
vermek üzere hemen işin hakikatini araştırmaya mec
burdur.» 

Bu işi araştırmaya İçişleri Bakanı mecbur değil
dir; bu işi araştırmaya vali mecbur değildir; bu işi 
araştırmaya kaymakam mecbur değildir; ama Cum
huriyet Savcısı bunu araştırmaya mecburdur. Kimin
le araştıracak? İşte, adlî görev yapan zabıtayla araş
tıracak. 

Zabıta bu görevi yaparken ihmalde mi bulunur; 
amiri kendisidir, tecziye eder. Ben o görevi yaparken 
tecziye edemem. Ben idarî görevde kusuru olursa tec
ziye edebilirim; adlî görevde kusuru olursa ben tec
ziye edemem, onu adlî amir tecziye eder. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Vali ve kaymakam
lar ne yapar oralarda? 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devaırila) — Değerli arkadaşlarım, hukuku anlatı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulan suallere ce
vap veriyorsunuz. Bir de yerinden sorulanlara ce
vap verirseniz altından kalkamayız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Cumhuriyet Savcısı yalnız maznunun aleyhinde 
olan hususları değil, lehinde olan cihetleri de arar ve 
kaybolmasından korkulan delillerin toplanmasına ve 
zaptına da çalışır. Cumhuriyet Savcılarına verilmiş 
görevdir. İçişleri Bakanına verilmemiş bu görev. Ve
riniz bu görevi, şerefle altına girer, o yükü de taşı
rız; ama bize verilmemiş. 

Adlî vazifeler : «Madde 154. - Cumhuriyet Sav
cısı yukarıda yazılı neticelere varmak için bütün me
murlardan her türlü malumatı isteyebilir. Gerek doğ
rudan doğruya, gerek zabıta makam ve memurları va-
sıtasıyle her türlü tahkikatı yaptırabilir». 

Yine savcı yaptırır. Ne vali yaptırır; ne kayma
kam yaptırır; ne emniyet müdürü İçişleri Bakanı adı
na yaptırır; ne İçişleri Bakanı yaptırır. Kanun böyle 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devletinde kanunlar 
hâkimdir. Biz buna inanıyoruz. Mevzuatın bu çerçe
vesi içerisinde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ge
rek doğrudan doğruya, gerek zabıta makam ve me
murları vasıtası ile her türlü tahkikatı yaptırabilirler. 
Bütün zabıta makam ve memurları, Cumhuriyet Sav
cılığının adliyeye müteallik işlerde emirlerini ifa ile 
mükelleftirler. Bu emirler mühim ve müstacel husus
larda umumî zabıta makam ve memurlarına şifahî ve 
bunlardan gayri hallerde zabıta amirlerine yazılı ola
rak verilir. Şifahî emir verildiği hallerde Cumhuriyet 
Savcılarım müstaceliyetten ve vermiş olduğu emirden 
zabıta amirim de haberdar eder. Kanun tarafından 
kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerin
den istenen adliyeye müteallik vazife veya işlerde 
suiistimal veyahut mmal ve terahileri görülen devlet 
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memurlarıyla Cumhuriyet Savcılığının şifahî veya 
yaztiı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya 
terahileri görülen zabıta amir ve memurları hakkında 
müddeiumumilikçe doğrudan dokuya takibatta bulu
nulur. 

Değerli arkadaşlarım, bir çok zamanlar politik 
birtakım neticeler almak için bazı tenkitlerde buluna
biliriz; ama bu devleti belirli ölçüde tahrip eder du
ruma geldiği zaman, meselenin aslını da bilmemiz 
gerekir. 

«Niçin filân suçlunun yakalanmasını temin etmi
yorsunuz?» 

Değerli kardeşlerim, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu bunun mesuliyetim savcıya vermiş, içişleri 
Bakanına vermemiş ki, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu suçlunun yakalanması mükellefiyetini vazife 
ve mesuliyet olarak savcıya vermiş ve demiş ki : Sav
cı, adlî görev olarak zabıtayı çalıştırır. Ben onun ça
lıştırmasına mani mi olayım? 

Ve kanun da diyor ki : «Eğer ihmalleri olursa sui
istimalleri olursa, çalışmakta eğer birtakım sebepler 
dolayreryle, fikrî veyahut başka türlü sebepler dolayı-
sıyle ihmalleri görülürse, savcı onları tecziye eder» 
öliyor. E, anayasal mekanizma getirilmiş. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Zabıta 
kime bağlı? 

HASAN SEVER (Çanakkale) —- O zaman İçiş
leri Bakanlığının ne önemi var?.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakan
lığı man>i zabıta görevini yapar. Suç işlendikten son
ra... Yani, isterseniz böyle bir kanunî düzenleme ya
pın, İçişleri BakanÜığına da bunu verin, ben bunu da 
yapayım. Ama ben diyorum M, ben diyorum ki... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Öbürünü yaptın 
da... Aman kalsın... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Demagoji ile bir yere gidemeyiz. Ben 
diyorum ki, bu düzenleme savcılara verilmiş. Dü
zenleme savcılara bir mükellefiyet vermiştir. Savcının 
yapması gereken şeyi niçin benden soruyorsunuz di
yorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Savcılar se
nin emrinde... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Savcılar benim emrimde... 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, lütfen müdahale 
etmeyin. 

I İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Savcılar Adalet Bakanhğının emrinde 
değildir değerli arkadaşlarım. Çok büyük hata işledi
niz. Savcılar müstakilen görev yaparlar. Müstakil, 
adliyenin bir uzvudurlar. Adalet Bakanlığının savcı
larla Ogili tasarrufları, tek başına Adalet Bakanlığına 
ait değil, Anayasada bir kanun gibi düzenleme yapı
larak, doğrudan doğruya yargı mercilerine bırakılmış
tır. Savcılar da bu manada Hükümetin emrinde de
ğildir. Sonunda şikâyet şuraya geliyor - anlıyorum, 
iştirak de ediyorum - siz 1961 Anayasasından şikâyet 
ediyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Asla, asla... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Devamla) — E, nasfl olacak peki? Anayasa bunu ge
tirmiş. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben polemik yapmak için 
değil, bir şey ortaya çıksın diye konuşuyorum. Kim
seyi de itham etmiyorum, bir hukukî münakaşayı gö
türüyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Soruya cevap değil bu. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen. 
Sayın Bakan, siz müdahalelere cevap vermeyin, 

bir soruyu cevaplandırıyorsunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Devamla) — Buna rağmen Anayasadan şikâyetçi ol
mayabilirsiniz. Ben illâ sizin Anayasadan şikâyetçi 
olmanız gerektiğini söylemiyorum. Bütün bunlar böy
le böyle... 

HASAN CERÎT (Adana) — Sayın Bakan, demin 
yetiştiremediği konularda bu izahı veriyor; soruya ce
vap değil bu. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, Saym Cerit... 
Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeceğf'm. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Hay hay... 
Bütün bunlar alt alta konulduğu zaman Anaya

sanın getirdiği şey tenkit edilir. Mecburuz buna. Alt 
alta konulup tenkitleri sıraladığınız zaman, savcıya ses 
çıkaramazsınız. Dava açıp açmaması, muhtar olarak, 
özerk müessese olarak kendine ait bir mesele. Davayı 
açtığı zaman, açacağı davanın gerekçesini de kendi 
hazırlıyor, Adalet Bakam hazırlamaz ki, 572 kaza, 67 
fflde. öyleyse, neticede mekanizmanın içerisinde hü
kümetin ağırlığı yok. Anayasa böyle getirmiş, kuvvet
ler ayrılığı prensibidir. Hukuku burada kendimiz iste
sek de değiştirenleyiz ki. Meclisler değiştirir, başka 
türlü bir düzenleme olur. 1961 Anayasası, kuvvetler 
ayrılığı prensibi getirmiştir. Devletin içerisinde, kuv-

I vetler ayrılığı prensibine göre... 
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NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
burada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan bah
setmesi yersiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturunuz yerinize. 
Sayın Bakan, bir ricada bulunacağım. Biz sualleri 

mümkün olduğu kadar sayın üyelere kısa, özlü ve 
herhangi bir mütalaa eklemeden sormalarını temin 
etmeye çalışıyoruz. Cevaplarının da mümkün olduğa 
kadar suallere uygun olması lâzım gelir, bir. 

Bir de, bilhassa istirhamım, İçtüzük daMKnde, 
sorudan suallere cevap vermek üzere kürsüdesiniz. 
İçtüzüğü de çiğneyerek yerinden sorulan suallere de 
cevap verirseniz, altından kalkamayız, onları lütfen 
duymamazhğa gelin ve sorulmamış telâkki edin. Çün
kü İçtüzük dışı soruluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Yeı'inden lâf atanların, Sayın Başkanın ikazı ile 
sözler.ni duymamazlıktan gelerek konuşmamı sür
dürüyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Konuşma, diyor, so-
ruüan soruya cevap ver. 

BAŞKAN — Konuşmayacak mı efendim, cevap 
vermelt konuşmak değil mi? Sayın Cerit, yani ağzını 
mı kapatacaksınız Sayın Bakanın? 

HASAN CERİT (Adana) — Adlî zafertamn vazi
fesidir. Soru cevaplandırılmıştır... Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun, Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nununun izahına lüzum yok ki. 

BAŞKAN — Efendim, suale cevap vermek ko
nuşmak değil midir yarti? «Konuşmamı sürdürüyo
rum» deyince, niye karşısına çıkıyorsunuz efendıim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Soruyu kendi 
n^illetvekiîlerine hazırlatmış, kendisi cevap veriyor. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, suale cevap verirken 
konuşmayacak mı? Sayın Balkan konuşmamı sürdü
rüyorum derse, ağzını mı kapatacaksınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devam'la) — İçtüzüğe göre hakkım var. Kullanı
yorum hakkımı... 

BAŞKAN — Cevap vermek, konuşmak değil mi 
eferidlm? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İsıianbul) — Alııuz kâğıdı 
eîinden, bakalım cevap verebilecek mi? Soruyu sor
duruyor, cevap hazır, onu okuyor. Orada okumaya 
hakkın yok, Anayasa dersi vermeye de hakkın yok. 

HASAN CERİT (Adana) — Hile-î seriye. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Bakana gerekli 

uyarmayı yaptık. Saym Bakan da uyarmam üzerine, 

uyarmam istikametinde sözüne devam edeceğini söy
ledi, bunun neresine itiraz ediyorsunuz, anlamadım 
ki... . 

Sayın Bakan, siz cevaplandırmaya devam edin. 
Yalnız rica ettiğim istikamette olması şartıyle efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Anayasa dersi 
veremez Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anayasaya ay
kırı hareket gördüğüm anda, Anayasaya aykırılığı 
belirtmek benini görevim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
hangi soru cevaplanmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer lütfen 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) *— Değerli arkadaşlarım, yine Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun... 

HASAN CERİT (Adana) — Hukuk Fakültesi mi 
burası, rica ederim. Bize Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununu mu öğretiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Cerit, Saym Cerit. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Saym Başkan, idarî... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
sorulara cevap versin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Saym Değer Mit-
fen susun da, sayın hatibin ne söylediğini dinleye
yim hiç olmazsa. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

HASAN CERİT (Adana) — 20 dakikadır konu
şuyor, dinlemiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendini, lütfen. Siz 
daha çek vakti uzatıyorsunuz. 

HASAN CERİT (Adana) — Uzatan sizsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, soruya cevap verirken 
yerinizden tekrar tekrar sorular sorarsanız elbette 
uzar. Lütfedin, sız de yardımcı olun, beraberce yü
rütelim efendim. Saym Bakanın sualleri çabuk ce
vaplandırmasını istiyorsanız, lütfen dinleyin. Sizin 
yaptığınız İçtüzüğe göre, bu kürsüye gelenin konuş
ması, sayın milletvekillerinin dinlemesi icap ediyor; 
ama siz yerinizden konuşuyorsunuz, hatibe imkân 
bırakmıyorsunuz, ondan sonra da «niye uzatıyor» 
diyorsunuz. Lütfen evvefâ siz İçtüzüğe riayetkar 
olun, başka riayet etmeyenleri de ben riayet etmeye 

1 davet edeyim efendim, lütfedin. 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
soru sorma.», 

BAŞKAN — Sayın Aykul, şimdi söylüyorum, hâlâ 
yerinizden konuşuyorsunuz. Lütfen. Böyle bir usul 
yok, bana hitap edemezsiniz, size herhangi bir söz 
vermedim, böyle de bir hakkınız yok. Siz İçtüzüğe 
göre dinlemekle mükellefsiniz, lütfen oturun ve din
leyin. Ben de sayın Bakanın... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
soru sorma işleminde oyun dönüyor; önceden hazır
landıkları soruları okuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun yerinize. 
Sizin yaptığınız içtüzüğe aykırı... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önceden hazırla
dıkları sorulan... 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir hakkınız yok 
Sayın Aykul. Size, İçtüzük bu hakkı vermemiş; 
canınız istediği zaman kalkıp itiraz etme hakkım. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önceden sorulan 
hazırlıyorlar, sonra cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum, uyar
mam istikametinde sualleri cevaplandırmanızı tek
rar istirham edeceğim. 

Sayın Bakan, biz, milletvekili arkadaşlarımızın 
sual sorma haklarını, İçtüzüğün imkânlan nispetinde, 
zamandan tasarruf etmek için daraltmaya çalıştık, 
gerekçesiz ve kısa suaüer sormalanm temin ettik. 
Sayın üyeler buna riayet için yazılı olarak kısa sual
ler gönderiyorlar, siz de lütfedip bu istikamette ce-
vaplandınrsanız, bu itirazlara mahal kalmayacak, 
rica edeyim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Ancak, tabiî gerekçesiz sual olur; ama gerekçe
siz cevap olmaz, izin verirseniz kısa gerekçelerle... 

HASAN CERİT (Adana) — Bakan kitap oku
yor. 

BAŞKAN — Efendim, oturun lütfen, susun... 
HASAN CERİT (Adana) — Yazılı cevap ver be 

birader* 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Kardeşim tahammül edemiyorsan, ri
ca edeyim çık dışan yahu... 

BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Cerit, kimseye 
bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok, dinlemekle mü
kellefsiniz. 

HASAN CERİT (Adana) — Efendim* soru ce
vaplandırma değil, kitap okuyor burada. (M. S. P. 
sıraüanndan sıra kapaklanna vurmalar 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize efendim. Bana 
karşı konuşmaya da hakkınız yok, size bu müsaadeyi, 
bu imkânı vermedim, oturun yerinize, lütfen din
lemeyi öğrenin evvelâ. Siz dinlemeye riayet eder-
niz, hatip de konuşma adabına riayet eder. Evve
lâ İçtüzüğü siz bozuyorsunuz, sonra da riayet et
meyi başkasından istiyorsunuz. İçtüzüğü ihlâl ede
rek başkasını İçtüzüğe davet mümkün değildir. 

Sayın Bakan, rica edeyim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ki, kanu
nun maddelerini yazdığım şu metin elimde olduğu 
takdirde bunları cevaplandırabileceğimi zannetti bir 
sayın parlamenter, şimdi onu atıyorum* 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Okuduktan 
sonra atıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu da kanun metnidir, bunu atmaya 
imkân yok, bunun üzerinden şimdi konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hukuku amme davası açma 
vazifesi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 
ncü maddesine göre düzenlenmiştir. Bu düzenîemıe-
de, yine aynı şekilde, Cumhuriyet Savcılığının ad
liyeye müteallik işlerde emirlerini bütün bu kuruluş
ların ifa etmeye mecbur ve mükellef olduklarını ve 
bunun da Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiş ol
duğu zikredilmiştir. 

Suça karşı zabıt vazifesi, yine aynı şekilde zabı
tanın, polisin değildir. Polis bunu yapıyorsa ad
liyeye niyabeten yapıyor, adliye adına yapıyor. Sav
cı gelir, polise yaptırmaz, el koyar, kendisi yapar. 
İllâ polis yapacak değildir; «eksik yapılıyor, adliyeyi 
yanıltıyorsunuz» deniyorsa o yapar. Polis bunu yap
maya mecbur değil ki, polis emir verildiği için yap
maya mecbur. Kanun, savcı, «onu yap» dediği için 
yapmaya mecbur. Gelir elkoyar savcı muavini, ken
disi yapar, o zaman kimi yanıltıyorsak yanıltmayız. 
Benim polisim, bunu illâ ben yapacağım, başkası 
yapamaz, ben bunu yapıp da yanıltıcı bilgi verece
ğim diye ortaya çıkmıyor ki. Bu, adliyenin göre
vidir, adliye diyor ki; «Sen git şu tahkikatı yap» 

Savcının emrine, göre, ona niyabeten polis va
zife yapıyor. Bu bakımdan yine bu iş Cumhuriyet 
Müddeiumumileri diye tabir edilen Cumhuriyet Sav
cıları... 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Va
liler «miiır vanmliıyotr mu Saiyun Balkan? 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hayır kardeşim, valiler adlî tahkikat 
için emh* veremezler, yetkileri yoktur, varsa bile 
emir kanunsuzdur, havada kalır. Emh* veremezler. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ne facialar oy
nanıyor Sayın Balkan, onlardan haberiniz yok mu? 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, lütfedin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yine; vaka mahallinde memurun emir
lerine muhalefet: Madde 157. — Soruşturmanın re'sen 
yapılması: Madde 158. — Bütün bunlar Cumhuri
yet Savcılarına verilmiş görevlerdir. 

özet olarak bir cümle söyleyeceğim ve bazı me
seleler niye halledilmiyor dediğiniz şeye de, yine Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 ncü mad
desi ile cevap vereceğim. 

Suç başladıktan sonra her şey adliyeye aittir. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Hangi ya
sadan bahsediyor, Türkiye'de uygulanıyor mu bun
lar? 

BAŞKAN — Efendim, sual sormaya hakkınız 
yok. Oturunuz yerinize efendim, yok böyle bir 
hakkınız... 

Üçüncü ve mühim husus; kelime kelime okuyo
rum: Suç devlet veya hükümet nüfuzunu kırar ve
ya memleketin asayişim bozar fiillerden bulunur ve
yahut adabı umumiye aleyhinde olursa, bu vakıalar 
ve haHer kararda gösterilir. Bu durumlarda... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Hâkimin ya
pacağı işler onlar. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bunları biliyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Aykul, lütfe
din efendim. 

Sayın Aykul, bu kürsüden söylenen her şeyi bi
liyorsunuz. Sayın Yılmaz, bu müzakerenin yürü
mesini istemiyor musunuz? Lütfedin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamca) — Tabiî siz biliyorsunuz değerli arkadaş
larım. Zaten bütün mesele çok bilmekten çıkıyor 
galiba. 

Şimdi bu durumda, filan mahallenin filan so
kağında veya filan meydanında yakalanan; devlet 
aleyhine, hükümetin nüfuzunu kırar mahiyette ve 
memleketin asayişini bozar tarzda yakaladığımız ki
şilerin eğer tevkif edilmemeleri diye bir durum 
varsa; işte Ceza Muhakemeleri Usulü; «Buna göre 
tevkif edilebilir» diyor. Ederse edebilir, etmezse et
mez. Onun hesabını, adlî görevle ilgili hesabı, ida
ri olarak İçişleri Bakanı vermez. 

Şimdi, biz neyin hesabını veririz değerli arka
daşlarım? Biz, manii zabıta tedbirleri almakla mü
kellefiz. Nasıl manii zabıta tedbirleri alınır? Adlî 
görev yapan polis ve jandarmanın dışındaki bölü
mü alırız; filan yerde nokta kurarız, orada nöbet 
bekletiriz; filan yerde bir suç ihbar ve istihbarı alı
rız, orada önleyici tedbir alırız. Filan demek kong
resini yapacaktır; «Basılacak» denir, orada tedbir 
alırız. 

Onun dışında, motorlu ekipler kurarız, onlar
la bu manii zabıta görevini yürütürüz. Onun dışın
da, üniversitenin herhangi bir yerinde, üniversiteye 
geliş yollarında, yollarda aramalar yaparız. 

Bütün bu manii zabıta tedbirlerini... 
HASAN CERİT (Adana) — Sabaha kadar de

vam etsin. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın suale ce

vap verme tarzım ben tayin edecek değilim. Ne za
man bitireceğini kendisi tayin edecek. 

Gerekli uyarmayı yaptım. Daha ne yapayım 
efendim? Ağzını bağlamak imkânına sahip değilim 
efendim. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Bu soru
yu soruyorum, cevap versin. 

BAŞKAN — Beyefendi, böyle bir hakkınız yek. 
Siz Millet Meclisinde bulunmuyor musunuz? Size 
hitabediyorum, «böyle bir hakkınız yok» diyorum, 
ama siz bağırmakta devam ediyorsunuz. 

Sayın Bakan, böyle bir sual sorulmadı, lütfen 
cevap vermeyin. Bu şekilde cevap verirseniz, İçtü
züğe aykırı hareket etmeye milletvekillerini teşvik et-
moş olursunuz. Çok rica ediyorum, size sorulan 
sorulara imkân nispetinde kısa cevap vermeye çalı-
ŞHI, rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, son olarak, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 104 ncü maddesini 
arz ediyorum: Suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvet
li emareler elde edilen maznun aşağıdaki hallerde 
tevkif olunabilir. 

O haller de üç tane madde. 
1. Kaçma şüphesi uyandıracak vakıalar bulunur

sa, 
2. Suçun izlerini yok etmeye veya şeriklerini 

uydurma beyanata, yahut şahitleri yalancı şahitliğe 
veya şahadetten kaçmaya sevk edeceğini gösteren 
haller varsa, 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Çok kıssaca bitiriyorum. 

Ye nihayet bir Üniversitede büyük ölçüde asa* 
yişsızükler olduğu, kendilerine yardım edilmesi ge
rektiği ifade edilince; oraya iki tane jandarma ala
yını götürür, bir bütün toplum polisi kuvvetini ko
yar; zabıtayı önleyici tedbir bakımından orada gö
revlendiririz. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum ki... 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Onun için 123 

kişi öldü. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) —. . . sayın Parlamenterin sualini burada 
cevaplandırmış oMum. Teşekkür ederim. 

HASAN GERİT (Adana) — Biraz daha devam 
et. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) -r- Mühendisten 
bakan olursa öyle olur. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen... 
Sayın Bakan, diğer sualleri okutacağım. Yal

nız bir hususu hassaten rica edeceğim. 
Danışma Kurulunuz, parti grupları adına 20'şer 

dakika, şahısları adına 10'ar dakika, Hükümet adı
na da 30 dakika konuşma imkânı temin etmiş. 

Sual sorulmasını, suallere de Sayın Bakan ta
rafından cevap verilmesi derpiş edilmiş ama; her ha
lükârda, suallerin sorulup cevaplandırılması, bü
tün bu müddetlerin dışında mütalaa edilmesi mümkün 
değil Zamanımız çok daralıyor; Onun için, sualle
re mümkün olduğu kadar kısa cevaplar vermenizi 
rica edeyim. Tabiî takdir sizindir. Gerekçesiz ce
vap vermeyin demliyorum, elbette gerekçesini söy
leyeceksiniz; ama bu ölçüler içinde cevap vermenizi 
rica edeceğim. 

Tefekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ce-

vaplandırılmasmı dilerim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Soru : 16 Ocak günü, Ülkü Ocaklarına bağlı ol
dukları Heri sürülen 200 - 250 kadar kişinin, Milli
yet Gazetesi önünde gösteri yaptıkları, tehditte bu
lundukları doğru mudur? 

Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin kişi
liğinde, basın özgürlüğüne yapılan bu vahim te
cavüzün suçluları kimlerdir? Şu ana kadar kimler 
hakkında, hangi kişiler hakkında, hangi kanunla
ra göre ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 

Bu yasa dışı eylemi önîemeyen İstanbul Vali
si ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkında ne gibi ya
sal işlemler yapılmıştır? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım bir cümle ile 
söyleyeyim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ülker'in bir 
hayli sualleri var. İsterseniz, hepsini toptan alırsa
nız belki birbirine benzer olanlar var. Hepsini 
birden cevaplama imkânı olur. 

Soru : İstanbul'da yılda 10 756 oto çalındığı, 
günde 4(M) hırsızlık olayı olduğu doğru mudur? Oto 
hırsızlarının çeteler halinde çalıştıkları, bekçileri 
•b?.!Ülayarak garajları soyduklan, sahiplerini tehdit 
ederek gözlerinin önünde otolarını alıp gittikleri, evi
nin penceresinden veya balkonundan müdahale eden 
oto sahiplerine ve polislere ateş ettikleri ve öldür
dükleri doğru mudur? Içîşferî Bakanlığının Istan-
biîPda mal güvenliğini sağladığına inanıyor musu
nuz? 

Soru : Türkiye'nin en büyük gazetelerinden Cum-
hutfîyet Gazetesinin İzmir börosu şefi Hikmet Çetin-
kaya'nın dairesi kurşun yağmuruna tutulmuş; sonra 
patlayıcı madde atılarak taşlanmıştır. Bu olay bir 
gazetecinin kişiliğinde, özgür basını susturmak 
amacıyle yapılmış ağır bir tecavüzdür. Bu utanç 
verici tecavüzün failleri bulunmuş mudur? Bulun
muşsa kimlerdir? 

Soru : 25.1.1977 günü İstanbul Teknik Üniver
sitesinde, Dekan ve Dekan Vekili ve bir öğretim 
üyesi polislerin tecavüzüne uğramıştır. Düşünce ve 
blhn özgürlüğüne ve üniversite özerkliğine yöneten 
bu saldırıların failleri hakkında ne gibi bir işlem ya
pılmıştır? 

Soru : Anayasanın 116 ncı maddesi, mahallî ida
relere görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının sağ
lanmasını buyurmaktadır. Belediye Gelirleri Yasasın
da, önemli gelirler sağlayan, ilân, reklam* liman, te
mizleme, aydınlatma resimleri Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptaî edilmiş olmasına, kararnameler ve 
personel yasaları ile belediyelere yeni ve ağır yükler, 
personel maaş ve katsayı, ikramiye artmaları uygu
landığı, toplu sözleşmelerle işçilerin ücretleri artırıl
dığı haMe, özellikle büyük belediyelerin bu yüz-
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den memur ve işçilerine ücretlerini ve maaşlarım 
ödeyemez ve en temel işleri yapamaz hale geldikleri 
halde, Belediye Gelirleri Yasası Bakanlığınızca ne
den getirilmemiştir? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, iki sualinizi Adalet 
Bakanlığı görevleri ile ilgili telâkki ediyorum, bun
dan sonraki Adalet Bakanlığı Bütçesinde o sualleri 
sormak üzere... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hangi sualler efen-
dîm, okur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, birisi; bir şahsa ceza ve
rilmesi, birisi de; savcılığın 10 aydır bir şahsı ara
dığına dairdir. Bunları İçişleri Bakanlığı ile ilgili 
görmüyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi efendim, il
gilidir. Zira Saym Bakanın biraz evvel verdiği iza
hata uyuyorj Savcı yazıyor 10 defa, yakalayın diye, 
ama polis yakalamıyor. 

BAŞKAN — İlgin* görmüyorum efendim, Adalet 
Bakanlığının Bütçesinde sorarsınız, Adalet Bakam 
bu suallerinizi cevaplandırsın. Öyle takdir ettim 
efendim, lütfediniz Sayın Ülker.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, takdi
rinizi yanlış buluyorum. Bakanın izahatına göre, 
diyor ki; «Savcı bize yazar, biz yaparız» Savcı 10 
defa yazdı polise, fakat yakalanmıyor... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(LPevamEa — Hiç Öyle h"r şey demedim. 

BAŞKAN — Lütfen Saym Ülker, size bu mü
dahaleyi yapmanız için söylemedim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Savcı kendisi yetkilidir cezalandırmaya. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Tamam, soru 
cevaplandırıldı. 

BAŞKAN — Saym Bayraktar, sorunun cevap-
landınldığım siz ve ben değil, Saym Bakan takdir ede
cek, lütfedin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Savcı bize yazıp biz cezalandırmayız. 
Tabiî mühendisten hukukçu olursa böyle olur... 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Suçlunun yaka
lanması zabıtaya ait değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, adlî zabıtaya aittir. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Adlî zabıta ku

rulmadı ki.. 
BAŞKAN — Efendim, zabıta adliyenin emrin

dedir.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Adlî zabıta vardır. 
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SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Adliye zabıtaya 
yazıyor, «yakalayın» diye... 

BAŞKAN — Efendim, Adliye Bakanından sorar
sanız, o da «İçişleri Bakanından sorun» derse, o za
man haklısınız. Lütfedin efendim, bundan sonraki 
bütçede sorarsınız... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sorumu okuyun, 
kabul etmiyorsanız muameleye koyun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, bu sualinize saym Bakan, 
«Yazılı cevap vereceğim» diyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Meclise arz edin. 
Sorulanın okunsun, muameleye koyup koymama hu
susu ayrı bir meseledir. 

BAŞKAN — Peki, okutuyorum efendim. 
Soru : Hakkında gıyabî tutuklama kararı olan İs

tanbul Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gül'ün 10 
eydir yakalanması için Cumhuriyet Savcılığınca on 
kez yazı yazıldığı halde yakalanmadığı, bazı açık otu
rumlara katıldığı, son kez Milliyet Gazetesine karşı 
girişilen olayda bir otomobilin üstüne çıkarak polis
lerin gözleri önünde konuşma yaptığı doğru mudur? 
Doğru ise, İstanbul Polis Müdürü ve diğer ilgililer 
hakkında ne gibi yasal işleme girişilmiştir? 

Soru : 17 . 9 . 1975 gününde, Kayseri - İncesu 
ilçesinde bir camiin kapısına yapıştırılan; «Faşist mil
liyetçi, faşist ordu, faşist polis, komünizmin bayrağını 
bir gün çekeceğiz» biçimindeki yazınım İncesu Büyük 
Ülkü Derneği üyelerinden Şuayıp Bayam tarafından 
yazılmış olduğu, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tara
fından hüküm altına alınarak, sanığa 6 ay hapis, 200 
lira ağır para cezası verildiği doğru mudur? 

BAŞKAN — Şimdi İçişleri Bakanı ile alâkası var 
mı sayın Ülker Verilmiş cezanın... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Var efendim.... 
BAŞKAN — Efendim, Adliye Bakanlığı Bütçe

sinde sorarsınız, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul).— Sonuncusunu değil, 
birincisini söyleyiniz. 

BAŞKAN — Birincisi de efendim. 
Savcının aradığı kişiyi İçişleri Bakanından mı so

racaksınız, Adliye Bakanından mı? Adliye Bakanın
dan soracaksınız savcının aradığını... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soracağız efendim, 
sayın Bakan söylüyor, her iki bakandan da sorulabilir, 
hiç bir mahzuru yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı olarak cevap vere
ceğim. Yani Adalet Bakanlığına sorulması lâzım, 
ama ben de cevap veririm, Adalet Bakanlığından alır 
cevap veririm efendim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Hiç üzülmeyin, 
onun da sizden pek farkı yok. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Efendim, savcı 
yazmış «yakalayın» diye. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bana yazılmaz öyle şey. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. 
Sayın Cumalıoğlu, zatıâlinizin suallerini de, bu

rada bir sayın üyenin konuşmasını, sayın Bakanın 
da dinleyip, gerektiğinde umumi konuşmalar arasında 
«gerekseydi cevap vereceği» noktasında telâkki ediyo
ruz; sayın Bakanın cevaplandırmasına lüzum görmü
yorum efendim. 

Diğer bir soruyu okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın İçişleri Bakanınca ce-
vîspîandıriMnasını rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Haşini Benli 

1. Geçen hafta pazar günü kaçırılan, Türk Hava 
Yollarının İzmir uçağının kaçırıhşından İçişleri Ba
kanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, basın 
mensupları tarafından haberdar edildiği, bir gün son
ra yayınlanan Hürriyet Gazetesi tarafından açıklan
mıştır. Sayın Bakan, bu açıklama karşısında ne düşü
nüyorsunuz? 

2. Aynı olay dolayısıyle, Polis Koleji Müdürüne 
işten el çektirdiğiniz bildirildi. Uçak kaçırma olayı
nın faili Polis Koleji öğrencisi diye, okul müdürüne 
işten el çektiren sayın Bakan, müdürün en yüksek 
amiri olarak kendisi istifa etmeyi niçin düşünmemek
tedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece birinci suale 
cevap verin, ikincisini size karşı sorulacak bir sual 
telâkki etmiyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hürriyet Gazete
sinde, bahsedildiği şekilde çıkmamıştır. Bakanlar ga
zetecilerden öğrendi, diyorlar. Ben Ankara Valimiz
den öğrendim, gazetecilerden öğrenmedim; akabinde 
bir gazeteci bana geldi sordu. Çünkü, o zaman bir ya
bancı misafiri geçirmekte iken olay cereyan ediyor
du; yani biz hava alanında bulunurken olay cereyan 
ediyordu. 10.30'da misafirimiz alandan hareket ede
cekti, hadise de o zaman cereyan etmişti. 

| ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saat kaçta, saat 
kaçta? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İlgili Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl 
Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Ankara Valimize, ben 
de sayın misafirimizin yanında otururken bana iletil
di. Çıkarken de bir gazeteci arkadaş bunu sordu; 
«Henüz sadece kısa bir bilgi var, temas halindeyiz» 
dedim. Bilâhara bilgileri de benden, o gazeteci son
radan, sınıfına, numarasına kadar aldı. Bir gazeteci
den öğrenmiş değildir Emniyet Müdürü ve İçişleri 
Bakanı. 

! CAHİT ANGIN (Çorum) — Polis Koleji Müdü
rünün işine neden son verdirdin? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Takdirim ölçüsünde yaptım. Polis uçak 
kaçırmaya mani olur. Uçak kaçıran adamın yetiştiği 
yerdeki müdürü de görevden alırım ben. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Gerekçesi nedir? 
Sen niçin istifa etmiyorsun? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Gensoru getirirsiniz, düşürürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen. Sayın Bakan 
lütfen beati dinler misiniz? Bir saniyenizi rica edece
ğim, lütfen beni dinler misiniz? 

Sizden rica ettim, İçtüzük dışı sorulan suallere ce-
I vsp verirseniz, bu yolu açmış oluruz. Sonunu alama

yız. (C. H_ P. sıralarından gürültüler) Lütfen bu sual
leri sorulmamış kabul edin. Ancak, buradan bizim 
vasıta olduğumuz, aracı olduğumuz suallere cevap ve
rin. Lütfen efendim. Diğer bir soruyu okutuyorum : 

I Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanı tara-

I fından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ede-
rım. 

I Kayseri Milletvekili 
I Cemal Cebeci 
I 1. Ankara Belediye Başkanına, şehri pisliğe boğ

duğu için işten el çektirdiniz. Bunun hukukîliğini 
I münakaşa etmek isteyenler var. İşten el çektirmenizin 
I hukukî mesnedi nedir? 

2. Son günlerde, hür ve kabul edilmiş Mason
lar Derneğinin sizin zamanınızda kurulduğu ve be
yannamesini imzaladığınız dedikodusu vardır, doğru 
mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
I (Devamla) — Zaman kalmadığı için iki cümle ile 

söyleyeyim. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devanda) — Değerli arkadaşlarım, Ankara Bele
diye Başkanı hakkında uygulanan istem tamamen 
hukukîdir. Hatta, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
içerisinde şimdi görev yapan Sayın Turan Güneş'in 
bu hususta, Memurin Muhakemat Kanunu ve 1580 
sayılı Belediye Kanunu münasebetiyle Meclis za
bıtlarında ifadeleri vardır; tamamen hukukîdir. Be
lediye Reisleri Memurin Muhakemat Kanununa 
tabidirler.... 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Bu konu 
henüz mahkemede. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Hayır, mahkemede filan değil. Ne 
mahkemesi Orhan Bey Allahaşkma, değil ya... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen oturun 
efendim, lütfen efendim. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Danış-
tayda esas hakkında karar verilmedi daha. 

BAŞKAN — Efendim lütfen oturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yani bu, kanunî değildir diye tenkit 
ederken mahkemede değil mi gözüm kardeşim?. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Çok 
güzel vallahi, mühendislerden hukuk öğreniyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — 1580 sayılı Kanuna göre de, Belediye 
Reisleri Memurin Muhakemat Kanununa tabi olduk
ları için işten el çektirilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, zaten sayın Bakandan 
kendi görüşleri soruluyor; o da kendi görüşünü söy
lüyor efendim. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) - Yüksek 
Mahkemenin henüz kararı belli mi? 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Mahkemenin ka-
rarıyle ilgili değil. Bakanlığm icraatı konuşuluyor, 
burada, Bakanın bir eylemine karşı, «hangi hukukî 
mesnede dayanarak bu şekilde hareket ettiniz» di
ye soruyor, o da kendi hareketinin gerekçesini söy
lüyor. Bunun Danıştaydafci mahkeme ile alâkası yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devanda) — İki hukukî mesnedi vardır; biri Me
murin Muhakemat Kanunudur, biri 1580 sayılı Be
lediye Kanunudur. 

Diğer konuya gelince; Hür ve Kabul Edilmiş 
Masonlar Derneği, benim bakan olmamdan 1 yıl 
önce bu ismi almışlardır. Benim zamanımda kurul
muş da değildir, beyannamesini de vermiş değildir. 

Birtakım spekülasyonlar yapmak için istismar edil
mektedir. Cevaba bile değerli bulmam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Kapatmayı düşü

nüyor musunuz? 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Menafiî umumı-

yeye hadim bir cemiyet midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; ben sizden rica ettim, 
bu şekilde İçtüzük dışı sorulan suallere cevap verir
seniz sonunu alamayız efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Haklısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündüz Sevilgen'in sorusu
nu okutuyorum: 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sualimin sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına delâletlerinizi istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

Manisa 
Gündüz Seviügen 

Sual: Son günlerde basında, evvelce yurt dışına 
kaçmış olan maruf komünist Zekcriya Sertel'in mem
leketimize dönmesine müsaade edildiği tarzında neş
riyat yapılmaktadır. Bu meselenin aslı nedir? Bu 
müsaadeyi kim veya hangi merci vermektedir? Ze-
keriya Sertel memlekete dönmek için ne zaman mü
racaat etmiştir? Dönebileceği kendisine resmen teb
liğ edilmiş midir? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Bu konu gün
lerdir basında. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak 
bunu da cevaplayayım. 

Zekeriya Sertel Türk vatandaşlığından ıskat edil
memiştir. Kendisi de Türk vatandaşlığından çıkmak 
için müraeaat etmemiştir. Bu bakımdan, halen Türk 
vatandaşıdır, mevcut mer'i mevzuatımıza göre. Türk 
vatandaşı da olsa, suç işlemiş de olsa, devlet aley
hine de suç işlese, düzenleme onun içeriye sokulma
sına mani olmak şeklinde değil; aksine, gelir ka
nun karşısında hesap verir, şeklinde olduğu için, 
Danıştaya müracaat etmiş, daha önce alınmış olan 
bir kararın kanunî mesnedinin olmadığı tespit edil
miş, bunun üzerine Türkiye'ye girmesi mümkün 
hale gelmiştir. Bu bir Danıştay kararıdır; fakat Da-
nıştayın diğer kararları gibi, idarenin kanunî mesne-
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de dayalı bir kararı hakkında yürütmeyi durdurma 
vesair gibi kararlar değildir. Böyle bir düzenleme 
mevcut olmadığı için girebilmektedir. Danıştay ka
rarıdır, arz ederim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Danıştay kararı
nı uyguluyorsunuz, tebrik ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Senemoğlu, soru sorma hakkı İçtüzüğe 

göre şimdi size geldi. Sayın Bakana şimdi istediğini
zi sorabilirsiniz, yalnız ricam, kısa ve gerekçesiz ol
mak kaydıyle. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Tamam 
Sayın Başkanım. 

1. Emniyet örgütünde görevli personelin % 80' 
inin kadrosuzluk nedeniyle terfi edemediği iddia 
edihnektedir,doğru mudur? 

2. Bu, terfi edemeyen binlerce kişinin Danıştay-
da dava açtığı gerçek midir? 

3. Bu yıl kadro talep edilirken, bu bunalımı gi
derici derecede kadro, sayın Bakanlıkça istenilmiş 
midir? 

İkinci sorum: 1630 sayılı Dernekler Yasası gere
ğince emniyet görevlileri tarafından kurulan derne
ğin yöneticileri, yine aynı Yasanın 49 ncu maddesi 
gereğince birtakım bildiriler dağıtmaktadırlar. Bu 
yöneticiler hakkında, «Âmilin icraatı aleyhinde söz 
söylemek» şeklinde bir ceza uygulandığı söylenü-
mektedir. Bu, Anayasamızın dernek özgürlüğüne ay
kırı bir davranış değil mi? 

Üçüncü sorum: Emniyet örgütünün kendi içindem 
yetişen amirlerle mi yönetilmesi daha yararlıdır, dı
şardan tayin edilen yöneticiler tarafından yönetilme
si mi daha yararlıdır? Bu konuda saym Bakanın 
fikrini rica ediyorum. 

Dördüncü sorumu arz ediyorum: 4-5 Eylül günü 
Elâzığ'da cereyan eden ve tüm basına da akseden 
Elâzığ olaylarının 1 numaralı müsebbibinin vali ve 
emniyet müdürü olduğu şeklinde sayın Bakandan 
yazdı soruma verdiği cevapta «ilgililer hakkında tah
kikat açıldığı» bildirilmiştir. Kendisine teşekkür ede
rim. Bu tahkikat sonuçlanmış mıdır? 

Yine gazetelere aksettiğine göre, bu tahkikat 
sonucunda vali ve emniyet müdürünün suçlu görüldü
ğü tespit edilerek görevinden alındığı şeklinde bir 
haber çıkmıştır. Bu doğru mudur? Doğru ise, bu 2 
görevli hakkmda, yaptığı muamelelerden dolayı ceza! 
takibat yapılacak mıdır? 

Beşinci sualim, sayın Bakandan istirham ediyo
rum: Yine 4 ve 5 Eylül olayları nedeniyle TRT'ye, 
televizyona ve basına sayın Bakan, Elâzığ'daki oîay-

I ların müsebbibinin Cumhuriyet Halk Partisi İl Baş-
I kanı Şükrü Acar'ın oğlunun olduğunu ve katil zan-
I hsı o.arak tutuklandığı beyanında bulunmuşlardır. Bu 

beyana rağmen, bugüne kadar bu arkadaşımızın 
I oğlu hakkında en ufak bir takibat yapılmamıştır. 
i Bu tip beyanı saym Bakana kim verdirtnıiştir, ne 

maksatla verdirtmiştir? Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Senemoğ

lu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ilk 3'üne yazık cevap 
vereyim. 

Yalnız, burada açıklamayı gerekli gördüğüm için 
ifade edeyim; Emniyet Teşkilâtına ~ dışarıdan hiçbir 
kimse tayin edilmedi ki şimdiye kadar. Bu nasıl soru
luyor? Gazetelerde de çıkıyor. Emniyet Teşkilâtına ya 
Emniyetin içerisinden memur yükselerek gelir veya
hut mülkî idare amirliğinden tayin yapılır. Dışarı
dan tayin söz konusu değildir, olmadı da, yani bir ta
ne de olmadı. 

İkincisi, Elâzığ hâdiseleri doîayısıyle yapılan in
celemede, suçlu görülenler hakkında idarî ve cezaî 
işleme tevessül edilmiş, fezleke tanzim edilmiş, yer-
ferine gönderilmiştir. Kararnameye konularak Elâ
zığ Emniyet Müdürü alınmış, ancak valinin alınması 
Bakanlar Kurulu kararıyîe olduğu için henüz o tekem-

j mül etmemiştir. 

Son oîiirak; Elâzığ'da Cumhuriyet Halk Partisi 
î* Başkanının oğlunun tevkif edildiği beyanını, Elâ
zığ vilâyetinden bize gelen telefon konuşması üze
rine nakfctmişkndir. O da müfettişe verilmiştir. Ba
kanı yanıltıcı bir beyan... Tahkik edilmiş ve ceza
landırılmıştır. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Orhan Birgit, buyurun. Saym Birgit, sizden 

de, kısa olmasını rica ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, Bakan-

Itar Kurulunun asayiş toplantısında sıkıyönetim ilânı 
ile ilgili olarak, Hükümetin bazı kanatları arasında 

I görüş ayrılığı çıktığı ve saym Bakana, bir Başbakan 
Yardımcısının bu konudaki düşüncesi dolayısıyle 
eleştiriler yapıldığı basında yer almıştır. 

Acaba, sayın Bakan sıkıyönetimle ilgili o!arak böy-
îe bir gereğin Hükümete geliş nedenini Yüce Meclise 
izah etmek isterler mi? Sorumun birisi bu efendim. 

İkinci sorum: İstanbul Cumhuriyet Savcısının, 
aranan bir sanık hakkında İstanbul Emniyet Müdür
lüğüne, Cemiyetler Masasından elde ettiği nüfus kâğı
dı, örneklerini göndererek; «Bu sanığın nerede sakfan-
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dığını, nerelerde gezdiğini polis olarak sizler bilemi
yorsanız lütfen gazetecilere başvurun. Onlardan bu 
kişinin nerede bulunacağını öğrenin. Çünkü, gazete
ciler her istedikleri anda bu şahsı buluyorlar ve açık 
oturuma- davet ediyorlar. Lütfen polis olarak taraf
sız oklun, çünkü sizler pois olarak Hükümetin değil, 
Devletin polisisiniz. Bizler de savcı olarak Cumhuri
yetin savaşıyız, diye başvurmuştur» haberi Cumhuri
yet Gazetesinin 23 Ocak 1977 günlü sayısında ya
zılmıştır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Böyle bir yazıyı 
İstanbul Pois Müdürü Sayın Bakana arz etmemiş 
oüabiür; ama Sayın Bakan olayı bu gazete vasıtas-yîe 
görmüş müdür, ihbar telâkki etmiş midir? Bu olaydan 
gocunan arkadaşlarım gibi midir? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgk, lütfen bize hitaben söy
leyin. 

ORHAN BİRGİT (tstanbu!) — Efendim 2 kere
dir böyle ofidu; benim soru sorma hakkımı koruya-
smız diye, bunun için söylüyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bohı) — Gazeteciler baş
lattı. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen, bu şekilde 
hitaba maruz kalmamak Jçin sükûnetle dinleyin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ama Sayın 
Başkan, niye... 

BAŞKAN — Sual sorarken müdahale ettiğiniz 
için, bu cevabı alıyorsunuz. Lütfedin efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Son günlerde, ken
disini çok güçîü sayan ve devlete yardımcı olduğunu 
zanneden bazı kişilerin, fikirlerini beğenmediği ga-
zeteüeri satan ve okuyanların dövüldüğü bir ülke ha
fine ülkemizi getirdiği görülmektedir. Bu gidişe Sa
yın Bakanın, hangi önlemlerle «Dur», diyeceğini öğ
renmek istiyorum. O arada, acaba gazete satıcılarını 
ve tüm okuyucuları silâh ruhsatı ile silâhlandırmayı 
düşünmekte midirler? (A. P. sıralarından gürülnüer) 

Son sorum : Ülkemizde füm çekmeye gelen İsveç 
ve Alınan televizyoncularının sınır dışı edildiklerini 
yabana basından öğreniyoruz. Bu smır dışı edilen İs
veç ve Alman televizyon ekiplerinin, bu nedence ül
kemiz aleyhinde yoğun bir propagandaya girdikle
ri; İsveç televizyonunda; Türkiye'deki işkence olay
larının ardı ardına verildiği ise yabancı basında yazıl
maktadır. Bunların sınır dışı ediliş nedeni nedir? Sınır 
dışı edileceklerdi de, niçin daha evvelden bunların 

pasaportlarına vize konularak Türkiye'ye sokulmuş
lardır? Bunu da Sayın Bakandan öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, diğerlerine yazık cevap 
vereceğim. En son sorusu, dış basında değil, iç ba
sında da yer aldı. Takip ettikleri Milliyet Gazetesinde 
de bunun hakkında bilgi çıktı. Bunlar, 2559 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine göre, yerine getirmeleri ge
reken mükellefiyetleri yerine getirmedikleri için, ka
nunen suç işlemiş duruma düştüler; cezaî müeyyide 
uygulamak ve adliyeye teslim etmek gibi bir durum 
vardı. Memleketimiz açısından bunların mahzurlu 
olacağı düşünüldüğünden, kendileri hakkında hiçbir 
iişîtem yapılmayarak, yurt dışına çıkmaları kendile
rinden istendi ve bunlar da memnun ohıp, teşekkür 
edip, çektikleri filmlerle beraber gittiler. Ondan dola
yı fevkalâde de memnun ofnıuşîardı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Âdil Ali Cinel'in bir suali var^ okutuyo

rum: 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasına emirlerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Trabzon 
Âdil AB Cine! 

Soru : 
Poüs ve topîum polisi içinde, polisin özlük so

runlarını savunmak amacıyle POL-DER'e kayıtlı olan
lar hakkında yapılan baskı ve atamalar için Sayın İçiş
leri Bakanı ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Hiçbir baskı yoktur. Ancak* bir dernek 
suç işlerse, o, poüs derneği de olsa takibata uğrar. 

Arz ederim. 
ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Üyeleri sorulu

yor sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Burada hepsi, burada... 
BAŞKAN — Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun bir 

suali var. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Mimikle cevap veri

yor. 
BAŞKAN — Efendim, mutlaka tatmin olmanız 

şart değil, Sayın Bakan, kendi görüşü' istikâmetinde 
cevaplandırır, lütfen efendim. 
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DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, Size söz vermedim, izin 

vermedim, imkân yok, böyle bir usulümüz yok. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Bakan, bazı 

sorulara... 
BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok, lütfen efen

dim... 
DOĞAN ARASLI (Kars) — İzin verirseniz... 
BAŞKAN — Efendim böyîe bir usulümüz yok, 

lütfen oturun. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Önemli bir soruya, 

bazı cevapları mimikle veriyor, bunun zabıtlara geç
mesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Size ikaz için söz vermiyorum Sa
yın Arasîı. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Efendim, mimikle 
cevap veriyor, o da zabıtlara geçmiyor. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda dercedlSen suallerimin Sayın îç.'şüeri Ba
kanından sorulmasına delâletlerinizi istirham ede
rim. 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

1. Rotary ve Lions Kulüplerinin kökü dışarıda 
birer dernek oMukîan doğru mudur? Böyle ise, Tür
kiye'de faaliyet göstermelerime naşı! müsaade edil
mektedir? 

2. Rotary ve Lions kulüplerinin Maison Bocaîa-
rıyle münasebeti ne derecededir? 

3. Türkiye'deki Lions ve Rotary kulüplerinin 
miktarları ne kadardır? Hangi tarihlerde ve nereler
de kurulmuşlardır? 

4. Eminönü Lions Kulübü, hangi tarihte kurula 
muştur? Mevzuübahîs kulüpler menaıfu umumiyeye 
hadim cemiyetlerden midfcîer? 

5. Bu dernekler menaffiî umumiyeye hadim ce
miyetlerden ise, hizmet vakfına neden bu haktan müs
tağni kılınmaktadır? 

6. Bilderberg gizli toplantısının izmir'de toplan
masına kim müsaade etmiştir, kim karar vermiştir? 

7. izmir'de toplanan Bilderberg gizM toplantısı
na yabancılardan ve yerli vatandaşlardan kim?ler ka
tılmışlardır? Bunlar hangi sıfat ve salâhiyetle bu top
lantıya katılmışlardır ve bunlar kimlerdir? 

8. Kars Valisinin, Kur'an-ı Kerim okunmak iste
nen bir talebe seminerine müsaade etmediği doğru 
mudur? Doğru ise Kur'an—i okutmayan vaü hakkın
da ne gibi bir muamele yapılmıştır?? 

Saygılarımla. 

İÇİŞLERİ BAKANI. OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Şifahen cevap vermenin imkânı olma
yacak öîçüde birtakım biIgiEer elde etmeye dayanı
yor. Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Özkaya'nın sorusu var, okutuyo

rum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ya
zdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Gaziantep MiEetvekiM 
Mehmet Özkaya 

Soru 1. Hudut bölgesinde yaşayan vatandaş
larımız izin aldığı halde, arazilerini sürüp, ekip biçe-
memektedir. Bunun için ne düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Hudut kapılarından girip çıkan yer i ve 
yabancı turistler gümrük muhafazadan geçtikten 
sonra jandarma karakolunda ikinci bir arama tara
maya tabi tutuluyorlar. Bu, hukukî midir? 

Soru 3. Aynı konuda, milletvekili ve bakan ara
maya kalkan jandarmanın, eline bu emri kimin ver
diğini ve hukuk yönünden ne düşünüyorsunuz? 

Soru 4. Seçim böügem elan Kilis - Tahtaköprü' 
den, Nizip - Karkamış'a kadar hudut bölgesindeki 
mayınlı arazilerin kaçakçılığa bir fayda sağladığı ka
naatinde misiniz? Mayınların toplanarak, bu kalan 
arazilerin ekilerek ve sahiplerine iade etmek suretiy
le üretimimizi artırma yoluna gidilmesi uygun olmaz 
mı? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Zaten, yazıh olarak cevap istiyor 

Sayın Bakan. 
Sayın Nurettin Yılmaz, buyurun. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan 
benim, kısa olmakla beraber 8 tane sorum vardır. Öy
le umarım ki, Sayın Bakan benim bu suallerimi ce
vaplayabilecek olanağa sahiptir. Çünkü, daha evvel 
olaylardan haberi oîhıuştur. Bu bakımdan, 8 sorumu 
da teker teker okuyup, cevaplaması mümkünse, o şe
kilde... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, şimdiye kadar uygu
ladığımız usul; bir sayın üye bütün suallerini soru
yor, hepsi birden cevaplandırılıyordu. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 8 tane oldu
ğu için unutuluyor, o bakımdan söylemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bendenizin de, Sayın Ba
kanın da hafızası 8 tane suali tutmaya müsait, ben 
zaptederim efendim. 
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Takdir zati-
âJünizin erendim. 

h Sayın Necmettin Erbakan ve beraberindeki 
M. S. P.'îi heyet Mardin'e gelirken, Mardin Valisi Nec
mettin Utkan ve Kızıltepe Kaymakamı, Hükümet Ko
naklarına Türk Bayrağı yerine M. S. P. bayrağını as
mışlardır. Bu, fotoğrafla tespit edilmiş ve tarafım
dan Sayın Bakana, Bütçe Karma Komisyonu görüş
melerinde verilmiştir. Bu vali hakkında, devleti tem
sil eden bu kişiye karşı, vatandaşın devlete saygınlığını 
sarsan bu kişiye karşı ne gibi bir soruşturma yapıl
mıştır? Ve... 

BAŞKAN — Tamam efendim; 1 nci sualiniz bu 
mu Sayın Yılmaz? 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — ... Kızıltepe 
Hükümet Konağına M. S. P. bayrağını atsan kayma
kamın şimdi Çalışma Bakanı Müsteşar Muavini oldu
ğunu saptadım. Bu bir taütif midir, bir tecziye midir, 
başka kaymakamlar için bu bir prim midir? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

2. Silopi'de Üsteğmen Ahmet Can Ersever, var 
idi bundan 2 sene evvelinden bugüne kadar. Gittiği 
güne kadar, vatandaşı yakalar; «Kürt müsün, Türk 
müsün?» suallerini sorar, bölücülük yaptırırdı. Çarşı 
ortasında kendi siîâhı iîe üç vatandaşı rastgeîe yara-. 
lar, öldürmeye teşebbüs eder. Ortaköy köyünün He-
vintka mezrasında M. H. P.'yi niçin kurmuyorsun 
dîye arada yapılan kavgadan sonra evini yaktıran ve 
bundan dolayı da Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde 
hakkında dava açılan, Silopi Savcılığında ve Silopi As
liye Ceza Mahkemesinde 1975 tarihinden bu yana, 
hakkında çeşitli davalar ve soruşturmalar açılması
na rağmen, o günden bu yana M. S. P., A. P., C. H. 
P. ve tüm muhtarlar ve belediye basanları şikâyet 
etmesine rağmen, vatandaşlar şikâyet etmesine rağ
men, 1975 - 1976 tarihlerinde bu kürsüde gündem 
dışı konuşma ile kendisine bunu... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sual halinde rica ede
yim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sual soruyo
rum. 

BAŞKAN — Ne zaman, nerede konuştuğunuz 
sua] mi Sayın Yılmaz? 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — İki seneden 
beri, bu şekilde suçlu olduğu saptanan bir üsteğme
nin orada bırakıhşının nedeni? 

3. Sınır boyunda, hududa yakmağı gerekçesiy
le, İçişleri Bakanlığı tarafından kamulaştırılmadan, 
bedeli ödenmeden vatandaşın tek iaşe kaynağı olan 

araziler, vatandaşın tasarrufundan men edilmekte
dir. Kendilerine çeşitli yollarla bu iletildiği halde, ta
rafımdan kendisine iletildiği halde, Sayın Bakanın 
bu husustaki önerisi, önlemi ne olmuştur? 

Devletin fiilen işgal ettiği bu topraklar üzerinde
ki bu fiilî durumu suç değil midir? 

4. Nusaybin ilçemizde «Cakcak», barajı vardır. 
Su arkları nedeniyle 15 - 30 - 40 - 50 köyün yoları 

- bszan küçük bir menfezden geçer. Akşam karamağın
dan sonra bu menfeze demir zincirler çekilir, saat 
17.00'den ertesi gün sabah 07.00'ye kadar, doğum 
yapmakta olan bir kadın, hasta dahi olsan... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Saym Yılmaz. (A. P. 
ve C. H. P. şualarından gürültüler) 

Sayın Yılmaz, bana bakın lütfen. Efendim suali 
onlara sormuyorsunuz; Sayın Bakana benim aracılı
ğımla soruyorsunuz. Lütfen beni dinleyin. 

Efendim, bir menfeze belli saaitlarda zincir çeki
lir, bunu söyleyin. Bunu dramatize etmenize ne lü
zum var efendim? Sual m'i soracaksınız, makale mi 
yazacaksınız? Lütfen efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sabaha ka
dar vatandaş bekliyor. Vatandaşın özgürlüğünü kı
sıtlayan bir durum hakkında İçişleri Bakanı ne dü-
şüıınıektedür? (A. P. sıralarından gürültüler) Utan
manız gerekir ama..." 

BAŞKAN — Efendim îütfen buraya hitap edin, 
covap vermeyin sataşmalara. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sınır boyun
da, gece' karanlığından sonra, mum ışığından lamba
lara kadar her türlü ışığın yakılması yasaktır. Bir 
köylünün evinden, kapısından sokağa çıkması kesin
likle yasaktır. Bunu yaşadım, yaşadığım için söylü
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, yaşadınız yaşamadınız, 
sualinizi sorun. Ben sizin nerede yaşadığınızı sora
cak değilim Sayın * Bakandan, sual soracağım. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Kişi özgür
lüğünü tamamen yok eden bu tasarrufa karşı Sayın 
Bakanın önlemi ne olacaktır? Kendilerine bunu da
ha önce iletmiş olmamıza rağmen... 

BAŞKAN — Tamam efendim, «önlemi ne ola
caktır» bitti. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Daha önce 
söyledik. 

BAŞKAN — Daha önce söylediklerinizi Sayın 
Bakan biliyordur elbette. 
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 6. Bir köy
den bîr köye gitme yasağı kesinlik vardır ve iki köy 
arasında yol ortasında bir vatandaş yakalandığında 
nezarete götürülür, sabaha kadar bekletilir veya jan
darma yakalamıyorsa, uzaksa, onu daima hemen 
kurşunlar ve Öldürür? Cizre'de, Silopi'de, Mardin' 
de müteaddit olaylar vardır böyle» 

Bu hususun da, Sayın Bakana iletmemize rağmen, 
önlemi şimdiye kadar ne olmuştur? 

7. Kişilerin üstleri aranır, buna bir diyeceğimiz 
yok; Ceza Muhakemeleri Usulü bunu tadat etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, sual; Sayın Yılmaz, sual. 
Üstü aranır, Ceza Muhakemeleri izin verir, vermez; 
bunlar sual değil, mütalaasız sualinizi lütfedin. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Bakan, Ceza 
Muhakemeleri Usulünden bahsettiler de. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Ceza Mulıa-
, kemeleri Usulü Kanununda kişilerin üstlerinin... 

BAŞKAN — Efendim... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Tadat edi
yor efendim, niçin bırakmıyorsunuz? 

Ben, şimdi diyorum ki, Cizre - Silopi arasında Dic
le nehri üzerindeki köprüden gönde 10 bin vâsıta ve 
1Q bin kişi geçerse, o 10 bin kişi ve 10ı bin vasıta dur
duruluyor, vasıtaların içindeki bütün yolcular indiri
liyor, teker teker üstleri aranıyor, ondan sonra bıra
kılıyor. Bu şekilde işliyor bu yol. 

Bu şekilde bir tasarrufa karşı Sayın Bakanın ön
lemleri ne olmuştur? 

Son olarak Sayın Başkanım; mayınlı arazilerin te
mizlettirilip, topraksız vatandaşlara dağıtılmasını Sa
yın Bakan ve Hükümetleri Mecliste kabul ettiler. 
Araştırma önergelerimiz vardır; fakat bu araştırmayı 
ve bu tedbiri kendileri de kabul etmelerine rağmen, 
Cizre'den Hatay'a kadar, şimdi bu mayınlan» işka
lımın da ötesinde, Hükümete milyarlarca liraya mal 
olacak beton direklerin dikildiğini görüyoruz. 

Bu beton direklerin dikilmesinin nedeni nedir, 
hangi sahalar mayınlardan temizlettirilip toprak ola
rak dağıtılacaktır? 

Bunun nedenini de Sayın Bakandan öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, hepsine yazılı cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Bundan on 

gün evvel söyledim Sayın Bakana; oldu mu? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, mecbur tutamazsınız. 
Yazılı cevabından tatmin olmazsanız o Sayın Bakan
dan tekrar sorarsınız. Oturun efendim. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Meclise say
gısı yok ki, cevap versin. Denetim mekanizması işle
medi ki. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Abbas'm suallerini okuyorum. 
(Gürültüler) 

Denetim mekanizmasını, böyle yerinizden konuş
mak suretiyle mi işleteceksiniz? 

Sayın Abbas; «Layik'lik tatbikatında Bakanlığını
zın tutumu ve layiklik anlayışınız nedir?» (Gürültü
ler) 

Lütfen efendim. 
«2. Cumhuriyet Halk Partili bir parlamenter, 

TÖB - DER Tandoğaın Mitingini ajan provakalörler 
b&sti, dedi. Bu beyanat, bu... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Önemli bir şey bu 
Sayın Bakan, bari cevap verin. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Ba
kan, Vali Konağına bayrak çekilmiş mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Efendim, elbette Türk bayrağı... 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Güley... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkanım, çok 
önemli. 

BAŞKAN — Efendim, siz müsaade buyurun, «ya* 
zıh cevap vereceğim» diyor Sayın Bakan. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, ga
yet önemli. 

BAŞKAN — Sayın Gliley, siz de bakanlık yaptı
nız; sorulan suallere bazan yazılı, bazan sözlü cevap 
verdiniz. Sizi mecbur ettiler mi illâ sözlü cevap vere* 
çeksiniz diye, böyle bir mecburiyet var mı efendim? 
(Gürültüler) 

Efendim, müsaade edin efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkanım, böy

le bir alışkanlığını olmadığını bilirsiniz. 
BAŞKAN — Onun için hayret ettim Sayın Gü

ley; sizin de müdahale etmenize. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Ancak önemli bir 

durum vardır : «Filân filân ilçelerde, filân kaymakam 
tarafından Millî Selâmet Partisinin bayrağı asılmış
tır» dendi. Bu konuda Sayın Bakanın cevap verme
leri lâzımdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz cevap vereyim, 
önemli konudur Sayın Başkanım. 
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Onbeş gün I 
evvel söylemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, «yazılı ola
rak cevap vereceğim» dedikten sonra, bu zapta geçti, 
Yüce Meclisin huzurunda da soruldu. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Yazılı cevap, 
incelenecek konularda verilir. Bunun incelenecek ta
rafı yoktur. 

BAŞKAN — Ne biliyorsunuz incelenecek tarafı 
olup olmadığını efendim? Siz misiniz İçişleri Bakanı, 
Sayın Asltürk mü? Ne biliyorsunuz incelenecek ta
rafı olmadığını? Ben de bilmiyorum efendim. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bunu bilmek 
isteriz, bunu bilmek de hakkımızdır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Abbas'ın suallerini 
okuyorum. Lütfen oturun yerinize efendim. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hükümetin 
bayrağı yerine Mîllî Selâmet Partisi bayrağını astır
mış mıdır, astırmamış mıdır? Bunu öğrenmek istiyo
ruz efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Bu, devleti 
ilgilendirdiği için, devletin temel yapısını ilgilendirdi
ği için cevap vermelidir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Buna cevap ala
lım ondan sonra. 

BAŞKAN — Lütfen oturan yerinize. Efendim, 
zorbalıkla istediğinizi elde edemezsiniz, burası Mil
let Meclîsi, lütfen yerinize oturun. Zorbalıkla bir ne
tice alamazsınız, İçtüzük hükmüne göre alırsınız. 
(Gürültüler) 

Ne zorbahk yapıyorsunuz?.. 
TANKUT AKALIN (Ksrklareli) — Zorbalık ya

pan burada Sayın Başkan... Kime hitap ediyorsunuz, 
sizi terbiyeye davet ediyorum. 

BAŞKAN — Bak, yine yapıyorsunuz, oturun ye- I 
rinize. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Kime hitap 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Size hitap ediyorum. İçtüzüğün di-
şına çıkıyorsunuz. İçişleri Bakamı» cevaba zorluyor
sunuz; istediği şekilde cevap verir, ben zorlayamam, 
yerinize oturun. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) Yerinize oturun efendim, oturun yerinize. Zor
bahk yapıyorsunuz, baskı kutlanıyorsunuz... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Zorba yok 
burada, sizi Meclise saygın olmaya davet ederim. (Şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim, oturun ye
rinize. Ben de sizi Başkanlığa saygılı olmaya davet 
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ederim. Zorbalık yapıyorsunuz, İçtüzüğün dışına çık
tığınız zaman zorbalık olur. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sözünüzü ge
ri alın, terbiyeli o!un. Zorba yok burada, zorba Hü
kümette. 

BAŞKAN — İçtüzüğün dışına çıktığınız zaman 
yaptığuiîz hareket zorbalık olur. İçtüzüğün içinde ka
im. Sizin yerinizden Bakam, «İlle de cevap verecek
sin» diye zorlamanızı temin eden bir îçtüzük maddesi 
yoktur. Lütfen yerinize oturun. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Meclise ha
karet ediyorsun. 

BAŞKAN — Zorluyorsunuz efendim. «Zor» keli
mesi hakaret değildir. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hakarettir, 
Meclisin üyelerine «zorba» diyemezsin. Bakana mü
samaha ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize. Hiç bir şeye 
müsamaha edildiği yok. Bakan, istediğine istediği şe
kilde cevap verebilir. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Müsamaha 
istemiyoruz, bekliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, «yazdı olarak cevap ve
receğim» derse, hâlâ zorlar mısınız? Zor kelimesini 
lügattan mı çıkaracağız? 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Lütfen nazik 
olunuz, Meclise saygılı olunuz. «Zorba» kelimesini 
tasvip ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Onu söy
leyin bana. 

BAŞKAN — «Zor» kelimesi hakaret değildir. 
Zor kullanıyorsunuz. Zor kullanan zorbalık yapmış 
olur. İçtüzüğün size verdiği bir hakkın dışındasınız. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Üyelere say-
gdı olun, lütfen nazik olun. 

BAŞKAN — Kanun dışında, Tüzüğün dışında oüan 
her hareket zor harekettir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Zorba» de
diniz siz ama. 

BAŞKAN — Efendim, zor kullanan zorbahk yap
mış olur. Başkası yok bunun. Ben de İçtüzüğün dışı
na çıkarsam zorbalık yapmış olurum. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Çıktınız. 
BAŞKAN — Ben İçtüzüğün içinde kalmaya ça

lışıyorum, sîzi de İçtüzüğün içinde bulunmaya davet 
ediyorum, lütfedin. Efendim size konuşma hakkı 
vermedim, lütfen yerinize oturun. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Cumhuriyet Mec
lisini idare ediyorsunuz, başka yeri değil. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Meclisini idare ediyo
rum, siz de Cumhuriyet Parlamentosunda bulunuyor
sunuz. Bir İçtüzük var, siz kabul ettiniz. Size böyle 
yerinizden istediğiniz zaman Bakana, Başkana hitap 
etme, zor kullanma hakkı tanımıyor. Ben de bunu 
anlatmaya çalışıyorum size. (A. P. ve M. S. P. sıra-
üarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Sayın Abbas'ın suallerini okuyorum : 
«1. LayiklMc tatbikatında Bakanlığınızın tutumu 

ve lâyiklik anlayışınız nedir? 

2. TÖB « DER'in valilikçe kapatılması kararının 
gerekçeleri nelerdir? Bu hususta Danıştay ne karar 
vermiştir? 

3. Beynelmilel siyonîzmin tarikatlarından mason
luk ve komünistlikle mücadele metodunuz nedir? 

4. Mason cemiyetlerinin menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlerden sayılması, ne zaman hangi hü
kümetin devrinde, kimlerin imzasıyie sağlanmıştır? 

5. Tarihî Lozan Meydanına, tarihimizle, kültürü
müzle, mjlitetmlzle hiç bir alâkası olmayan boynuzlu 
öküz kafası heykelini, kim, hangi zihniyete hizmet 
için bu fakir milletin parasıyle dikmektedir?» 

Sayın Abbas, diğer suallerinizi İçişleri Bakanına 
müteveccih sualler olarak telâkki etmiyor ve onun 
için sormuyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, zaman olmadığı için 
yazıh cevap vereyim. 

Ancak, sual hakkı olan arkadaşlarımdan biri tek
rar aynı suali ve sizin de müsamahanız olursa, bayrak 
meselesine cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Soran Olursa cevap verirsiniz efen
dim, beni ilgilendirmez. Ben yalnız sizin beyanınıza 
göre Mecföl idare etmek mecburiyetindeyim Sayın 
Bakan. «Yazılı olarak cevap vereceğim» dediniz. Bu, 
İçtüzüğe göre sizin hakkınızdır. Size bu İçtüzük hak
kınızı kullandırmak istemeyenlere karşı çıkarım; Baş
kanınız olarak vazifem budur. 

Sayın Hasan Tosyali'nm sualleri : 
«Okul, fakülte ve üniversitelerde, yıkıcı faaliyet

lere iştirak eden talebelere disiplin cezası ve okuldan 
daimî tard cezası neden verilmiyor? 

Suç işleyen talebeleri, polise talebeleri, polise, jan
darmaya ve adliyeye neden teslim etmiyorlar? Bu 
şekilde, vazifesini ihmal ederek, rejimi yıkıcı ve eği
time mani olucu suça iştirak eden ve teşvik eden 
okul, fakülte Ve üniversite idareci ve eğitim görevli
leri hakkında Hükümet ve ilgili makamlar...» 
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Sayın Tosyalı, bu sualleriniz daha ziyade Millî 
Eğitim Bakanlığını ilgilendiriyor. Millî Eğitim Baka
nına sorsanız daha isabetli olacaktır. 

Saym Karsu, buyurun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kanım, demin Saym Baltan sözlerine başlarken; «bü
tün arkadaşlarıma telefonla da bildirdim» diyerek, 
gecesinde, gündüzünde, akşamında, sabahında her 
zaman bu memlekette işbaşında olduklarını ve olay
larla yakından ilgili bulunduklarım, herkese cevap 
vermekte okluklarını söylediler. 

Şimdi, bunu söyledikten sonra, ben kendilerine 
şunu soruyorum : Ben kendilerini dün gece; Erzin
can'daki bir olay nedeniyle, Erzincan Kemah ilçe
sindeki köylerde, Cumhuriyet Halk Partili köylerde, 
bazı jandarmalar gidip de köy muhtarlıklarına bazı 
sorular sorarak, muhtara imzalattırdıklarını saptadı
ğımı söyledim; kendilerinden «bunun sebebi nedir» 
diye sordum, bugüne kadar bir cevap alamadım. 
(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

Bari siz İçişleri Bakanlığı yapın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalnız sa
taşmasınlar, ben daha çok sataşınm. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Karsu, siz bana hi
tap ediniz, onların... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Benim sataş
mam olağan. Çünkü, alnım açık. 

BAŞKAN — Lütfen Karsu, lütfen, yeni sataşma
lara... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İkinci soru
mu soruyorum... 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Eli arkasında, böyle 
soru sorulmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Saym Karsu, elinizi lütfen indirir misiniz? Sayın 

Karsu, lütfen elinizi indirin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, size karşı saygılı olsun efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müdahale etme
yin, lütfen efendıın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben size da
ha çok saygılıyım. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kanım, ikincisi: Bu aramalar, bu tespitlerden sonra 
gece âııi baskınlar yaparak, Saym Cumhurbaşkanı-
mızın ilçesi oîan Kemah'ta birkaç gün evvel, birkaç 
tane kamyonla, cemseyle gelip arayan polisler var ve 
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hatta birisinin, bir vatandaşın evinde de benim mek
tubum bulunmuştur. Bu mektubun da ortaya konma
sını, bu arama nedeninin de açıklanmasını, açıklıkla 
Türk kamuoyu önünde istiyorum. Bunu açıklayacak
lar mı, açıklamayacaklar mı? 

3. Sayın Başkanım, birincisini Malatya'da, ikin
cisini Erzincan'da, üçüncüsünü de İzmir'de, halkı bir
birine karıştırarak, çocukları silâhlandırarak, bir halk 
düşmanlığı yaratan, halk çocuklarını birbirine düşü
ren bir emniyet müdürünü götürerek terfian İzmir'de 
Emniyet Müdürü yaptılar. Bununla beraber, bu olay
larda Erzincan'da hiç suçu olmayan ve Sayın Bakan 
tarafından bana, sorduğum, zaman. «Valinin hiç bir 
suçu yoktur» dedikleri halde, o valiyi merkeze, em
niyet müdürünü de İzmir'e emniyet müdürü olarak 
tayin ettiler. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, ben ikaz 
ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Şimdi, bu 
ülkede suç işleyen ödüllendirilirce, sokakta akan kan
lar kurur mu? Soruyorum Sayın Bakana. 

Dördüncüsü: Hükümet içinde, Sayın Bakan bu
günlerde hasta olmasına rağmen, anarşinin durdurul
masında büyük gayret sarf etmek istediğini duyuyo
rum. Buna karşı, Hükümetin başka bir kanadından, 
komandoları koruyan kanadının Başkanı olan Baş
bakan Yardımcısıyle arasında büyük bir çatışma ol
duğunu, büyük bir fikir ihtilâfına düştüklerini, Sayın 
Bakanın tekrar huzuru tesis için, diğer Başbakan Yar
dımcısının da, kendi komandolarım Türkiye'de etkili 
bir duruma getirmek için, arada bir çatışmanın ol
duğunu, bir kötülüğün olduğunu ileri sürüyorlar. Ben 
bunu, Sayın Bakanın saydığı ve kullandığı bu şeyi 
öğrenmek istiyorum; doğru mudur, değil midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, suallere yazılı cevap ve-
vereceğim; ama bir tanesi var ki, emniyet müdürü
nün, bazı hadiselerde kan dökmeye sebep olduğu 
şeklindedir. Müfettişlerimiz bu işi tahkik etmişlerdir 
ve tahkikat neticesinde, mülkiye müfettişlerinin rapo
runa göre, valinin de, emniyet müdürünün de böyle 
bir durumu tespit edilmemiştir. 

Tabiî takdir buyurursunuz ki, hukuk devletinde, 
sadece şikâyet edildiği için hakkında işlem yapılmaz, 
tahkikat yapılır, eğer tespit edilirse yerine getirilir. 

Aslında Sayın Karsu da biliyorlar müfettiş raporla-
rıyle suçsuzluğunun tespit edildiğini. Bu bakımdan 
kendisine hiç bir şekilde bir işlem yapılamaz. 

Arz ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Suçlu oldu
ğu hakkında rapor verilmiştir, rapor var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Suçlu olup olma
dığını araştırmadan terfi ettiriyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ne biliyorsun araştırma yaptırmadı
ğımı? 

BAŞKAN — Sayn Aykul, rica ediyorum efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Tamam efendim. 
Sayın Evliyagil, buyurun sorun. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan birkaç sualim olacak; vakti
nizi almamak için kısaltarak sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Evliyagil, ben de ri
ca ediyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan; Sayın Bakan, birinci konuşmasında ifade ettiği 
ve gündemde bulunan Trafik Yasasının çıkarılması 
için çabalarını sürdürecekler mi?. 

Bir de, Türkiye'deki Mason Derneği hakkında 
Senatomuzda bir araştırma vardır. Bu araştırmada, 
maalesef bu derneğin bazı güçler tarafından kurulmuş 
olduğu anlaşıldığına göre; iki koalisyonda da 
İçişleri Bakanlığını yürüten bir Bakan olarak, Mason 
Derneği hakkında Bakanlığınızda bir çalışma yaptır
dınız mı? Gizli bir dernek hüviyetiyle çalışan Mason 
Derneğini kapatmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye'deki Masonların listesi Bakanlığınız da 
var mıdır? Var ise açıklamanızı diliyorum. Yok ise, 
gizli Mason Derneğinden alabileceğiniz bir listeyi 
açıklayabilir misiniz? Böyle bir listeyi alabileceğiniz 
kanaatinde misiniz? Böyle bir listeyi istediniz mi, ya 
da isteyecek misiniz? Bu listenin açıklanmasını rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki efen-
dim. 

Sayın Uysal, buyurun efendim. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, soru lıakkımı Sayın Araslı'ya devrediyorum 
efendim;. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, söz hakkını devir var 
da, suali devir için şimdiye kadar bir usul ihdas et
medik. Lütfedin, bunu tatbik etmeyeyim, benim za
manımda böyle bir usul ihdas edilmiş olmasın. Zatı-
âiiniz sorun veya vazgeçin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vazgeçtim 
efendim. 

Sayın Sever, siz buraya yazılı olarak göndermiş
siniz, bunu mu okuyayım efendim? 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendimr 
«1. Çanakkale Valisinin partizanca tutumu ve 

özellikle komando hareketlerinin teşvikçisi olduğu 
defalarca söylendiği halde, şimdiye kadar ne işlem
ler yaptınız? 

2» Vali hakkında kaç müfettiş Çanakkale'ye gön
derilmiştir? 

3. Faili meçhul siyasî cinayetlerin faillerinden 
şimdiye kadar kaçı yakalanmıştır? Ölenlerin sayısı 
kaç kişidir? 

4. İl genel meclisi daimî encümen ve üyelerinin 
aylık 1 500 lira maaşlarını yeterli görüyor musunuz? 
Görmüyorsanız, şimdiye dek neden düzeltici yasa 
gereğini duymadınız? 

5. 1974 yılı 18 Martında Deniz Savaşı Günü tö
renlerinde karşılaştığınız bozkurt gösterilerindeki tu
tumunuzu nasıl açıklıyorsunuz? 

6. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Gençlik 
Kollarının Aralık ayındaki kamonda saldırısındaki 
suçlular neden bugüne kadar yakalanmamıştır? 

7. Çanakkale Hukuk İşleri Müdürü ve Bayramiç 
Kaymakamı hangi nedenlerle Maraş ve Bitlis illeri
ne atanmışlardır? Valinin partizanca tutumuna han
gi nedenle karşı çıkmadınız?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN. ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, buyurun efendim. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Saym Başkan, 

Ankara Valisi tarafından T Ü M - DER ve TÖB - DER 
kapatılmıştır. Demokratik bir meslek kuruluşu olan 
bu iki kuruluşun kapatılması yargı organlarınca geri
ye çevrilmiştir. Sayın Ankara Valisinin bu yasa dışı 
eylemleri karşısında, bunlar yargı organlarınca geriye 
çevrilmesine rağmen, Sayın Bakan, acaba Ankara Va
lisi haldunda bir işlem yapmayı düşünmekte midir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Ankara Valisinin tutumunda yasa dışı 
bir durum yoktur. Cemiyetler Kanununun kendisine 
verdiği yetkiyi kullanmaktadır. Başka idarî yargı or
ganları da kendi yetkilerini kullanmaktadır. Neticede 
yargı organının kararları muvacehesinde işlemler bit
mektedir. Bunun için bir yasa dışı durum yoktur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Saym Nedim Kork
m a l ı n işaretleri üzerine bir hususu Yüce Heyetini
ze arz etmek istiyorum. 

İçtüzüğün 145 nci maddesini okuyorum efendim: 
«Madde 145. — Dinleyiciler birleşimin devamı 
süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet için
de oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler görüşmelerde, 
kabul veya ret yönünde, söz, alkış yahut herhangi 
bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 
Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla 
görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.» 

Hükümet ve komisyon sırasının yanında oturan 
sayın görevliler de aynı şartlara riayet etmek duru
mundadırlar. 

Sayın Korkmaz, ikazınız üzerine ben de sayın gö
revlileri ve sayın dinleyicileri ikaz ediyorum. Teşek
kür ederim efendim. 

Sayın Kahraman, buyurun. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan 3 sorum var: 

1. Yurtlardaki aramaların tarafsız yürütüldüğü
ne inanıyor musunuz? 

2. Ehliyetlerin para ile alındığı ve satıldığı, söy
lentileri yaygın haldedir. Bunu önlemek için ne gibi 
çalışmalarınız olmuştur, olacak mıdır? 

3. Bugün şoför olmayanların ve hatta şoförlük
le ilgisi bulunmayan kimselerin kendileri veya eşleri 
üzerine taksi plâkalı arabaları vardır. Büyük şehir
lerimizde plâka tahdidi dolayısıyle büyük para kar
şılığı plâka alınıp satılmaktadır. Bunu önlemek için 
ne düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yurtlar tarafsız 
şekilde aranıyor tabiî. Bütün gücümüzle öğrencile
rimizi silâhtan tecrit etmeye gayret ediyoruz. Son za-
maiardaki olaylarda kullanılan aletlerin daha ziyade 
sopaya inmesinin sebebi de, aslında bu aramalarda-
ki baskıdır. Buna devam edeceğiz. 
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Ehliyetin para ile verildiği şeklindeki iddialar I 
üzerine, ehliyetlerin Millî Eğitini Bakanlığına bağlı I 
şoför okullarında yerilmesini öngören bir kamın! dü- I 
zenjeme yaptık, huzurlarınıza getirdik. Takdir buyu- I 
rursunuz ki, sizlerin gayretiyle çıkacaktır. Hakikaten I 
büyük bir dedikoduyu ye şaibeli bir durumu ortadan I 
kaldıracaktır. Yardımlarınızı esirgemeyeceğinize ina- I 
nıyorum. I 

Taksi plâkalarının devri dolayısıyle büyük meblâğ- I 
lar döndüğü, Devletin verdiği taksi kullanma hakkı- I 
m kişilerin birbirine devrettiği doğrudur. Kanunla I 
bu da ortadan kalkıyor. Eğer yardımcı olursanız, bu I 
arzu ettiğiniz neticelere hep beraber ulaşırız. I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sanlı. 
ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, öncelik- I 

le Sayın Bakanın, Sayın Nurettin Yılmaz'ın sordu- I 
ğu suale karşı, yani Kızıltepe Hükümet binasına MU- I 
ü Selâmet Partisi bayrağının asılmasına ilişkin tep- I 
kilere hassasiyet gösterdiği için, sorumluluk anlayı- I 
sına katılarak o suali tekrarlıyorum, cevap vermek I 
imkânını tanımak için; bir. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Mardin vilâyet 
binasına. I 

ALt SANLI (Burdur) — O suallere katılıyorum, 
Bakanın takdirlerine bağlı. I 

İkinci sualim: Sayın Bakan şimdiye kadar İçişle
ri Bakanlığı, güvenlik ve asayişle ilgili politikasında I 
ve sorumluluk anlayışına değişik bir çizgi getirdi ilk I 
defa bugün bu kürsüde. Son derece önemlidir. I 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, bir ricada bulunsam. 
ALt SANLI (Burdur) — Müsaade buyurun Sayın 

Başkan. I 
BAŞKAN — Sual haline nasıl getireceksiniz, me

rak ettim? 
ALt SANLI (Burdur) — Tamamlamama fırsat I 

vermiyorsunuz. I 
BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
ALt SANLI (Burdur) — Ceza usulü hükümleri

ne dayanarak, adlî zabıtaya ilişkin görevlerden bah- I 
settiler. Sanıyorum Sayın Bakan, tiler İdaresi Yasası- I 
BID şu maddesini - kendisine tavsiye edilmemiş olsa 
gerektir - okuyarak nasıl yorumlayacağını kürsüden I 
birlikte dinlemeyi istiyorum. I 

10. ncu madde, 5442 sayılı Yasa : «Vali, adalet I 
dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğim ha- I 
ber aldığı vakit, gecikme sebeplerini Cumhuriyet sav- I 
alarmdan yazılı olarak sorabilir. Cumhuriyet savcı- 1 
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ları bu sebepleri vereceği cevapla açıklar. Vali, ala
cağı cevaba göre mtftajgaşjyle birlikte işi Adajet Ba
kanlığına yazar.» 

Diğer bir fıkraya atlıyorum : «EVSÜ, üjn düzen 
ve güveniyle ilgili işlerde âmme davası açılıncaya ka
dar - yani hazırlık tahkikatının tamamında = geçecek 
safhalar hakkında ÖHnhuriyeJ savcılarından yazdı 
olarak bilgi isteyebilir. Cumhuriyet savcıları gereken 
bilgileri vermekle ödevlidir,» 

Diğer bir fıkra : «Vali, lüzumu halinde Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 156 neı maddesin
de yazdı yetkileri kullanmaları hususunda adlî kol
luk üst ve astlarına emirler verebilir.» 

Şimdi Sayın Bakan, yalnız Ceza Muhakemeleri 
Usulüne dayanarak, ilk defa İçişleri Bakanlığının asa
yiş ve sorumluluk politikasını değiştiriyor. Hukuk 
müşavirleri, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Ge
nel Komutanlığı, İller İdaresi Yasasını bu şekilde yo
rumlamasına salık mı verdiler, yoksa kendisi mi de
ğiştiriyor? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASJLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Başka var mı Sayın 3anh? 
ALt SANLI (Burdur) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efene»». 
ALt SANLI (Burdur) — Bu suallerime yazdı ce

vap verebUir. 
Ülkemizde son günlerde yoğunlaşan terörist ey

lemlerin beynelmilel kaynaklan olduğu Hükümet yet
kililerince belirtilmektedir. 

1. Beynelmilel komünist kaynaklar ve üsler han
gi ülkelerdir? 

2. Beynelmilel kapitalist kaynak ve üsler hangi 
ülkelerdir? 

3. Bu ülkelere karşı, ki vâki olursa dost sayıl
mayan ülkelere, alınmış diplomatik ve güvenlik ted
birleri var mıdır? 

Sorum bu kadar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, önce, yanlış anlaşıldığı, 
ancak hassasiyetine çok büyük memnuniyet duydu
ğum, flamayla bayrak arasındaki faikı ye bo olayın 
hakikî durumunu dite getirerek sözlerime başlayaca
ğını, Bilâhara da, Sayın Sanb'nın, aslında benim dü
şüncelerimi teyit eden» 542 geyik Kanunun 10 ucu 
maddesine ait görüşlerimi bildireceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, bir tek bayrağımız vardır: 
Sınırlarımızın içerisinde kalan vatan topraklarında 
şerefle, şanla dalgalanır, bu, Türk Bayrağıdır. Bunun 
dışmda, millet olarak sahip olduğumuz başka bir sem
bol yoktur. Parti bayrakları bayrak değil flamadır. 
Bütün partiler bunları kullanırlar. Cumhuriyet Halk 
Partililer de kullanırlar, Millî Selâmet Partililer de 
kendi flamalarını, kendi sembollerini kullanırlar. 

Ancak, zannediyorum dikkat etmeden değerli ar
kadaşım bir şey söyledi; «Türk Bayrağı yerine» dedi. 
Hassasiyetinize çok teşekkür ederim; Türk Bayrağı 
indirilmiş de o çekilmiş değil. Bana resmi gösterdi. 
Bir cama bizim Millî Selâmet flaması asılmış. E ca
nım, bu, Türk Bayrağı yerine niye asılmış oluyor? 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Hükümet 
Konağı Devlet dairesi değil mi? 

ALİ SANLI (Burdur) — Resmî daireye nasıl asıl
dı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Asdmaz ama, Türk Bayrağı indiril
mez. Buna müsaade etmem; etmemişimdir de. Bu
nu böyle istismar edemezsiniz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Türk Bayrağı yerine hiç bir şey asılmaz. Resmî 
daireye asılması hatadır ama, Türk Bayrağı yerine 
asılmaz. Türk Bayrağının asıldığı direk vardır. 

NURETTİN YİLMAZ (Mardin) — Hatta müs
teşar tayin edildi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yılmaz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — öyle istismara müsaade etmem. Türk 
Bayrağı yerine asılmamıştır. Türk Bayrağı yerine hiç 
bir şey aşılamaz. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Hükümet 
Konağının penceresine asılmış 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen yerinize otu
runuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Haa, dürüst olursak şöyle söyleriz: Hü
kümet Konağının penceresine.» 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Hükümet Ko
nağına M. S. P. flaması asılmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Anladım Sayın Yılmaz; meseleyi değiş
tirmeyin. Hükümet binasının penceresine Millî Selâ
met flaması da asılmaz. Ama, Türk Bayrağı yerine 
değil. Millî Selâmet Partisi flaması da olsa, Hükü
met binasının bir penceresine asılmaz. E, ne diye bu
nu Türk Bayrağı yerine asıldı diyorsunuz? İnsaf ca
nım... 
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) - Ama sonun
da Çalışma Bakanlığı Müsteşarı yaptınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturun. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Ne mua

mele yaptınız. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, yani Bakanı burada 

tecziye mi edeceksiniz? Yani bunu mu istiyorsunuz 
benden? Mümkün değil efendim, oturun. Siz sualini
zi sorarsınız, o cevabım verir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ha, ne muamele yaptık, onu da söy
leyeyim. Değerli arkadaşım, idarî cezalar Bakanlığın 
bünyesinde olan memurlara yapılır. Bir memur Ba
kanlığın bünyesinden ayrılımşsa, onun hakkında ida
rî bir kovuşturma yapmak imkânı yoktur. Kendisi 
de ifade etti ki, Bakanlık bünyesinden bu arkadaşı
mız ayrılmıştır. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Gerçeğe ay
kırı beyanda bulunuyor, 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yılmaz, karşılıklı 
konuşma imkânı yok efendim, oturun yerinize. Eğer 
suale cevap almak istiyorsanız yerinize oturun. Yok, 
Meclisi karıştırmak istiyorsanız, buyurun devam edin. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Ondan son
ra Çalışma Bakanlığı Müsteşar Muavini oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu arkadaş, bana kendisinin fotoğrafı
nı verdiği zaman, İçişleri Bakanlığı bünyesinden ay
rılmıştı. Eğer ayrılmamış olsaydı, tahkikat yaptırır
dım. Hiç bir partinin ambleminin asılmasını uygun 
görmem. Ama ayrılmıştı. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Ama ondan 
sonra?... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizin arzunuz istika
metinde konuşturmak imkânı yok ki, canı nasıl is
terse öyle konuşur. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın arkadaşım bana fotoğrafı ver
diği zaman, kendim rica ettim fotoğrafı, ayrılmıştı, 
bir şey yapamadım. Olsaydı yapardık. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Vali hakkın
da ne gibi bir işlem yaptınız? 

BAŞKAN — Efendim, siz söylediniz zapta geç
ti, Sayın Bakan söylüyor, zapta geçiyor. Sayın Yıl
maz, İçişleri Bakanına burada ille de istediğinizi mi 
yaptıracaksınız yani?.... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Şimdi, 5442 sayılı Kanun halikında Sa
yın Sanlı'nın mütalaalarına gelince: Sayın Sanh'nın 
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5442 sayılı Kanun hakkındaki mütalaaları doğrudur 
ama, o da beni teyit etmektedir. 

DeğerH arkadaşlarım, 5442 sayılı Kanun, İl İda
re Kanunudur. Ceza muhakemeleri hakkındaki usul
lerin hiç birisini değiştirmez, bir. 

İkincisi, 10 ncu maddede «Vali, adalet dairelerin
de görülmekte olan işlerin geciktiğini haber aldığı va
kit, gecikme sebeplerini Cumhuriyet savcılarından ya
zdı olarak sorar» diyor. Yani, hadise olmuş, suç mey
dana gelmiş, adalet mekanizmalarında görülüyor; 
fakat on sene süren bir dava var, vali yazar Cumhu
riyet Savcısına, der ki «Niçin bu zuatılıyor?» 

HASAN CERİT (Adana) — Faili yakalanma
yanlar için de yazar. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu, onunla ilgili değil. 

Sonra yine (d) fıkrası hakkında «Vali, ilin dü
zen ve güveniyle ilgili işlerde amme davası açılınca
ya kadar geçecek safhalar hakkında Cumhuriyet sav-
cılarından yazdı bilgi isteyebilir» diyor. Yine ken
disi yapamaz. Bakın, Cumhuriyet savcılarından bil
gi ister. Yine yetki ve sorumluluk Cumhuriyet sav-
cılarınındır, vali sadece ona yazar, bilgi ister; «Ya
hu niye böyle oluyor da müdahale etmiyorsunuz» 
der. Ama yetki yine Cumhuriyet sa\ alarmındır. 

Okuyorum Sayın Sanlı: «Cumhuriyet savcıları 
gereken bilgileri vermekle ödevlidirler.» 

Yine 10 ncu maddenin (e) fıkrası: «Vali, lüzumu 
halinde Ceza Mıdıakemeleri Usulü Kanununun 156 
ncı maddesinde yazdı yetkileri kullanmaları hususun
da, adlî kolluk üst ve astlarına emir verebilir.» Yi
ne vali, adlî görevi yapmaya onu sevk eder. 

ALİ SANLI (Burdur) — Mesele yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Mesele yok değil. Sorumluluk kimin? 
Yine savcının. Vali, ilâve olarak, o adlî görevi yap
mak için teşvik eder. Zaten yüklendiğimiz şey bu idi. 
Kendi görevimiz olmamakla beraber ben ve arka
daşlarım bunu yapmak için yardımcı olduk. 

156 ncı maddeyi okuyorum: 156 ncı madde su
ça karşı zabıtanın vazifesini gösterir, yani şu 9 ncu 
maddenin (e) fıkrasının bildirdiği husus şudur: 

«Madde 156. — Zabıta makam ve memurları, suç- | 
luları aramakla ve işin tenviri için lazım gelen acele 
tedbirleri almakla mükelleftirler. Bu makam ve me
murlar tanzim ettikleri evrakı hemen Cumhuriyet Sav
cılığına gönderirler. Ancak, hâkim tarafından derhal > 
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icrası muktezi tahkik muamelelerine lüzum varsa, 
bu evrakın doğrudan doğruya Sulh Hâkimliğine gön-
rilmesi caizdir.» 

Vali bunları emreder, onlara gönderir; ama yi
ne sorumluluk savcınındır, yine adlî olaydır ve biz 
de gerekeni zaten böyle daha fazlasıyle yapmaya gay
ret ediyoruz. 

Yüce Meclise saygdar sunanın. (M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aykut?... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Efendim?... 
BAŞKAN — Zatıâliniz yazdırmadınız mı ismi

nizi?... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yazdırmadım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar yanlış tespit etti. Teşek
kür ederim efendim. 

Sayın Yüceler. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, tarafsız olduğu iddia edüen idare ile ilgili ola
rak içinde yaşadığım bazı olaylarla ilgili sorular sor
mak istemiştim. Yalnız, ülkenin kısa zamanda, kısa 
sürede bu kadar sıkıntılı hale düştüğü anlaşılmış ol
duğundan, ben sorularımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler. 
Sayın Tekiner, buyurun. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu aşa
ğı - yukarı 40 - 45 senedir meriyettedir. 40 - 45 sene
dir bu Kanun uygulandığı halde, bugüne kadar yal
nız MC. iktidarı ve bazı iktidarlar - zamanında bu 
anarşi çoğalmıştır. Kanun suçlu değildir. Sanıyorum 
Sayın Bakan şunu dikkatlerinden kaçırmak ister. 
Zabıta olayın vukuundan savcının işe el koyacağı 
safhaya kadar olan devrede neler yapmaktadır? Tar
tışma konusu budur aramızda. Bu saf hada yapılan iş
ler tartışdıyor, yoksa savcı işe el koyduktan sonra 
elbette ondan sonraki tahkikatı savcı yapacaktır. 
(A. P. sıralarından «bu sual mi Sayın Başkan?» ses
leri.) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Şu
nu ifade ederek sözlerimi bitireceğim. Sayın Bakana 
teşekkür edeceğim. Türkiye'deki anarşinin önleneme-
yişinin sebebi Cumhuriyet savcıları olmaktadır, Sa
yın Bakanın yaptığı konuşmada. Başka söyleyeceğim 
yoktur, soru sormaktan vazgeçiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Tekiner, bu sual olmadı efen
dim. Sual müessesesini bu şekilde istimal etmeniz
den dolayı size teessüflerimi bildiririm. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Tak
dirlerinize sunarım Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, birinci hususa müsaade 
ederseniz cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim sual yok, sorulmadı. Sayın 
Bakan, Sayın Tekiner sual sormadı, kendi mütalaala
rını sual sırasında beyan ettiler, zapta geçirttiler. 
Böyle istimal ettiler haklarını, o da kendi bilecekleri 
iş tabiî. 

Sayın Cerit, buyurun. 
HASAN CERİT (Adana) — Benim sorularım 

benden önceki arkadaşlarım tarafından sorulduğu için 
lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cerit. 
Sayın Tekin İleri Dikmen, buyurun. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş

kan, sorularınım arz ediyorum : 
1. Kanunlarımızda suçlulara tatbiki gereken ye

ter müeyyide varken, ve yargı, tam bir bitaraflık ve 
vukufla karar verebilecek müstesna yargıçların din
deyken, asayiş sağlanamıyorsa, bunun sebebi sizce 
icranın aczi midir, icranın cehli midir, icranın kastı 
mıdır? 

2. Asayişsizliğin sebebi Hükümetin aczi veya 
cehli ise, çekilme, kalmaktan daha isabetli ve daha 
şerefli bir davranış olmayacak mıdır? 

3. Asayişsizliğin sebebi icranın kastı ise; bu, dev
lete musallat olmuş en büyük musibet değil midir? 

Sizlerin, yani Hükümet koalisyonu ortaklarının 
kanlı icraat izlerini, yakın bir gelecekte, Anayasal 
kuruluşlanyle, devletin silebilecek güçte olduğuna 
inanıyor musunuz? 

4. Fakir fukaranın ah-ü enininin nice müstebiti 
hâk ile yeksan ettiği tarihen sabit okluğuna göre, 
bunlar sizin için, Millî Selâmet Partili Sayın Bakan 
için bir dersi ibret teşkil ediyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, «Asayiş sağlanamıyor
sa, bu Hükümetin aczi midir, cehli midir, kastı mı
dır» dedi, üçü de değildir. 

Üçü de değildir. Uzun zamandan beri, zannedi
yorum konuşmalarımızın neticesinde belirli noktalara 
geldikten sonra, bu suali soran arkadaşıma da şu 
anda daha fazla ne diyeceğimi bilemiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, toplu suçlar meydana gel
miştir. Eskiden münferit suçlar işlenirdi. Münferit 
suçlar, belirli yerlerde, belirli mekânlarda, belirli kişi
lerin gözleri önünde, şahit ve delil bulunabilme im
kânlarına sahip olarak işlenirdi. Şimdi düşününüz; 
1 000'er kişilik iki talebe grupu karşı karşıya geliyor 
bir anda bir karışıklık, bir silâh patladığını görüyor
sunuz ve bir yerde bir dalgalanma, orada bir kişi 
yaralanıyor veya bazen de ölebiliyor. 

Zabıta olarak, önce aldığınız önleyici zabıta, manii 
zabıta, idarî zabıta tedbirlerinden sonra, olay başla
dığı anda, bu sefer delil toplamak şeklinde adlî za
bıta işlerine yöneliyorsunuz. Bu, binlerce kişinin 
karşılıklı bir araya geldiği anda vukua gelen olayda; 
kim gördü, delil var mı, yere düşmüş bilmem ne 
parçasından tutun da, bilmem neye kadar, bulmanın 
imkânı fiilen yoktur, «Var» diyen birisi olursa, 
bu hata eder, mümkün değil. Bin kişi böyle karşı 
karşıya gelmiş.. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Olaylardan 
evvel vardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bin kişi böyle karşı karşıya gelmiş, 
bir silâh patlıyor. Böyle olunca, yeterince herhangi 
bir olayın rahat bir yerde meydana geldiği gibi, geli
şini nazarı itibara alarak, delil bulmanın imkânı 
yoktur. Peki ne yapmalı? O zaman polis, oradaki 
kimseleri topluyor; bazen 20, bazen, 30, bazen 100 -
150 kişilik gruplar halinde de topluyor. 

Şimdi, adlî olay başlamıştır, suç olmuştur, olay 
meydana gelmiştir... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Filmleri de çekiyor 
musunuz, kanunda var? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Çektiğimiz filmleri de savcıya teslim 
ediyoruz. Bütün filmleri, fotoğraf olarak da, film 
olarak da, savcıyı çağırıp gösteriyoruz. 

Bütün bunlar muvacehesinde, şimdi, olay olduk
tan sonra, eğer birtakım delillerin bulunması gere
kiyorsa, artık savcıya tevdi edilmiştir Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre, artık idareden çıkmış
tır bu iş. İlâve delil toplar, tahkikatı genişletir, hatta 
mahkemelerde dahi bunlar böyle yapılabilir, geniş-
letilebilir. Çünkü, hukuk davalarında hâkim, kendi
sine beyan edilen şeyle bağlıdır; alacaktır, verecek
tir, senettir. Ceza davalarında, hâkim genişletebilir 
de; ama, demin burada okudum 111 nci maddeyi, 
tevkif edilmesi, edilebilir olan birtakım olaylarda 
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dahi «Delil yoktur» diye bırakmakla geçiştirenleyiz. 
Bu» devlete ait bir meseledir. Bu, ne İçişleri Bakan
lığının meselesidir, ne polisin meselesidir, ne jan
darmanın meselesidir, bu, devletin meselesidir. Dev
let icradan ibaret değildir. Arkadaşlarım gücenme
sinler, «Ondan sonra Anayasa dersi mi veriyor» 
diye; icra devletin bir fonksiyonudur, bir organı
dır. Teşrii organ vardır, yargı organı vardır, ana
yasal müesseseler vardır, devlet bunlarla beraber bir 
bütündUr. Devlete karşı bir şey oluyor, çırpınsın ic
ra organı. Yargıdan beklenenler vardır, teşrii or
gandan kanun boşluklarının doldurulması beklenir, 
birtakım şeyleri teçhiz edelim dedik, EM -. RE - MO' 
yu getirdik 1,5 yıldır. Değerli arkadaşlarım, yardım
cı olunuz da bunlan halledelim. Meselelere - şu te
minatı veriyorum ki .- iyi niyetle bakılmaktadır, dü
rüst ve namuslu şekilde bakılmaktadır. Kanunların 
eşit olarak tatbikatına bütün gücümüzle gayret et
meliyiz, edilmektedir. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Paydaş?.. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sormak istediğim 
sualler daha önce sorulduğu için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paydaş. 
Sayın Atillâ atilâ?.. Yok. 
Sualler bitmiştir, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkana, ve Yüce Meclise say
gılar sunarım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın İlcin, buyurun efendim. 
Sayın İlcin, süreniz 10 dakikadır; lütfen süre 

içinde bitirmeye gayret etmenizi rica edeceğim. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin mümtaz üyeleri, İçişleri Bakanlığının 
1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde kişi
sel görüşlerimi açıklamak üzere yüksek huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. 

Sürenin sınırlı olması nedeniyle, ancak, temsilci
si bulunduğum yörede yarım asırdan beri devam 
edegelen ve dünyanın hiç bir ülkesinde görülmemiş 
şekilde ferdin temel hak ve hürriyetini ortadan kal
dıran antidemokratik yönetimin bazı uygulamaların
dan örnekler vermek istiyorum. 

Arkadaşlar, Berlin'deki utanç duvarına özenen 
siyasal iktidarlarımız, ikincisini 1966 yılında Hakkâ
ri Çukurca yolunun 65 nci kilometresinde Köprülü 

köyünde inşa etmişlerdir. İlçeye giriş ve çıkış vali
liğin vereceği bir vesika ile ancak yapılabilir. Böy
lece, 12 yıldan beri bölgedeki vatandaşların seyahat 
özgürlükleri* Anayasaya rağmen kısıtlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, 1971 yılında ilçedeki bir me
mura, 1973 yılında da şahsıma verilen vesikanın işte 
birer fotokopisi. Orada buna, «Yurt içi seyahatlere 
mahsus pasaport» diyoruz. 

Bu vesikalarda hukukî gerekçe olarak; 10 sayılı 
tebliğ ile, 1110 sayılı Askerî Memnu Mıntıkalar Ka
nunu gösterilmektedir. O ise; 10 sayılı tebliğ, büyük 
ve küçükbaş hayvanlarla bazı gıda maddelerinin il
çeye sokulmasını yazılı izne bağlayan hükümdür. 
1110 saydı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanununun 
ilgili maddesi ise, ecnebilerle ilgili olup, Türk vatan
daşları için hiç bir kayıt ve hüküm mevcut değildir. 

Sayın milletvekilleri, işte böylece, Doğu ve Gü
neydoğudaki vatandaşa kem gözle bakan siyasal ik
tidarlar, hayvanlara ve ecnebilere uygulanması lâ
zım gelen muamelenin oralarda yaşayan ve en az 
onlar kadar vatansever olan vatandaşlarına keyfî 
olarak uygulanmasını reva görmektedirler. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri hüküm ve icraatlarım Ana
yasaya ve yasalara uygun olarak yürütmeUdirler. 
Şimdi, Sayın Oğuzhan Asiltürk'ten, bu uygulamanın 
yasal olup olmadığını lastikli bir ifade ile değil, açık 
bir şekilde izah buyurmalarını rica ediyorum. 

Dünyada bu tür uygulama yalnız Sovyet Rusya' 
da mevcuttur. Memleketi yöneten siyasal iktidarlar, 
21 nci asra girmek üzere olduğumuzu; dağ, eşkiya 
ve aşiret yasalarının uygulama zamanının çoktan ge
lip geçtiğini bilmiyorlar mı, yoksa ashâb-ı kehfler 
gibi ilâhi uykuya mı dalmışlardır? 

Hükümet Hakkâri'ye, idareciler için stajyer yeri 
ve deneme masası olarak kullandığı ve sürgünlerin 
diyan gözüyle baktığı müddetçe, bu gibi rezaletle
rin sonu da gelmeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, siyasal iktidarlar bu
güne kadar Doğu ve Güneydoğuya bir müstemleke 
gözüyle bakmışlardır, o yörede yaşayan vatandaş 
da ikinci sınıf vatandaş muamelesini görmüş ve de
vamlı olarak polisiye tedbirlerle yönetilmiştir. 1956 
yılında, kaçakçıbgm men ve takibi vesile edilerek 
çıkarılan tebliğler gayeye hiç bir yarar sağlayama
mıştır; ancak, jandarmanın eline verilmiş vatanda
şın başında keskin bir kılıçtan ibaret kalmıştır. Za
ten matlup olanın da bu olduğunu biliyoruz. 
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Jandarma tarafından yapılan uygulamada, ikin
ci sınıf vatandaş gözüyle bakılan, lisan bilmeyen 
köylüye çağ dışı, insanlık dışı, tasavvurun fevkinde, 
akla ve hayale gelmeyecek haksız ve kanunsuz mua
meleler yapılır; dayak atılır, gece gündüz demeden 
zorla evlerine girilmek suretiyle mesken masuniyet
leri ihlâl edilir, nesi varsa alınır, yenilir içilir, tşte 
bu olaylar, 20 nci asrın mamur ve müreffeh iddia
sında bulunduğumuz özgürlükçü demokratik hukuk 
devleti büyük Türkiye'mizin Doğu ve Güneydoğu
nun hudut boylarındaki köylerde cereyan etmekte
dir. 

Vuku bulan bu olayların yegâne sorumlusu jan
darma değildir. Bu yola sevk eden, çağ dışı tedbir
lerle Doğu ve Güneydoğuyu yöneten, gelmiş, geçmiş 
siyasal iktidarlardır. 

Muhterem arkadaşlar, ilimizin hudut kesiminde 
bulunan ve ilkel yaşantılarını kendi olanaklarıyle 
sürdüren ve devletin bütün nimetlerinden mahrum 
bırakılmış vatandaşlarımızın yapmakta oldukları 
kaçakçılığa bir göz atalım. 

Oradaki vatandaşlarımız Batıdakiler gibi gemi
lerle, vapurlarla ve kamyonlarla yüzbinlerini, mil
yon; milyonlarını milyar yapmak için kaçakçılık 
yapmıyor. Sefaletten, hastalıktan, ve açlıktan ölme
mek için yapıyor. (Eliyle göstererek) Bu, hindi yu
murtası değildir arkadaşlar. Bu, vatandaşın katığıdır, 
ayrandan yapılır, buna «keşk» deriz. Mahallî tabir
le «keşk» deriz. Bu, katığına ekmek bulmak için 
dağlardan topladığı birkaç kilo mazı, birkaç kilo 
kenger tohumunu ve bir iki teneke cevizini sırtına 
alıp karşı tarafa mısır, darı ve tuzla takas yapmak 
üzere gece karanlığında hududu geçmeye kalkışı
yor ve çoğu kez jandarmanın kurşunlarıyle delik 
deşik ediliyor. 

Sağ olarak yakalananlar da yıllarca toplu kaçak
çılıktan zindanlarda çürüyüp gidiyor, tşte bizim o 
yöredeki çilekeş vatandaşlarımızın yapmakta olduk
ları açlık ve sefalet kaçakçılığı budur. Mahallî mah
kemenin dosyaları da bunu kanıtlıyor. 

Sayın milletvekilleri, Irak Hava Kuvvetlerine 
mensup uçak ve helikopterler havalarımızı ihlâl 
ederek en son 23 . 9 . 1976 günü ilimizin Üzümlü, 
beş gün sonra da Gürge köylerine ve bu köylerde 
bulunan jandarma karakollarımıza karşı sabahın 
erken saatlarmda başlattıkları saldırı, akşamın ka
ranlığına kadar devam etmiştir. 

Saldırıda zırhlı araçlara karşı kullanılan (eliyle 
göstererek) bu mermiler yağdırılmıştır, akşama ka
dar. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O mermileri 
sayın İçişleri Bakanına ver de, boynuna kolye diye 
assın. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Tahmin ederim 
menşeini tespit edebilirler. 

Zırhlı araçlara karşı, kullanılan mermiler yağ
dırılmış, karakol binası oturulmaz hale gelmiştir ve 
dört erimiz de yaralanmıştır. Saldın başlar başla
maz ilgililer tarafından haberdar edilen Ankara Hü
kümeti, bir ihtar uçuşu yaptırmamış, saldırıyı def 
ettirmemiş ve sadece olaya seyirci kalmıştır. Ayakta 
dimdik duran bugünkü Cumhuriyet Hükümeti adına 
Sayın Asütürk tarafından hükümetin seyirci kalışı
ma nedenlerinin kamuoyuna açıklanmasını istiyo
rum. 

Hükümet Başkam Sayın Demirel «Cumhuriyet 
Hükümeti ayakta ve görevi başındadır» der ve bunu 
sık sık tekrarlar. Ben, öyle değildir diyorum. Türki
ye Cumhuriyeti ayaktadır ve dünya durdukça ayak
ta kalacaktır; ancak, Türkiye Cumhuriyetinin bu
günkü Hükümeti çoktan rahmetliler arasına girmiş 
ve fakat farkına varmamışlardır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Bu hadise karşısında, arkadaşlar bugünkü millî 
sınırlarımızın saptanması esnasında birçok aşiret
lerimiz gibi Dosti Aşireti de ikiye bölünmüş, yarısı 
bizde, yarısı da Irak sınırları içinde kalmıştır. 

1975 baharında Barzani'nin İran'a sığınması üze
rine, Irak askerlerinin Kuzey bölgesinde giriştikleri 
katliam harekâtı üzerine, hayatlarını kurtarmak 
amacıyle Hakkâri'ye iltica eden 49 masum ve Müs
lüman insanın Irak'a iadeleri halinde, kurşuna di-
zileceklerini, bunların Irak'a değil, daha evvel İran'a 
giden eş ve akrabalarına teslim edilmek üzere iki 
hudut makamları arasında mülakat yapmak suretiy
le İran'a teslimlerinin sağlanması hususunda, Sayın 
Asütürk'e makamında ricada ve öneride bulundum 
ve bu meyanda bunlar için Irak bir teminat verme
ye kaikışsa dahi, teminatlarında samimî olmadıkla
rını da açıkladım. 

Sayın Asütürk bana tatminkâr cevap vermediği 
için, bu kez Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu tel
grafla bildirdim. Sayın Cumhurbaşkanı telgrafımı 
Başbakanlık yoluyle... 

BAŞKAN — Sayjn İlcin, bir dakikanız var efen
dim. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 
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Başbakan da haberdar oluyor. İçişleri Bakanı 
da dolayısıyle Hükümet, önerimi nazara almamış, bir 
gün sonra 49 soydaşımızın Irak'a iadeleri yolunda 
vilâyete emir verilmiş, vilâyet damperli arabalarla 
25 . 9 . 1975 tarihinde Zahu'ya teslim etmişler. 
Teslimlerinden bir gün sonra kurşuna dizilmişler, 
kurşuna dizildiklerini de Hürriyet Gazetesi kanıt
lıyor. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan, İçişleri Bakanı 
ve Dışişleri Bakanı bu ilticanın adî olmayıp siyasî 
olduğunu, ilticaların keyfî olmayıp, zulme karşı, mu
kadder bir katliama karşı olduğunu, Irak'a iadeleri 
halinde kurşuna dizileceklerini çok iyi biliyorlardı. 
Öğrenmek istediğimiz bir husus var : Hükümet, Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesine rağmen, emsaline 
ender rastlanan bu siyasî cinayete niçin katılmıştır? 
Hükümet bu siyasî cinayete iştirak etmekle, Birleş
miş Milletler nazarında Yüce Türk milletinin itibarım 
sarsmamış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın İlcin, vaktiniz bitti. Lütfen 
sözünüzü bağlayın efendim. Son sözünüzü söyleyin 
efendim. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Bu konunun, şah
sî ve üyesi bulunduğu Hükümet adına Sayın İçişleri 
Bakam tarafından açıklanmasını istiyorum. 

Ne kadar müddetim kaldı Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Müddetiniz bitti efendim. Son sö

zünüzü söylemenizi, son cümlenizi bağlamanızı bek
liyorum, lütfen. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Biraz tole
rans gösterin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tolerans mümkün değil efendim. 
Benim elimde değil Sayın Yılmaz. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Doğulu ve Gü
neydoğulunun, kendisine Anayasayla saptanan ve 
fakat her zaman siyasal iktidarlarca gaspedilen ya
sal haklarım, yasal yollarla almak için, en sert şe
kilde mücadele vermek onun doğal bir hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın İlcin, Sayın İlcin. 

MİKAİL İLCİN (Devamla) — Dışarıda kan dö
külüyor. İçişleri Bakanı Devleti temsil edemiyor, hu
zuru sağlamakta acz içindedir. 

Oylamaya C. H. P. Grupu olarak katılmıyoruz, 
bu bütçede Meclisi terk ediyoruz. Yüce Meclise say
gılar sunanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül' ederim. 
İçişleri Bakanlığa Bütçesi üzerindeki konuşmalar 

bitmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçişleri Ba
kanlığının, bütçesini ciddiyetle taşıyamayacağı için 
ve" iç- huzuru sağlayamayacağından, bu celseyi terk 
ediyoruz. Saygıyle arz ederim. Bu sorumluluğu siz
lere tevdi ediyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum efendim. 
(Gürültüler) 

Lütfen efendim, lütfen... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sokakta kan 

dökülüyor, kan. İnsanlar ölüyor. Devlet yok devlet, 
İçişleri Bakanlığı yok. 

(C. H. P. milletvekilleri Genel Kurul salonunu 
terkettiler) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 483 764 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Mahallî idareler hizmetleri 296 238 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Nüfus, izleme, tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri 244 148 300 
BAŞKAN — Bölümü "oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 İller idaresi hizmetleri 3 825 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Sivil savunma ve seferberlik-
hizmetîeri 53 023 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

90Û Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi böylelikle kabul edilmiş 
bulunuyor. 

içişleri Bakanlığına bağlı, Emniyet Genel Müdür
lüğü Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

a) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek hiz-
leri 1 673 037 200 
BAŞKAN — Bolümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzenle
me hizmetleri 3 228 500 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 36 962 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

b) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
BÜTÇESİ 

111 Güvenlik hizmetleri 3 645 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlığı
nın reörganizasyon ve moderni
zasyonu 273 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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İçişleri Bakanlığı Bütçesi tümüyle Yüce Meclisin 
tasvibinden geçmiş bulunuyor. İçişleri Bakanlığı 
mensuplarına ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

C) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar ve şa

hısları adına konuşacak sayın üyelerin adlarım oku
yorum : 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi 
Yaylalı, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ce-
vat Önder, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mus
tafa Cesur, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Nurettin Yılmaz. 

Şahısları adına konuşacak saym üyeleri okuyo
rum : 

Sayın Orhan Senemoğlu, Sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlu, Sayın Hüseyin Erçelik, Saym Hasan öz-
çelik, Saym Kemal Önder, Sayın Ekrem Kangal, 
Saym Fahri Özçelik, Saym Osman Aykut, Sayın 
Mikail İlcin, Sayın Sabrı Tığlı, Sayın Kadir özpek, 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Saym Mehmet 
Özkaya, Saym Veli Bakirli, Sayın Nedim Kork
maz, Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi 
Yaylalı, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ZEKÂİ YAYLALI 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bizim inanç sistemimizde adalet inanç ve ideali, 
büyük bir gayedir. Bu bakımdan, bizim milletimiz 
«Mülkün temeli adalettir» hükmüne inanır. Bizim 
milletimiz, «Yanımızda haksız olan kuvvetli zayıf, 
haklı olan zaytf ta kuvvetlidir» gibi, son derece ve
ciz ve manalı ifadelerle adaleti övmüştür. Adalet mef
humu Allah'ın emri, Peygamberimizin sena ettiği ve 
din büyüklerinin, devletin esası saydığı bir mefhum 
olmuştur. 

Millî Selâmet Partisi olarak yukarıdaki cümlele
ri daima kalbimizde ve gönlümüzde tutmaya çalı
şan bir anlayışın sözcüsü olarak konuşmaktan şe
ref duyarım. Bu arada kesinlikle ifade edeyim ki, 
Batı'nın ne Beccaria'sı, ne bir diğer filozofu, adalet 
duygusuna, milletimizin inanç sistemindeki kesinlik
le yaklaşamamıştır. Üzüntü ile ifâde edelim ki, hukuk 
fakültelerinde milletimizin bu adalet duygusuna bü
yük bağlılığı tam olarak anlatılmamaktadır. 
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Bu anagiriş bölümünden sonra, adliyemizin ve 
mensuplarının ve hukuk sisteminin dilek ve ihtiyaç
larını belirtmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Devletimizin bir 
hukuk devleri olduğunu belirtir. Bu kuvvetli tespite 
rağmen, bugüne kadar adalet binalarından tutunuz 
da, demirbaş Ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar, tat
minkâr bir durttrnâ gelinememiştir. Bu durum telafi 
edilmelidir. 

Hâkim ve savcılarımız için, Birinci Koalisyon 
devresinde ödenek ve yollukların tanzim edilmiş ol
masını, onların maddî sıkıntılarının kısmen de olsa 
giderilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ge
çen yıl hâkim ve savcılarımız için 50 milyon Türk 
Liralık lojman ödeneği ayrılmış olması tebrike şayan 
bir neticedir. 

Hâkim ve savcılarımız Türkiye'mizin en ücra kö
şesine kadar adalet götürmektedirler. Devletin varlı
ğını, adalet dağıtarak milletimize ispat etmek gibi 
şerefli bir vazife yapmaktadırlar. Bu bakımdan, hâ
kim ve savcılarımıza en iyi imkânların sağlanması
nın büyük bir zaruret olduğuna inanıyoruz. Zira, 
milletimiz «Hâkim kaygılı, tasan, aç, uykusuz ve 
yorgunken hükme yaklaşmasın» diyecek kadar, hâ
kimin, hüküm verirken huzurlu olmasını istemek
tedir. 

Hâkim ve savcıların bölgesel bağımsızlıkları ko
nusunda Barolar Birliğinin yaptığı tenkitlere biz de 
kanlıyoruz. 

Değerli üyeler, icra dairelerinin durumlarının çok 
yönlü olarak ele alınması ve düzeltilmesi lâzımdır. 
Tayin edilecek icra memurlarının hukukçulardan se
çilmesinin zamanı gelmiştir. 

Cezaevi müdürlerinin de hukukçulardan seçilme
si temennisindeyiz veya sosyal psikoloji tahsil etmiş 
kimselerden seçilmesi günümüz anlayışına daha uy
gundur. 

Zabıt kâtibi görevinde bulunanların maddî im
kân ve yan ödemeleri ciddî olarak ele alınmalıdır. 

Gardiyanların hali, günümüzde ne sosyal dev
let prensibine, ne iş hukuku ve kamu hukuku perso
nelinin şartlarına uymamaktadır. Gardiyanlar günü
müzde forsa gibi çalışmaktadırlar. Onların sıkıntı
larını çok iyi bilen sayın bakanımızın âcil alakaların
dan emin bulunuyoruz. 

Mahkûmların hali hiç de iç açıcı değildir. Ceza
evleri, bizim anlayışımıza göre, ıslahhane, tövbe 
mahalli, bir diğer ifadeyle, iyiliğe açılan mektep 
olarak düzeltilmelidir; ama üzüntüyle ifade etmek 
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isterim ki, cezaevine girenlerin ıslah olması yerine, 
profesyonel hale gelmesi gibi acı bir hakikatle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Hazreti Mevlâna, «Rabbim, beni, nadim eyleyen 
kullarından eyle» diye suçundan nadim olanlara 
gıptayla bakar. Latinler de, «Nadim olunan suç yarı 
yarıya işlenmiş sayılır» atasözüyle pişmanlık halinin 
önemini ifade etmişlerdir. 

Bu bakımdan, tövbekar, pişmanlık içinde olan 
suçlunun cezaevinde uzun süre tutulmasının yanlış
lığını belirtmek istiyorum. Bu fikirden hareketle, 
meşruten tahliye müessesesinin, yani 647 sayılı Ka
nunda yazılı, suçlunun cezaevinde iyi halinin görül
mesi halinde cezasının 1/3 kısmının infaz edilmeye
ceği hükmünün otomatik işlemesi yerine, en az 1/2 
nispetine çıkarılarak mahkûmun tahliyesine daha 
iyi esaslar getirilmelidir. Böylece cezaevinde, iyi hali 
değil, iyi insan haline gelmiş, tövbekar olmuş mah
kûmu daha ziyade olarak mükâfatlandırmak imkânı 
doğacaktır. 

Mahkûmların tahliyelerinden sonra iş bulabilme
leri, cezaevleri atelyelerinde çalışma imkânlarının ve 
maddî imkâna kavuşmalarının daha İyi hale getiril
mesi lâzımdır. 

Mahkûmların manevî eğitimleri üzerinde mevcut 
çalışmaların daha da artırılması lâzımdır. 

Din görevlilerinin sayısı artırılmalıdır. 
Sayın üyeler, hukuk sistemimizdeki boşluklara 

gelince: önce Yargılayın yükünü azaltıcı istinaf 
mahkemeleri kurulmalıdır. Zira «Gecikmiş adalet 
adalet olamaz» diyen düşünürlere hak vermek zo
runda kalıyoruz. 

Adlî tabiplik ve adlî zabıtanın kadro ve diğer 
çalışmaları gecikmeden yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığının teşkilât kanununun bir an 
evvel çıkarılması lâzımdır. 

Türk Ceza Kanunundaki boşlukların doldurul
ması lâzımdır. 

Toplu suçlularla ilgili olarak Türk Ceza Kanunun
da boşluk olduğu bundan 20 sene evvel ceza hukuku 
kitaplarında yazılan bir husustur. Bugün anarşi ve 
sokak hareketleriyle mücadele edilmediğinden şi
kâyet edenlere bu hususu hatırlatmakta zaruret var
dır. 

Toplu suçlarda polis suçluyu yakalamakta, savcı
lar sanık hakkında hüküm uygulamak istemektedir. 
Ancak, Ceza Kanunundaki boşluk sebebiyle, delil 
yetersizliği sebebiyle yapılan tahliyeler karşısında, 
içişleri Bakanından polise, savcıdan adliyeye ka-
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dar ihmal suçu isnat edenlerin biraz daha insaflı ol
malarım temenni ediyoruz. 

Sözümüzün burasında,' anarşinin» sadece ceza hü
kümlerinin tedviniyje ünleneceği kanaatinde olma
dığımızı da tebarüz ettirmek zorundayız. «Hukuka 
saygılı gençlik, Devlete hürmetkar insan modeli na
sıl olur?» sorusunun cevabını bütün siyasî partiler 
vermek zorundadır. Bu bakımdan, iffet, haya, hür
met gibi, adalete saygı gibi yüksek manevî vasıfları 
manevî kalkınma yoluyla gerçekleştirmeye mecbu
ruz. 

Değerli üyeler, kaçakçılık suçlarında, meselâ Ki
lis'te serbest satılan bir malı alan kaçakçı sayılmak
tadır. Mevzuatın bu bakımdan düzeltilmesi lâzım
dır. 

Geçen gün bir delikanlı geldi; 4 arkadaş 25'er 
paket, yani 100 paket sigara satarlarken yakalanmış
lar; toplu kaçakçılık suçuyla 4 seneyi aşkın mahkû
miyet cezası almışlar. Tabiî kanunlarımıza göre bu 
durum suçtur; ancak, bu kaçakçılığın arkasındaki 
yüksek kaçakçılar icabında toplu kaçakçılık suçuyla 
değil de, münferit suçlu olarak yargılanmakta, çoğu 
zaman da meçhulün arkasındaki suçlu olarak top
lumda serbest dolaşmaktadırlar. 

Kanaatimiz odur ki, toplu kaçakçılık suçu için 
belli bir miktar tespit edilmelidir. Değilse, «Birkaç 
kuruşu mürtekibin cayt kürektir» mısraının acı ger
çeklerini müşahede ederiz. 

Değerli üyeler, müstehcen yayınların ve filmle
rin cezalandırılması için Meclis gündemindeki parti
mizin teklifinin ve hükümet tasarısının çıkarılma
sını zarurî görüyoruz. Değilse, çok cüzi para ceza
ları ile bu maneviyat cellatları gidişinin önlenmesi 
mümkün değildir. 

Dine, maneviyata dil uzatanların cezalandırılması 
hakkındaki tarafımızdan verilen kanun teklifinin de 
gündeme alınmış olması sevindirici bir neticedir. İn
şallah Meclislerimiz bu kanun boşluklarım sonuç
landırırlar. 

Medenî Kanun 50 yıldan beri tatbik edilmekte
dir. Günümüz şartlarına uyması için bütün hukukçu
lar ve teknik adamlar müttefiktirler. Ancak ihtilaf 
Medenî Kanunun tamamımn düzeltilmesi, ele alın
ması görüşüyle zaruret ve âcil hususları ele alalım 
tartışmaları içinde ortaya çıkmaktadır. Boşanmaların 
kolaylaştırılması lâzımdır. 5 yıllık ayrılık hali bo
şanma sebebi olmalıdır gibi teklifler karşısında poli
tik reaksiyonları tasvip etmiyoruz. Mesele politik 
olarak ele alınmamalıdır, tamamen tekniktir. Adalet 
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Bakanlığının bu yolda radikal bir tutum içinde olma
sını temenni ediyoruz ve bu yoldaki yürüyüşlerini 
şükranla karşılıyoruz. 

Değerli üyeler, Adalet Bakanlığı Bütçesinin Ada
let Bakanlığı mensuplarına ve tüm milletimize ha
yırlı olmasını temenni ediyor ve Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına bütün Meclise saygılarımı sunuyo
rum. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylak. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın thsan Tom-

buş. 
Buyurun Sayın Tombuş. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço
rum) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Ada
let Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Demokratik Parti 
Grupu görüşlerini açıklamaya başlamadan önce, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde, her yıl söyle
nen sözleri tekrarlamamaya çalışacağım; fakat bazı 
hususlar var ki, bunlarada değinmeden geçemeyece
ğim. Zira, Adalet Bakanlığının işgal ettiği binalar, 
bugün memleketteki diğer devlet dairelerinin binala
rına nazaran elverişsiz ve mahkemelerin mehabetine 
uygun olmayan, derme-çatma kulübelerden, bazen 
harap binalardan ibarettir. Böyle binalarda icrayı 
memuriyet etmek, adalet tevzi etmek elbetteki vatan
daşın adalet müessesesine karşı olan inancını sars
maktadır. 

Bugün birçok illerimizde, ilçelerimizde bu mües
sesenin şanına lâyık binalarımız olmasına rağmen, 
tesislerimiz olmasına rağmen, maalesef birçok bina
larda, kirahk han köşelerinde, kiralık binalarda bu 
vazife ifa edilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan uzağa 
gitmeye, memleketin uzak köşelerine bakmaya, kaza
lara, kasabalara inmeye lüzum yok; sadece ve sadece 
Ankara'ya baktığımız takdirde, bu manzarayı vu
zuhla, açıkça görebilirz. 

Bugün Ankara'daki hâkimlerimiz, icra memurla
rımız muhtelif binalarda, elverişli olmayan han kö
şelerinde Adalet tevziine çalışmaktadırlar. Bir baş
kentteki adalet cihazının çalıştığı binaların bu şe
kilde olması dahi, adliye camiasının üzüntüsünü be
lirtmemize kâfi gelir zannediyorum. 

Bunun yanında, yine diğer devlet dairelerine na
zaran mefruşat eksikliği, kırtasiye, yakacak, mah
rukat yoklukları, adliye mensuplarımızı her sene 
büyük sıkıntılar içine sokmaktadır. 

Birçok zamanlar şahit olduğum üzere, adliye bi
nalarında yakacak olmadığı için, soğuktan gerek hâ-
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kimlerimiz, gerek savcılarımız, gerek diğer adliye 
mensuplarımız çalışamaz duruma gelmişler ve iş sa
hibi kimseler adliyede titremek durumunda kalmış
lardır. 

Bunların yanında, hâkim ve savcıların dışındaki 
adliye teşkilâtı memurları, zabıt kâtipleri, başkâtip
ler, mübaşirler, icra memurları ve gardiyanlar eğitil
meden ve bu mesleğin icaplarına göre bilgi almadan 
bu müesseselere tayin edilmektedirler. Esasen, bu 
mevkilerdeki memurların maddî durumları da çok 
elverişsiz olduğundan, herkes, her bilgili veya kifa
yetli kimseler de buralara müracaat edip bu vazife
leri almamaktadırlar. Bu sebepten dolayı hâkimleri
miz, savcılarımız ne kadar ehil olursa olsun, ne ka
dar adalet tevziinde kifayetli olursa olsunlar, kendi
lerinin eli kolu denecek mesabedeki bu personelin ki
fayetsiz oluşu d olay isiyle, yine adalet tevziinde tam 
manası ile verimli olamamaktadırlar. Bu bakımdan, 
bu gibi personelin gerek terfihleri, gerekse eğitimleri 
hususunda çok ciddî çalışmaların gerektiği kanaatin-
dayız. 

Yine her sene söylendiği gibi, cezaevlerinin duru
mu da pek iç açıcı değildir. Gerçi birçok vilâyetle
rimizde bazı modern cezaevleri bulunmasına rağ
men, bilhassa kaza merkezlerinde bugün insan lıak-
larıyle bağdaşacak ve telif edilecek şekilde cezaevleri 
mevcut değildir ve burada mahkûm veya mevkuf 
olan kimseler, buralardan beraat de ederek çıksalar, 
sağlıklarını ve sıhhatlerini kaybetmektedirler. Bu ba
kımdan, süratle, insanlığa yakışır şekilde bütün ce-
zaevlerimizin ıslâh edilerek bunların, oraya kazaen de 
girse, suçlu olarak da girse, vatandaşların sağlıkları
nı koruyabilecek bir hale getirilmesi hususunda ça
lışılması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, hâkim ve savcılarımı
zın durumuna gelince: Kendileri bugün maddî ba
kımdan oldukça tatmin edilmektedir. Gerçi bu da 
bizce kâfi değildir; ama bugün memleketin malî du
rumu ve bugünkü iktisadî, ekonomik seviyemiz bun
dan ötesini de biraz zorlaştırmaktadır. Adalet Ba
kanlığının her ne kadar hâkimlerimiz üzerinde mü-
essiriyeti yoksa da, kendileri tamamen bağımsız ise
ler de, bu bütçe vesilesiyle hâkim ve savcılar üzerin
de de bazı mütalaalarımı dercetmek istiyorum. 

Birçok defalar görüyoruz, şahit oluyoruz; bazı 
hâkimlerin, kendi vazifeli olduğu kaza veya vilâyet
ten, şehirden uzaklaştıkları ve başka yerlerde, mese
lâ Ankara'ya yakınsa Ankara'da tatil yaptıkları ve 
duruşmaların bu yüzden uzadığı ve talik edildiği bi

rer vakıadır. Bunları kontrol eden, bunları de
netleyen müessese bugün tam kifâyetli , değil
dir. Vatandaş bu hususta şikâyet etmekten çe
kinmektedir. Zira, yarın bazı hâkimleribiz, ba
zı diyorum - çok mahdut da olsa, diğer hâ
kimler üzerine degölge düşürmektedir; vazi
felerine zamanında gelmemekte, iş sahiplerini 
uzun müddet adliye koridorlarında bekletmek duru
munda kalmaktadırlar. Bundan başka, bahaneler 
icadederek bir çok davaları uzatmakta ve adliyeye, 
adalet tevzii hususunda gölge düşürmektedirler. 

Zamanında verilmeyen bir adalet hiç bir suret
te bir adalet tevzii demek değildir. Bu hususta da 
yine hâkimlerimizin denetimini üzerine almış mües
seselerin ve müfettişlerin çok titiz ve dikkatli olması 
gerekmektedir. 

Bunun dışında, bilhassa son zamanlarda vuku 
bulan toplu olaylardaki işlenen suçlarda maalesef 
deliller tam manasıyla toplanamadan biçrok kimse 
hâkim huzuruna gönderilmektedir. Elbette bu delil
lerin toplanması mümkün olamadığından ve çoğu
nun delilsiz olarak buraya götürülmesinden, mah
kemeler ve hâkimlerimiz bunların büyük kısmım ser
best bırakmaktadırlar, bundan daha tabiî bir şey 
olamaz. Ancak, bazı hâkimlerimiz de, çok mahdut 
olmakla beraber, kanunları tatbik etmek yerine şah
sî fikir, siyasî düşünce ve ideolojilerini tatbik etmeyi 
tercih etmektedirler. 

Nitekim, bunların şahidi olmuşuzdur. Bugün suç 
teşkil eden silâh taşıma olayında bir sanık hâkim hu
zuruna getirildiği zaman, hâkimin biri bunu suç say
mamış, «Bu ortam içinde elbette nefsini müdafaa et
mek için bu silâhı taşımaya hakkı vardır» diye ser
best bırakmıştır. Bir diğer hâkim de, gelen bir sa
nığı beraat ettirmiştir; «Bu suçlamaya mesnet olan 
kanunlar çağdışı kanunlardır, bunları ben tatbik 
etmem» diye, gelen sanığı serbest bırakmış ve be
raat ettirmiştir. Bu çok az olan misaller, biraz evvel 
söylediğim, delilsiz gelen sanıkların serbest bırakıl
masıyla birleşince, halk huzurunda adliye teşkilâtı
mızın, sanki bütün sanıkları bu çok mahdut birkaç 
misal zikrettiğim hâkimler gibi bir nazarla görün
mesine sebep olmaktadır. 

Bu bakımdan, bu gibi, kanun yerine şalisi fikir
lerini, şahsî ideolojilerini ve siyasî görüşlerini takip 
eden hâkimler hakkında gereken muamelelerin, ge
reken mercilerce yapılması lâzım gelmektedir. 

Bunların dışında, bazı savcılar da ya vazifelerin
de ihmal göstermekte veyahut da fazla miktarda has-
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sas davranarak suç olmayan hususları mahkeme hu
zuruna getirmeye çalışmaktadırlar. 

Bunlardan bir misal vereceğim; en yakın oldu
ğu için bunu vereceğim. Demokratik Partinin Bayat 
İlçesindeki kongremiz, zamanında ilân yapılamadı
ğı için icra edilememişti ve sonradan da bir fırsat 
bulup müddeti içinde kongre yapılamamıştı. Bunu 
fırsat bilen Bayat Savcısı, sanki kendisi Yargıtay 
Başsavcısı imiş gibi, sanki Asliye Hukuk Mahkeme
si, Anayasa Mahkemesi imiş gibi, sanki Kargı'daki 
İlçe İdare Heyeti, Demokratik Partinin Genel İdare 
Kurulu imiş gibi, partinin kapatılması için hukuk 
mahkemesine dava açmıştır. 

Şimdi, bunu hangi sebeple ne niyetle açtığını 
bilmiyorum. Bilgisizlikten dolayı ise mazur görüle
cek tarafı yok, eğer kasten partiyi küçük düşürmek 
ve propaganda maksadıyle ise bunun hiç bir zaman 
mazur görülecek tarafı yoktur. 

Bu gibi hususlarda da, Adliye Vekâletinin bu 
gibi meslelelerde takipçi olması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususa daha temas et
tikten sonra sözlerime son vereceğim. Bu, doğrudan 
doğruya Adliye Bakanlığı ile ilgili olmamakla bera
ber, bir açıklama yapılması ve bu işin vuzuha kavuş
ması için Lockheed rüşvet hadisesi ile ilgili birkaç 
sualim olacak. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, bu Lockheed 
meselesinde, Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye 
gönderdiği bilgi paketlerinden bir tanesi Adliye Ba
kanlığına iletilmişti ve Adliye Bakanhğı da bunu sav
cılara teslim etmişti. 

. Adliye Bakanı bir meselede, burada bu izahatı 
verirken, bu demetin içinde, dizi listesinde bulunan 
bazı dosyaların mevcut olmadığını, bu hususun Dış
işleri Bakanlığından sorulduğunu, Dışişleri Bakanlı
ğından alınan cevapta ise, bu evrakların bazılarının 
zaten mevcut olmadığı, bazılarının ise, numaratörün 
bozukluğu yüzünden bu şekle girdiğini beyan ettiği
ni söylemişlerdi. 

Sonradan, bir gün sonra, yine bu kürsüye çıkan 
Dışişleri Bakanı, numaratörden asla bahsetmemiş, 
sadece bu eksik olan ve Adliye Bakanlığı tarafından 
istenen evrakların Amerika'dan getirtildiğini ve Adli
ye Bakanlığına gönderildiğini beyan etmiştir. 

Ertesi gün, gazetelerde Adliye Bakanlığının tek
zibini gördük. Böyle bir evrakın tekrar gönderilme
diğini ve bu eksiklerin ikmal edilmediği söyleniyor
du. 

Bunun dışında bir olay daha cereyan etti: Ame
rika ile bu husustaki anlaşma» iki ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması gerekirken, 7 ay 
geciktirilmişti. Bu mesele burada münakaşa edildik
ten sonra, Dışişleri Bakanhğı; «Bunun Millet Mec
lisine sunulma görevi, Dışişleri Bakanlığının değil 
Adalet Bakanlığının» diye beyanat vermişlerdi. 

Halbuki, Adalet Bakam ertesi gün bunu tekzip 
etti. Kendisinin bu hususla ilgili olmadığını; bunu, 
kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak
la görevli bulunmadığını, bunun Dışişleri Bakanlığı
nın ve Başbakanlığın vazifesi olduğunu beritmişler-
di. 

Şimdi, iki Hükümet üyesi arasındaki; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi huzurunda ve efkârıumumiye 
huzurunda cereyan eden bu münakaşaların mahiye
tini öğrenmek elbette hepimiz için yararlı olacaktır. 

Sayın Adalet Bakanlığından rica ediyorum; bir 
tenkit olarak değil, işin esası neyse, biraz sonra ken
disine söz sırası verildiğinde bu hususları enine bo
yuna bize izah etmesi, bizi aydınlatması icap etmek
tedir. Kendisinden bunu bilhassa rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verirken, 
bu bütçenin milletimize, Adalet Bakanlığı mensupla
rına hayırlı olmasını diler, hepinizi tekrar hürmetle 
selamlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Adalet Partisi Grüpu adına Sayın Mustafa Ce

sur, buyurunuz. 

AJ». GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR 
(İsparta) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Adalet Bakanhğı Bütçesi üzerinde, Adalet Partisinin 
görüşlerini aksettirmek üzere huzurunuzdayım. Gru-
pum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Anayasamız, 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuri
yetini tarif ederken, devlet fikrini esas almıştır. Bu 
maddede ortaya konan yedi vasıf, dibaceye yapılan 
atıflar sebebiyle sayılamayacak kadar çoğaltılmış; 
böylece, tespit olunan bütün vasıflar dolayısıyle, Tür
kiye Devletine ait vasıflar bulunmuştur. 

9 ncu maddedeki devlet şeklinin değişmezliği, ha
kikatte Türk Devletinin ebedî bir millet okluğunun 
işaretidir. 

Ne insan hakları, ne sosyal adalet ve ne de hu
kuk, devleti ortadan kaldırıcı bir amil gösterilemez. 
Yani, Anayasamız da devletin varlığını ihmale cevaz 
vermemiş, devletin üstünlüğünde kararlı bir yol tut
muştur. 
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Türkçemizin bir özelliği vardır: Muntazam cümle
de, sıralanan zarflardan fiile en yakın olanı, en fazla 
önemi haiz olanıdır. 

Anayasanın 2 nci maddesini aynı dikkatle ince
lersek görürüz ki, hu hüküm cümlesinde yer alan 
«inıek» mastarından oluşan bir fiile en yakın oîan, 
devlettir. 

Devlet kelimesinin yanında bir izafet terkibi için
de yer alan hukuk, «Bir hukuk devleti» ifadesi, du
rumu değiştiremez. 

Halbuki, bazı kimse ve mahfiller, mahaza hukuk 
türküsünü tutturmuştur hukukun üstünlüğü diye, dev
leti son plana itmek istemişlerdir. Bu çok yanlıştır; 
devlet var olduğu için hukuk vardır, devlet olmasa 
idi kaos olurdu. Hukukun mahiyetini izah için 
insanın mahiyetini izah lâzımdır. İnsan, iç
timaî bir varlık olduğuna göre, yani teşki
lâtlı, düzenli bir toplum içinde müsterih ve müreffeh 
olacağına göre, insanın gayesi hukukun gayesi ola
rak tecelli etmiştir. Hukukun gayesi; devletin ve fert
lerin, devletle fertlerinin yan yana yaşamalarım müm
kün kılmaktır. Bu izah tarzı ile devletin yaşaması ve 
yaşatılması bir vecibe olarak her şeyin üstünde tutul
muştur. 

Bu nasıl olacaktır? Hukukun prensipleri ve kaide
leri vardır. Prensipler kaidelerin üstünde birer ışık
tır ve insanlığın müşterek malıdır. Avrupa Konseyi sta
tüsünde bu prensipler, Batı demokrasi ailesinin müş
terek malı olarak belirlenmiş ve her gerçek 
demokrasinin kaynağı bulunan fikrî ve ahlâkî 
kıymetleri olarak tarif edilmiştir. Kaideleri ise; 
Anayasa ve kanun halinde tekevvün ettirilirken, 
bu prensiplere bağlı olarak geliştirilir. Harp 
ve milletin varlığını tehdit eden diğer umumî bir 
tehlike halinde devletin ancak durumunun iktiza ettiği 
nispette ve devletler hukukundan doğan mükellefiyet
lerle tezat teşkil etmemek şartı ile aykırı tedbirler alı
nabileceği kabul edilmiştir. Bunu, İnsan Hakları Be
yannamesinde ve Avrupa Roma Sözleşmesinde gö
rüyoruz. 

Türk - İslâm hukuk tefekkürü tarihimizde de key
fiyet bunlardan çok önce aym şekilde tezahür eyle
miştir: «Adalet mülkün temelidir». Adalet, hukuk 
kaidelerim icra etmek, bir başka ifade ile, fayda
lı olan, kanunu doğru ve âdil şekilde uygulamaktır. 

O halde, evvelâ müfit olan kanunu bulmak veya 
yapmak gereklidir. İşte «Adalet mülkün temelidir» ve
cizesinde müreccah olan, mülktür. Mülk hakikatte bir 
arazi parçası değildir, ülkesi ve milletiyle bir bütün 

olan devlettir. Devlet, bir organlar ve ödevler man
zumesidir. Günden güne gelişen devletin ödevleri için
de adaletin yerini bir başka ödev alamaz. Adalet, 
insanlığın da, vatandaşlığın da en güzel vazifesidir. 
Yani insan ve vatandaş sıfaü ile devleti, adalet te
melimden ayırmamaya azamî dikkat ve itina sarfet-
meliyiz. Diğer bütün organlar ve ödevler bu baza bağ
lı olarak geliştirilecektir. Aksini iddia, konuyu tersine 
yerleştirmektir ki, sarsıntılar, buhranlar ve hatta yıkı
lışlar birbirini takip eder. 

Osmanlıyı cihan imparatorluğu yapan, adalet duy
gusu ve inancıdır. Bunlar, gerek idare edenlerin de 
ve gerek idare olunanların da güçlü olduğu surede 
daima gelişme olmuştur. 

Adalete bakış açımız nasıl olmuştur? 
«Şeriatın kestiği parmak acımaz» demişizdir, Şe

riatın bir anlamı da doğru yoldur, meşru ifadesi ile 
«kanuna uygun» demektir. 

Şu halde, kanuna uygun ve doğru yolda verilmiş 
ve uygulanmış bir hüküm hem karar sahibini müste
rih kılmış ve hem de aleyhine tesis edilmiş olana dahi 
acı vermemiştir, çünkü âdüdir. 

Bir başka deyim de şudur: «Âdil bir hüküm te
sisi için bir saatlik çalışma 70 yıllık ibadete bedeldir.» 

Keza, Mecellenin 1792 nci maddesi de dikkatten 
kaçırümamahdır: «Hâkim; hâkim, fehim, müstakim, 
emin, mekin ve metin olmalıdır. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Tahminen yüz yıl önce hâ
kim için tadadolunan bu necip vasıflar, gerçek hâkim
de her zaman aranacak lâzimelerdir. Ancak, adalet 
nasıl tezahür eder, yer altında sessiz akan ırmaklar 
vardır, potansiyel enerjisinden kimsenin haberi yok
tur adalet cihazı da onlara benzer; sessiz, fakat güç
lü. Adalet tevzinde yer alanlar, pay alanlar veya bun
dan mahrum bırakılanlar vardır, bunların hepsi sü
kûnu korumasını ve sonucu iyi değerlendirmesini bil
melidirler. Adalet, tevziinde gösterilen basiretin ih
tişamında yücelir, bu yüceliğe nüfuz edemeyenler, ada
let cihanda hiç bir şey olmuyormuş intibaına düşe
ceklerdir. 

Durum acaba bugün öylemidir? İki dünya sava
şında sarsılan insanlık, maddenin esiri olarak toplu
mun temelinde yatan cevheri değiştirmek islemiş ve 
acımaz ekonomik altyapıya yönelmiştir. 

Devlet vakıasında dahi adaleti bir üstyapı malze
mesi halinde görenler çıkmıştır. Bunların sonucu, 
adalet cihazında da gürültülere sabit olmuşuzdur. 

Adalet cihazı içerisinde ki değerli hâkim, savcı ve 
yardımcı personeli, harekâtının şuuruna vakıf kimse-
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ler olarak tarif ediyor ve kıymetli mesailerini takdir 
ile anıyoruz. 

Ancak, «istisnalar kaidayi bozmaz» kuralının tat
bik görmeyeceği tek saha adalet mekanizmasıdır. Bu, 
öyle •bîr mekanizmadır kî, bütün vatan sathına yayıl
mış, bütün insanları günün her saatında sarmış bu
lunması itibariyle, bir anlık aksaklığı adalet cihazına 
raci kılar. 

1961 yılından beri yaşadığımız hukuk gürültüsü 
nedir ve neden ileri gelmektedir? 334 sayılı Anaya
samız Türk milletinin hâkimiyet hakkına dayah mı
dır. Hakimiyet hakkı içersinde şunları görüyoruz: 

1. Bütün milletin veya millet iradesi bütünlüğü 
ile... Anayasa yapma hakkı, 

2. Kuvvetler ayrılığı tercih edilmiş ise yetki tev
zii, 

3. Yeklili organlar için eleman seçme hakkı, 
4. Yetki ihtilafında hakemlik. 
Anayasamız bir ihtilâl sonrası günlerinin eseri ol

duğu için, millet iradesinin bütünlüğü içinde tekev
vün etmemiştir. 55 maddesinde değişiklik yapılmış 
olmasına rağmen, istikameti değiştrilememiş ve hâlâ 
bir tepki anayasa hüviyeti mufahafa edilmektedir. 

Kuvvetler aynldığınm gereği, yasama yetkisi dev
redilemez bir hak olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine tanınmış ise de, bu hakkın istimalinde suiniyet 
asıl görünerek, Senato denetimi ve devletin başı olan 
sayın Cumhurbaşkanının fonksiyonu yetersiz addedil
miş, Anayasa Mahkemesi ihdas edilmiştir. Yargının bu 
tarzı da dahil olmak üzere, kaza hakkı Anayasadaki 
ifadesiyle, Türk milleti adına hüküm vermekle mü
kellef bağımsız mahkemelere, yargı yetkisi vermiştir. 
Adalet mahkemelerinde itiraz, temyiz ve karar tashihi 
yolları ile yeniden inceleme gösterilmiş ise de, diğer 
mahkemelerde tercih edilen sistemde âdeta, yöneti
min üstünde bir Danıştay, yasamanın üstünde bir 
Anayasa Mahkemesi yaratacak şekUde geliştirilmişür. 

İdare hata yapar, yasama organı da hata yapar 
fakat siyasî kaza hata yapmaz gibi, insan tablalına 
tamamen ters düşen bir yol seçilmiştir. Bu sebeple, 
asgari 615 kişilik yasama organına 15 kişilik bıir hâ
kimler heyeti tekaddüm ettirilmiştir. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

Seçme hakkına gelince: İşin başlangıcında hatah 
hareket edilmiştir. Temelli senatörlük seçimle ve do-
layisıyle demokrasi ile bağdaşır bir müessese bulun
mamıştır. İhtilâli gerçekleştiren grupıra tercihine is
tinaden, bir kısım partilerin içerde, bir kısım partlerin 
de tamamen dışarda tutulduğu Temsilciler Meclisin-
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de ve aynı grupıra katılmasıyle oluşan Kurucu Meclis
te, millet iradesinin bütünlüğünden, milli iradenin 
tamamen inikasından bahsedenleyiz. 

Aynı zamanda, bu, Meclislerin yargı saltasında va
ki tasarrufları da aynı nispetlere dayanmamaktadır. 
Hatta birtakım tasfiyelerden sonra, yapılan seçimler
deki oran dahi düşündürücüdür. Bu şekilde seçilen 
kurulların gösterdikleri adaylar, bunlardan seçimi 
kazananların bilâhara yaptıkladı seçimler bir fasit 
daire görünümündedir. 

Yetki ihtilâfımla tahassul eden boşlukları gideri
ci, taarruzlarda hakkı teslim edici bir müessese dü
şünülmemiştir. Anayasa, bütün organları bağlayıcı 
bir temel olduğu halde, bugün buna riayet edilme
diğini, Anayasa Mahkemesi muhalefet şerhlerinde gö
rüyoruz. Anayasa Mahkemesi, bugün, Anayasa deği
şikliklerinde esasa ve yasama organının anayasal mün
hasır hakkı olan af yetkMn dahi kullanabilir bir öze 
girmiş bulunmaktadır. Bunun doğrusunu gösterecek 
halk oyu gibi yetkilerin gerçek sahibi milletin hakkı 
düşünülmemiştir. Netice nereye varacaktır? 

İşte, bu noktada Adalet Partisinin varoluş sebe
bini aratmak lâzımdır. Evvelâ, Adalet Partisi neden 
bu adı seçmiştir? Millet iradesinin üstünlüğüne inanan
lar, mitict hâkimiyetine sadık olanlar, hakların bihak
kın kullandırılmaması çekirdeğinde adaletsizliği gör
müş ve adalet talep etmiştir de onun için bu adı al
mıştır. Onlar, millete başvurmuş ve bir kısmı da iddia
larım 1965 seçimlerinde millete kabul ettirmişlerdlir. 
Demokrasi bir fazilet hayatıdır. İyiniyet asil olmalı
dır. Kalkınmanın istikrar içinde olacağı bir düzen
de ve dönemde, hiçibir partüyi kendi başına iktidar 
etmek istemeyen bir seçim sistemine rağmen, mille
tin vasıl oîduğu bu necip neticeyi tarih önünde hay
ranlıkla karşılamamak mümkün değildir. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Demokratik gelenekleri bulunmayan bir ülkede, si
yasî istikrarsızlık hükümran olursa, arkasından, eko
nomik istikrarsızdık gelir. Her iki istikrarsızlığın ne
fes aldırmadığı ortamda da hukukî istikrarsızlık, mah
veder. Memleketimizde durum, AlLıha şükür, yeis bo
yutuna, ümitsizlik ufkuna ulaşmamıştır. Anayasa 
Mahkemesi ile Danıştayın durumu ferahlık verici gös
terilemez; ancak, bunların yeri Adalet Bakanlığı Büt
çeli de değildir. Meseleyi kökeninden halledecek güç 
yüce milletimizde vardır. 

Gene1! yargı İçinde önemli bir mevkii obuası se
bebiyle ayrı bir bütçe iilc gelmiş olan Yargıtaym du
rumuna temas etmeden geçemeyeceğiz. 



M. Meclisi B : 50 20 . 2 . 1977 O : 2 

201 üye, 24 daire ile çabşan bu müesseseye 1976 
yılında 230 bin civarında dosya gelmiş, 200 bin ta
nesi nefcicelendirilmüştir ki, oran dokuza birdir. Ta
hammül fersa bir çalışma ve fakat sükununda ihti
şam vardır. Hayranlıkla karşıhyoruz; fakat onun da 
meseleleri vardır. Bu, Türk hâkiminin mesele&ri ol
duğu için buraya aksettiriyoruz. Türk hâkiminin pro-
tokoldaki lâyık olduğu yer berraklığa kavuşulsun 
ister; bunun tespit çalışmaları sürüncemede kalmasın 
foîer; kanunların boşluğunu giderme ve birbirine ben
zer hadiselerde aynı hükümlere vâsıl olmak gayreti 
semeresiz kalmasın ister. Bu hususlar, bidayet mah
kemeleri içinde teemmül edilebilir. Bunun için, diye
biliriz ki, vatanın her yerinde yayılmış adalet mah
kemelerinde aynı olaya aynı hükümle girme gereği 
hiç şüphesiz adliyenin iyi teçhiz edilmesi, mensup
larının günlük endişelerinden kurtulmuş buîunmaîany-
le mümkündür. Halbuki gerçek ned!ir? 

Eşdeğer hizmet veren hâkimlere Devletin bahşet
tiği imkânlar birbirinden farklıdır. Kimimin oturduğu 
santdaftye kırık, kirada oturduğu bina salaştır. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, 5 dakikanız var. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Kimi, görevi
nin başına yaya, tıknefes gider; buna mukabil, kimi
ne vasıta ve lojman vardır, bazı katlarda en mükem
meli ihsan edilmiştir. Gerçi 1976 Bütçesiyle lojman 
derdine parmak basılmış ve bu yıl Bütçesinde de geliş
me düşünülmüştür. Biz tatminkâr sonucu düşünüyo
ruz. 

Geceyarısında gaz lâmbasının ışığında o gün ver
diği hükmün ilâmını hazırlamak için çırpman, suçüs- I 
tü tahsisatı, kar, kış, yolsuzluk demeden tahkikatı 
yürüten hâk!im ve savcıları görmüşüzdür. Gönüllerin- ] 
de, maişete medar olacak maaş ve yolluk derdi de 
yoktur. Gösterge eşitliği üzerinde duruyorlar ise, da
vaları meslek prestijidir. 

Çocuklarına yurt imkânı da sağlanmalıdır. 
Bir mahkemenin adil hüküm vermesi asıldır; fa

kat daha önemlisi, hükümden böyle bir neticenin do
ğacağı hakkındaki inançtır. Genellikle mahkemeleri
mize vatandaşın bakışında bu inanç sağlamdır. Ancak, 
hakikatin biraz geç teessüs ettiğinden herkes şikâ-
yeterdir ve adeta müttefiktir. Bunu gidermek şarttır. 

Hukuk ve ceza usullerinde radikal ve çağın icap
larına uygun değişiklikler yapılmalıdır. Bir kaç m&al 
verelim : i 

Asayişi muhil ve amme nizamını ilgilendiren suç- I 
larda hazırlık tahkikatım bizzat savcılar ve hukuktan I 

anlayan kimseler yapmalı, delil ve hukukî mesnet esa
sı dikkate alınmalıdır; bu, geneHeştirilmelidir. 

İlk tahkikat müessesesi kaldırılmalı, sorgu kadro
suyla savcıbğa devredilmelidir. 

Paraya taallûk eden veya para ile ölçülebilen 
davalarda iştira gücünün kaybı ve artan kalkınma 
sedyesi sürecine uygun biçimde hükümlerde kesinlik 
haddi genişIetiSmeli, yemden görev takısSmi yapılmalı, 
geç'ci bir tedbir oîarak sulh mahkemesinin kabili 
temiyiz hüküm ve kararlarına karşı asliye mahkeme
sine temyiz imkânı verilmelidir. 

İstinaf mahkemeleri bekletilmeden kurulmalıdır. 
Karar tashihi müessesesinin gayesüne uygun bir 

veçhe verilmelidir. Temyiz Genel Kurullarına karşı 
karar tashihi talebi olmamalıdır. 

Devlet müesseselerindeki mecburiyet, müdafaa mü-
essesedhîdeki istismar kaldırılmalı, şartları o mahal
deki üst mahkemenin incelemesiyle tespit etmelidir. 

Bu Bütçe ile sağlanan 500 hâkim, savcı kadrosu
nun iş hacmi esasına göre dağıtılması da gereklidir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesüeri) 

tsabetü ve süratli karar, yetişmiş adliye persone
li ve yardımcılarıyîe kaimdir. Bunun için, hâkim, sav
cılarımızın iyi yetiştirilmesi ve devamlı yemlenmesi 
için Adalet Akademisi şarttır. 

Staj, sonuca götürücü olmaktan çıkmıştır. Mesle
ğe intisapta adliyenin bir fazilet kapısı olduğu gös-
teıtilmeli ve buna ters düşecek kimseîere vize veril
memelidir. Bir kur'a töreninde Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanı, Türkiye'de ilk defa, adliye mensubunun 
millî yararda kararlı ofrnalsını istemiştir. Bunu millî 
hukuk devleti olmanın gurur ifadesi sayıyor ve adlî 
cihazda her zaman ve her kademede iyi değerlendi
rileceğine inanıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
len;) Bahusus, adlî cihaz içinde son zamanlarda sar-
fedümiş sözler karşısında daha büyük bir mana ta
şıyacağına inanıyoruz. 

Bağımsız mahkeme kurah, keyfince hareket ede
bilen mahkeme anlamım tazammun etmez. Devlete 
sadık hâkim, Anayasanın özüne ve sözüne bağlı hâ
kim değişmez bir şiar olmalıdır. 

Kaza hakkı da, Türk Devletinin, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmak kas-
dıyle kullanılamaz. Devletin beka şartı, her şeyin 
varlık sebebidir. Halbuki, bazı bidayet mahkemele
rinde görevli bazı kişilerin bu bedahete ters düştük
leri görüldü ki, Sayın Cumîıurbaşkanmıız bir konuş
malarında, anarşiye karşı suçluları bazı hâkimlerin 
serbest bıraktığını, bundan bazı çevrelerin haklı ola-
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raik yakındıklarını röyiemliştir. Haklılık veren, Devle
tin başıdır. Bazı rektörler de bu hususta şikâyetçi ol
muşlardır. Hâkimlerimiz de, «delil» diyor; fakat, 
Ceza Muhakemeleri DsuStt Kanununun 104 ncü mad
desi ne diyor : «Hepimizi dithun eden anarşiye karşı 
Devlet olarak gitmeliyiz» metodu, gelişen terakki ile 
paralel oOduğundan, anarşinin klalsik şekilcilikle Dev
letin tahribine mani olamayız. Mesele bir devlet me
selesidir; Devlerin beka ve tamamiyeti neyi gerektiri
yorsa, onu geciktirmeden tatbik etmeye mecburuz. 

Ana Muhalefet Partisi Lideri, son grup toplan
tısında «Düşüncelerini beğenmediği kimseleri hapse 
atamayan İktidar, onları öldürme yoluna gitmekte
dir» gibi, demokrasi ile, insaf ile bağdaşmaz, talihsiz 
bir söz sarfetmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) iktidar, hükümet ise, nasıl hapse atmak 
İsteyen bir müessese olur? Tevkif, tahliye ve mah
kum eden, Türkiye'de, bağımsız mahkemedir. Arka
daşlar, ajûtasyon (agitatkm) memlekete ne kazandı
rır? Hatta, fikir anarşisisi, iktidara ne sağlar, muhale
fete ne sağlar? Kargaşa, memleketi nereye götürür? 
Bunlara sıhhatli cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu
nu da insaf ve fazilet doruğunda arayacağız; oraya 
kolay gidilemez. 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde

ki görüşmelere devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nu

rettin Yılmaz, buyurunuz efendim. 
C. B, P. GRÜPU ADINA NURETTİN YILMAZ 

(Mardin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Ada
let Bakanbğınm mümtaz yetkili kişileri; Cumhuriyet 

BAŞKAN — Sayın Cesur, vaktiniz doldu, lütfen 
san cümlenizi bağlayın. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bazı varsa
yımlarda hareket ve İsnat ve itham ile hareket, delil
siz, mesnetsiz hareket, memleketlin hangi önemli me
selesine çare getirir? Artık, asgarî müştereklerimiz 
elmalıdır. Bu vatan bizimdir, bu millet bizim milleti
mizdir. Türk, adaleti taın olarak tecelli ettirir. 

Diğer Anayasa ve yalsa değişikliklerin de yalım
dayız. Neibî Ülman «Adalet, kendine yapılmasını İs
temediğin şeyi başkasına yapmamaktır» der» Bu ifa
de, en ücra Türk köyünde bilinir ve uygulanır. O 
halde, millet olarak adalete saygımız ve bağlılığımız 
öonsuz ve sarsılmazıdır. Büyük Türk Milletine her sa
hada, adalet sahasında da lâyık olmaya çalışalım. 

Bu asil düşüncelerle, bu halis duygularla Adalet 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve halûk Adalet ci
hazı mensuplarına hayırlı olmasını diler. Adalet Par-
tM Millet Meclisli Grupu adına saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Gündemimize kaldığı yerden devam etmek üzere 

saat 21.00Me toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.58 

Halk Partisinin, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşlerini açıklarken, C. H. P. Grupu adına tümü
nüzü saygı ile selâmlarım* 

Sayın arkadaşlar, adaletin önemi, değeri ve bü
yüklüğü üzerinde çeşitli vecizeler söylenmiştir. Bu 
vecizeler, adaletin taşıdığı önemi yansıtmaktadır. Bu 
derece önemli manevi unsurlar üzerine kurulmuş 
adaleti, MC. Hükümetinin kuruluşundan bu yana 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), HaHl Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 50 nci Birleşim Üçüncü Oturumunu açıyorum 

II. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 
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Türkiye'de'görhıek ve' hatta teneffüs etmek olanak | 
dişroihiüş&ırV 

Kortffçyîîs'ünV «Adalet Ktrhip "Yıîdizı g!bi yerinde I 
durur, geri kalan her şey onun etrafında döner» sö- I 
züîiiin geçefiniğE gün geçtikçe Türkiye'mizde değer 
kazanmaktadır. I 

Detîöâri temel faşı ölari adalette anarşi yaratılmak I 
istehmce; vatandaşın, Hükümetin şahsında Devlete 
olan saygu^ığı sarsılır. Eğer Türkiye'de tüm Anaya
sa! kuruîüşların işlerliği isteniyorsa, öncelikle Hü
kümetin hukuka saygınlığı olması, yasaların doğrul- I 
tuşunda yetkllerihi saptaması, kendisini murakabe I 
edecek merdlerin bulunduğunu bilebîlmesi ve bu mer
cilerin karârlarını infaza zorünhı olduğunu kabul et- I 
meSi gefekii*. I 

Aristoteles'in dediği gibi, «Adalet önce Devletten I 
başlar, çünkü hukuku koyan bizatihi Devlettir,» 

Varlığını mevcut hukuktan ve Anayasadan alan 
bir Hükümefein, varlığına neden olan hukuku ve Ana
yasayı ihlâl etmesi, kabul etmemesi, en azından, I 
meşruiyetine gölge düşürür. Örneğin: Devlet adına ı 
yargı yetkisini kullanan idarî yargının, TRT Genel I 
Müdürü' hakkında verdiği müteaddit- kararların infaz I 
edilmemesi, Ankara hukuk ve ceza mahkemelerinin, I 
Şaban Karataş'ın hukukan TRT Genel Müdürü olma- j 
dığma dair kararlarının Hükümetçe işlem görmemesi 
Hükümetin* yargı organlarının kararlarını, dolayısıy-
le bu kararlan verme* yetkilerini keHdHerine veren I 
Anayasayı hiç'tantmama anlamına gelmez mi acaba? 

Bir Hükümetin hukuku hiçe saydığı bir ülkede 
elbette anarşi doğar. O ülkede de Hükümet, anarşiz- j 
min körükleykisi ve faiM ©hır halk Hazarında. 

De'ğerli arkadaşlar, Hz. Ömer'in buyurdukları gi- I 
bi, «Bir millete baş olmanın ilk ve en önemli vasfı I 
âdâ olmaktır.» sözünü, bugünkü idarecilerimizde, 
maalesef göremiyoruz. 

Öğrenci olaylarında, yetkili mercilerden aldıkları 
emirlerle zabıtanın, komandoları nasıl korudukları, 
sol tandansh öğrencilere ne denli işkencelerin yapıl
dığım sağır sultanlar bile duymasına rağmen, Adalet 
Bakânhğmca, yasa dişi bu davranışlar için ne gibi I 
bir kovuşturma yaptığsnı merak ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, ülkemizde vukubulan olaylara 
baktığımızda, anarşik olaylar faillerinin hemen yaka
lanıp yakaîanmayışları, zabıtanın ve amirleVinin bir I 
nevi isteklerine göre değişmektedir. 

Türkiye'nin en büyük partisinin Genel Sekreterine I 
ve birlikteki heyete Pasinler'de saldıran ve hakların- I 
da gıyabî tutuklama kararı olan failler, yakın günle- I 

"e kadar yakalanRiamışIardır. Halen de firarda olma 
olasılıkları da bulunmaktadır. Keza, her gün öldürülen 
genç'erih, işçilerin, olaylarla ilgili bulunmayan masum 
vatandâşlanh katilleri yakalanmadıkları halde, geçen-
•erde îstaribüTda Site Talebe Yurdunun yakınlarında 
öldürülen zavallı polis memurları faillerinin 24 saat 
geçmeden, yapılan uğraşılardan sonra yakalandıkları 
büdiriîdi. 

Sayın Bakana ve Hükümete şunu sormak isterim: 
Faiîîerm, katÜîerin yakalanabilmesi için, mağdur veya 
maktulün mutlaka polis mi olması gerekir yoksa? geç 
kalan adaletin, adaletsizlik olduğunu Sayın Bakan 
herhalde bilirler. 

Saym arkadaşfemın, -Rudya Kibling'in dedikleri 
gibi, 'insaıılahn-eknıeli ve su kadar özgürlük ve ada
lete ihtiyaçları olduğa bir gerçektir. Türkiye'de eği
tim ve öğretini özgürlüğünden hiç kimse bahsede
mez. Çünkü, öğrenci ve öğretmen can güvenliğinden 
emin değildir1. Hükümet, bu görevini yapmamaktadır 
veya yapmak istememektedir; 

Beğerü :arkadaşlar, âdaleftöir ve' özellikle özgürlük
lerden bahsedilince; Doğu ve Gürieydöğuda ve özel
likle sınır boyundaki halkımızın katledilen özgürlük-
'en'ndeıı, Hükümetin suskunluğundan ve duyarsızlı
ğından söz etmemek mümkün değildir. 

Sınır boyunda' fiilî bir Sıkryönetîm devamlı ola
r a k buhmmafktadıh T ü ^ i y e B ü y ^ ^ Millet Meclisinin 
sıkıyönetim lıaran yerine, yere! idareciler, fiilen sıkı
yönetimi yıllardır *feu yörede uygulamaktadırlar; ö r 
neğin: Gece, akşam karadığından sonra her türlü 
ışık yakma yasağı vardır. Vatandaş, mumdan gaz 
Sambalarına kadar hiç bir şekilde köyünde ışık yaka-
Kiamaktadır. Sinir boyundaki halkımız geceleri bir 
köyden bir (köye gidemez; gittiğinde jandarmaca he
men öldürüîebiliyor. 

NüSeybîn ilçemizde su kanalları nedeniyle yolla
rın geçtiği dar menfezlerde, demir zincirler ve par
maklıklarla çekilir bu bölge. Doğum sancısı fle kıv
ranan bacılarımız, ağır hasta yurttaşımız, sabaha ka
dar demi* parmaklıkların arkasında eceliyle ve kade
riyle feaşbâşa kalırlaV. • 

Jandarmanın, kişileri ve arabaları aramaları, mu
ayyen şartların tahakkuku halinde yasal haklarıdır 
elbet. Ancîüt, ne' var ki, örneğin, Cizre - Silopî ara
sında günde 5 000 araç geçerse, 5 Ö00 araç da dur
durulur, yolcular indirilir, halkı1 taciz edecek şekil
de yasa dışı arama yaptırılır. 

Kişinin vazgeçilmez özgürlüklerinin dokunulmaz
lığı sınır boylarmdp arıkça ihlâl edilmektedir. 
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Kendi halkına kuşku ile bakan bir Hükümete hal
kımız da kuşku ile bakar; ona güvence Ue bakamaz 
elbet. 

Bu yurttaşlarımızın dokunulmaz özgürlükle
rinin tabiri caizse - katledildiğini müteaddit defa 
Meclis kürsüsünde, basın toplantılarında kamuoyuna 
getirmemize rağmen, yasaları ihlâl edenler hakkında 
Adalet Bakanlığı bir soruşturmaya girişti mi acaba? 

Mülkiyetin kutsallığından bahseden M.C. Hükü
meti, kamulaştırılmadan, özel mülkiyetindeki toprak
larından vatandaşın mahrum bırakılması karşısında 
tüyleri ürpermiyor mu acaba veya bu özel mülkiyeti 
doğrudan doğruya gasp sayılmıyor mu acaba? 

Değerli arkadaşlar, insanların en büyük ıstırapları, 
haksızlık ve adaletsizlikten doğmaktadır. İçişleri Ba
kam Sayın Asiltürk'ün Bütçe Karma Komisyonunda
ki bu iddialarımıza verdiği itiraf cevaplarına sadece 
kargalar güler. Bu terörist ve yasa dışı uygulamalar 
karşısında, sınır boyundaki halkımızın, Hükümetin 
şahsında Devlete olan saygınlığı sarsılmaz mı acaba? 

Adalet duygusunun zayıfladığı, sarsıldığı, gevşe
diği ülkelerde toplulukların nasıl çöktüğüne tarih ta
nıklık etmiştir. 

Bu kürsüden, mülkün temeli olan adaleti, Bakan
lığı ile temsil eden Adalet Bakanlığını bu iddiaları 
soruşturmaya ve gereğini yapmaya davet ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, adaleti tecelli ettirmede başlıca 
sorumluluk taşıyan hâkim ve savcıları, arzuladığı
mız maddî ve manevî huzura kavuşturamamışızdır. 
Lojman, vasıta, harcırah vesaire yetersizliği yanında, 
bugün bir hâkim, hâkimlik teminatından yoksun
dur. 

Hakkında verilen idarî bir tasarrufa karşı hâkim, 
idarî yargı organından Danıştaya başvurmamakta
dır. Aleyhinde oy kullanan altı hâkimin de bulundu
ğu 11 üyeli Genel Kurula ancak başvurabilmektedir 
hâkim. Buna, «hâkim teminatı» değil, ancak göz bo
yaması denilebilir. 

Adalet Bakanından, savcıların bağımsız olup olma
dığını öğrenmek istiyoruz. Özlük işleri dışında, Yük
sek Savcılar Kuruluna bağlı olduklarına göre, Sayın 
Bakanın, savcıları kendi vesayetine alma eğilimi ve 
uğraşısından vazgeçmesini ve bu nedenle Yüksek Sav
cılar Kurulu ile uyum halinde çalışmasını yeğleriz. 

Sayın arkadaşlar, ateşli silâhlarla ilgili bir yasaya 
da değineceğim: Sanığı mahkûm etme yetkisi dahi 
bulunmayan bir sorgu hâkimine tabanca taşıyabilme 
ruhsatı verilmektedir. Oysa, sorgu hâkiminden çok 
daha fazla yetkilerle mücehhez bir asliye ceza hâki-
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mi, sanığı idama mahkûm edebilecek yetkilere sahip 
olan bir ağır ceza reisi ve bir ağır ceza mahkemesi üye
leri, maalesef, bu kanun gereğince, tabanca taşıma 
ruhsatına sahip değillerdir. Eğer, bir hâkimin, bir 
sorgu hâkiminin sanığı muhakeme etmesi, sorguya 
çekmesi, o sanıktan hâkime herhangi bir tepkiyi ön
lemesi bakımından, onu müdafaa etme için hâkime 
bir tabanca ruhsatı verilmesini yeğliyorsa, elbette ki, 
bir sorgu hâkiminden çok daha ötede, çok daha bü
yük işler, büyük kararlar verme salâhiyetinde olan 
kişilere bu hakkın verilmesi mutlaka zarurettir. 

Aynı şekilde, görevi nedeni devamlı olarak husu
met kazanan, hasım kazanan, dışarıda dolaşan, ke
şif vesair şeyler nedeniyle şehir dışında olma mec
buriyetinde olan avukatlara da aynı şekilde taşıma 
ruhsatının yerilmesi gerekir. 

Sayın Bakandan özellikle bunun üzerinde durul
masını da istirham edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, özellikle adaletin tecellisine kat
kıda bulunmak için adlî zabıtanın biran evvel, yine 
sumen altı edilmek üzere değil, gerçekten Meclise ge
tirilmek üzere bunun yasalaştırılmasını özellikle öne
riyoruz. 

Lockheed rüşvet olayında Adalet Bakanım biraz
cık dahi olsa görevinde bir suiistimal değil, bir ihmal 
de değil, fakat bir göz yummayla nihayet karşılaş
tırabiliriz. 

Kendileri, gelen evrakların bizzat Adalet Bakan
lığına re'sen gönderilmesini bir taraftan ister ve bir 
taraftan kendilerine gönderilen bu evraklarda nunıa-
ratör hatalarının bulunduğunu ve buna dahi inanma
dığını basın mensuplarına söyler. 

Hüsnüniyetinden son derece emin olduğumuz Sa
yın Bakanın, özellikle bunu vuzuha kavuşturmasını is
teriz. 

Sayın arkadaşlar, sözlerimi Kant'ın bir sözüyle 
bitiriyorum: «Adalet dünyadan kalktığı takdirde, in
san hayatına kıymet verecek bir şey kalmaz.» 

Temennimiz, Türkiye'nin bugünkü adaletsizlik gö
rünümünden kurtuhnasıdır. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, vatandaşın ada
lete karşı olan saygınlığında, bugünkü Hükümetin ki
şiliğinde sarsılma ve güvensizlik meydana gelmiştir. 

Yurttaştan vergi alan Devlet, kendi yurttaşına in
san sevgisiyle dolu adaleti götürebilmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına tümünüzü saygıy-
le selâmlanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar 

bitmiştir. 
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Şahısları adına Sayın Orhan Senemoğlu, buyurun. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Senemoğlu, süreniz on dakikadır efendim. 
A, ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığı Büt
çesi üzerinde özel görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Evvelemirde, bu bütçenin milletimize ve adalet 
örgütüne hayırlı olmasını dilerim. 

Bu yıl, Türkiye Cumhuriyetinin 54 ncü yaşım ya
şamaklayız. Devletimizin ebediyen yaşaması, halkı
mızın refah, özgürlük ve barış içinde mutlu olması, 
toplumumuzda adaletin gerçekleşmesiyle mümkündür. 

Bu inançla, tüm adalet mensuplarım saygıyle se
lâmlarım. 

Adalet örgütümüzün eksikleri için yıllarca bu kür
süden konuşan çeşitli partilere mensup değerli par
lamenterlerimizin dile getirdikleri şikâyet konuları, 
üzülerek söylemeliyim ki, hâlâ güncelliğini, hâlâ ye
niliğini korumaktadır. 

Yurdumuzun her köşesinde, adalet dağıtılan bina
lar, adalet sarayı olmak şöyle dursun, bakımsız, 
köhne binalardan ibarettir. Hâkim ve savcı odaları
nın yeterli masa, koltuk ve sandalyeleri hâlâ yok; 
duruşma salonları, adaletin ciddiyetiyle bağdaşmaya
cak şekillerdedir. Adliye binalarının arşivleri mevcut 
değil; evrakları, dosyaları koridor ve mahzenlerde fa
relerle birlikte bulunmakta, kalem odaları yetersiz 
durumdadır. En zorunlu ihtiyaçlar, daktilo, kâğıt mü
rekkep, dosya, tebliğ zarfları gibi kırtasiyeler dahi 
yeterli derecede alınamamaktadır. 

Adliye binalarında kitaplıklar kurulamamış, genel
likle hâkim ve savcılar, kendi paralat lyle aldıkları 
kitap, yasa ve dergilerle, önlerine gelen uyuşmazlıkla
rı, âdil olarak çözme olayı ile başbaşa kalmışlar
dır. 

Adliye personeli, güç şartlar altında çalışmasına, 
maddî bakımdan tatmin edilememesine rağmen, ka
derleri ile başbaşa terk edilmişlerdir. 

İcra dairelerimiz tam bir keşmekeş içinde, yerle
ri yetersiz kadroları yetersizdir. Değerli evraklarını 
koruyacak kasa ve arşivlerden hâlâ yoksundur. 

Cezaievleri ise, henüz çağımızın ulaştığı seviyede 
yoksun, insanca bir düzenden yoksundur. Ceza ve 
tevkif evlerine düşen kötü kaderli insanları, toplumu
muza yeniden kazanabilme olanaklarına kavuştura-
mamış, cezadan ders almalarına fırsat verememiş du
rumdayız. Ceza ve tevkifevlerine düşen insanlarımızı, 
âdeta alnına kara bir leke vurmakta, buradan çı

kanları toplumumuza kazandıracak yerde, tekrar, çık

tıkları yere dönmeleri için her nevî ortamı hazırlamış 
durumdayız. 

Adliyelerimiz en basit bir araca dahi lâyık görü
lememiştir. Genellikle savcılar, veresiye, keşfe gelecek 
şoförlerimizin insancıl duygularına terk edilmiştir. 

Adlî tabiplikler, işin önemine göre hâlâ kurula
mamış, çeşitli doktorların, işleri arasında, angarya 
kabilinden verdikleri raporlar üzerine adalet bina 
edilmeye çalışılmıştır. 

Adlî tıp, bugünün şartlarına göre yeniden düzen
lenip, günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale getirile
memiştir. Çeşitli otopsilerde hâkim, savcı, kâtip ve 
mübaşirlere ödenen keşif ücretleri gülünç denecek 
kadar az olmasına rağmen, yıllardır bu basit sorun 
dahi çözülememiştir. 

Adalet mensuplarının lojman sorunlarının çözül
mesi içlin daha uzun yıllar beklemek zorundayız. 

«Büyük Türkiye», «Kalkınan Türkiye» imajının 
gerçekleşmesi, hepimizin gönülden dileğidir. Ancak, 
büyüyen ve kalkınan Türkiye'mizde adalet müessese
lerine de gereken önem ve ciddiyet içinde bütçeden 
pay ayırmamız, ülkemizi, adaletin mehabetine uygun 
binalara kavuşturmamız, araç ve gereçlerle donatma
mız, çağımızın uygarlık seviyesine uygun bir adalet 
mekanizması kurmamız, en büyük temennimizdir. 

Adalet için güzel sözler söylemekle adalet olmaz. 
Yeryüzünde insanların son ümidi, karşılaştıkları hak
sızlıkların önlenmesi için başvuracakları son merci 
adalet organlarıdır. Adalet cihazı, iyi çabuk ve âdil 
kararlara varırsa, toplumumuzun sağlığından bahse
dilebilir. Geçmiş elli yıllık adalet uygulamasında 
Türk hukuku için iftihar edilecek kararlar verilmiş
tir. He'ran isminden ve verdiği kararlardan saygıyle 
andan değerli hâkimlerimiz ve hukukçularımız artık 
sevinilecek miktara çoktan ulaşmıştır. 

Bu arada barolarımız, hukuk devleti, hukukun 
üstünlüğü ilkelerini gerçekleştirmek için kendilerin
den beklenen bir savaş içindedir. Artık, Türk top
lumu, çağının değişme sancılarını çekmekte, hukuk
çusu ile, iktisatçısı ile, teknik elemanı ile, işçisi ve 
köylüsü ile yeni Türkiye'nin hakça ve insanca bir 
düzene kavuşmasını, adaletli, özgür ve barış içinde 
kalkınmanın savaşını vermektedir. Bu savaşta hâkim 
ve savcılarımız, adalet organlarımız, halkımızın en 
büyük teminatıdır. 

Adalet cihazının büyük noksanlıklarına rağmen, 
adaletli bir düzen için yılmadan kavga veren, özgür 
ve vicdanlı hukukçulanmızı buradan saygı ile anmak 
hepimizin vicdan borcudur. 
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Değerli arkaidaşîarim, objektifiriıizi, azıcık, Ada
let Bakanlığının tavanına da çevirmek istiyorum. Sa
yın, Genç Adalet Bakanımız herhalde meslek haya
tının kısa oluşu ve Milliyetçi Cephe Hükümetinin 
çarpık zihniyetinden kendisini kurtaramaması nede
niyle, geçmiş iki'yıh, Adalet müesseselerimiz için bir 
bakıma heder etmiş bulunmaktadır. Sayın Bakan ge
çen yıl, balkımızı, «vatanperver ve vatan haini» diye 
ikiye bölen talihsiz sözleriyle basına konu olmuş, 
bu yıl ise, gençliğmin yeteneğine güvenerek müsteşa
rını döven, veya müsteşarına söven Bakan olarak ba
sında mevkiini almıştır. 

Kendisini «haklı sanacak bizzat kendi kaba gücünü 
kullanan, eski deyimiyle bizzat ihkakı hakta buhı* 
ima, bu ülkenin Adaiet Baltanı oîursaf o ülkede hak
tan ve hukuktan bahsetmeye bilmem kif imkân var 
mıdır? 

İnançlarımızı,? çık,arkm için sömüren bir kısım. 
basıma ..«Yiğit Bakan» dediği Saym Adalet Baka-. 
nından Jrioanuz, eğer hak ve hukuka, birazcık olsun. 
inanıyorsa, adlî müesselerimizin yığınlar dolusu so-.. 
rantlarına elini uzatsın, işte o zamandır, ki, gerçek yi
ğitliğe» hak kazanır,. 

Bütçenin, Adalet mensupLanna tekrar hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN*^ Teşekkür ederim Saym Senemoğhı. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL, MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) •>— Muhterem Başkan, şdeğerü milletvekil
leri; ., 

Asknda, muhterem s partilerimizin -grup sözcüleri 
büyük bir- olgunluk • içerisinde Adalet Bakanlığı büt
çesini eleştirmiş bulunmaktadırlar. Burada,- kendileri
ne, sadece bir teşekkür etme münasebetiyle gelmiş ol
duğumu ifadeyle birlikte, bazı çalışmalarımız hakkın
da kısa da olsa, muhterem milletvekilleıimizi aydın
latmak düşüncesi içerisinde 1976 yılı ve 1977 yılı içe
rsinde Adalet Bakanlığının çalışmaları hakkında kı
sa ve özlü malumat arz ettikten sonra, yine muhte
rem grup sözcüsü arkadaşlarımızın konuşmaları içe
risinde suale dönüşmüş olan bazı arzularını da elden 
geldiği kadar cevaplandırmak suretiyle sözlerime son 
vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelemirde şunu memnu
niyetle kaydedelim ki, 1976 Adalet Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle grup Sözcüsü arkadaşlarımızın ve şa
hısları adına konuşan milletvekili arkadaşlarimızın 
talep ve temennilerinin yüzde yüzünü yerine getir-

ftıiş bir Adliye Vekili olarak huzurlarınızda bulunu
yorum. O devre içerisinde,' gerek kanunlar açısından 
ve gerekse Adliyeye yapılması iktiza eden hizmetler 
bakımından ilen sürdükleri konuları, bize tevdi bu
yurduğunuz bütçe imkânları içerisinde yerine getire
bilmenin huzuru içerisinde olduğumu ifade etmek is
terken, biraz sonra vereceğim malumatla da, sizler de 
bu konuya kendinizi getirmiş olacaksınız. 

ı Değerli arkadaşların, hepiniz iyi - biliyorsunuz ki, 
AdliyevBakanlığı #ıHarda» be r i l 426*000. ÜG Ŝuk bir 
jütçe ile!idare edegefevtş, 1975 - 1976 ve 1977 yıHa-• 
rinda sizlerin himmetleri rve arkadaşlarımın -gayretiy
le, evvelemirde bu bütçe bir misline yükseltilmek su
retiyle!, 3 milya*a yakın - bir • seviyeye ulaşhnlnnş bu
lunmaktadır» İnşalj^-bu bütçe i!e;>bugün burada > 
adliye; binaları^ cezaevleri hakkıma mefruşat açısın*» 
lan ileri sürülen talep> ve düşünceleri dafea iyi şekilde 
karşılayabilme imkânım elde edeceğiz, 

Değerli5 arkadaşlarım, bu bütçemize girmeden' ön-
:e» -1976; y ıh içerisinde muhterem; Millet Meclisi üye-
eumKİn arz ettikleri, beyan ettikleri, taicp ettikleri 
çalışmalar hakkında' kısa da olsa mafeaaat vermek • 
stiy^run». 

Her bütçede/ adliye lojmanlarından şikâyet ed il
in ekte, hâkim, savcı vesaîr adliye mensuba arkadaŞ-
arımızın; gerçekten son -derece müşkül şartlar altında 
vazife görmeleri bir yana, gittikleri yerlerde aile ef
radım yerleştirebilecek bir evden de mahrum bulunu
yorlardı. İlk defa 1976 yılında, sizlerin himmetiyle 
bütçemize, hepinizin malumu olduğu gibi 50 milyon 
[ira bir miktar, 4 milyon lira da kamulaştırma bedeli 
konmak suretiyle başlanmış ve 5 nci bölge,, mahrumi
yet bölgesinde 50 ilçemizde bunların çalışmalarına 
geçilmiş, 48 ilçede ihaleleri yapılmış ve halen bu in
şaat çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sene, buna 
Inzimamen, 150 milyonluk bir lojman tahsisatı tale
binde bulundum. Bütçe Plan. Komisyonunda ve Se
natoda bu aynen kabul edilmek suretiyle Yüce Mecli
simize gelmiş. İnanıyorum ki, Meclisimizin de tasvip-
lerîyle, inşallah, bu sene de 5 nci bölgede bulunan, 
hiç değilse ilçelerimizin büyük bir kısmının lojman 
inşaatı tamamlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ayriyeten, biraz evvel yine 
arkadaşımız, ataç bakımından bir talepte bulunmuş
lardı. Bunu da yakinen bildiğiniz gibi 1975 ve 1976 
yıllan içerisinde ele aldık. Bugüne kadar 35'e yakın 
ilçemize, vilâyet merkezimize araç verilmesi yanın
da, bu seneki bütçemize de 85 tane araç koymak su
retiyle, ağır ceza merkezi savcılıkları emrinde küîla-

— 530 — 
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mimak üzere ki, adliye hizmetlerinde* inanıyorum ki, 
büiün bu merkezleri de araç bakımından takviye et
miş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu arada kırtasiye, 
demirbaş ve döşeme büro malzemeleri bakımından 
elbette ki, sizin, gönlünüzün arzu ettiği tarzdaki bir 
seviyeye ulaştırma imkânına sahip değiliz. Ancak, 
bütçe imkânları içerisinde bunları karşılamaktayız. 
Gönlümüz ister ki, bundan sonraki devrelerde Adliye 
Vekili arkadaşlarımıza, Yüce Meclisinizde ve komis
yonlarda, getirdiği, bütçeleri, sizler Kituflarda bulunJ 

: nnak suretiyle bütçelerini artırmanız ve böylece o büt
çelerle,,, d£mLı baş, kırtasiye ve sair mefruşat imkân* 
larımn.% 100 karşılanacak bir seviyeye ulaştırılması 
imkânı, sağlanmış .olsun. Sizler bu paraları verdiğiniz 
zaman, Adliye Vekilleri ve Adalet Bakanlığı bu pa-
ra!arı..lâyıkı veçhile -harcanmadığında, o zaman bu-
rrda her türlü hesaba, her rüslü suale kendilerimi mu
hatap ^etmeniz en tabiî, hakkınız, olacaktır. Ancak, 

. imkânlar nispetinde bunları mümkün mertebe karşı-; 
ladığiiîiız kanaati içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hükümlü ve tutukluların 
iaşssi bakımından 1976 yılında bir artma ve 1977 
yılı,bütçesinde de 2 liralık yeni bir ilâve ile «162 mil
yon liralık ödenek konmuş bulunmaktadır. 

. 15 adet küçük tip ve 23 adet büyük tip cezaevi 
inşacîı devam .etmekte olup, Planlamaca kabul edilen 
altı cezaevi binasıyle, altı adet adalet binası yapımı 
da yatırım bütçesinde bulunmakta ve bu ceaaevleri-
miz günün, şartlarına göre modern .cezaevi denebile
cek yapı biçiminde yapılmaktadır. 

Suçüstü ödeneği bakımından, samimiyetle ifade 
ediyorum-ki, iki yıllık devre- içerisinde 'bu vazifeyi 
ifa etmekteyim ve aşağı yukarı 67 vilâyetimizin ta
mamını ve 500'e yakın kaza adliye teşkilâtlarını biz-
znt ziyaret etmek suretiyle huzurlarınıza gelen bir ar
kadaşınız olarak, iki üç yerde suçüstü ödeneğinin sı
kıntısından bahsedilmişti; o da, inanıyorum ki, ya
zışmadan ileri gelen bir tıkanıklıktan ibarettir. Böyle: 
bir sıkıntı bugün için Adalet Bakanlığında bahis mev
zuu değildir. Hele, 1977 yılı içerisinde hiç .olmayaca
ğı kanaati içerisindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, yine ilk defa Adalet Bakan
lığı Bütçesine, Türkiye'de bulunan. bütün savcı, hâ
kim, zabıt kâtibi, mübaşir ve sair memurlara kıyafet 
yönetmeliği esasları dairesinde elbise verilmesi İmkânı 
sağlanmış ve 4 000'i aşkın hâkim ve savcıya ilk defa, 
Türkiye'de ilk defa bizim zamanımızda cübbeleri, 
Bakanlık tarafından hazırlanmak suretiyle kendilerine 
hediye edilmiş olacaktır. 

. Değerli arkadaşlarım, bu anakemılarra dışında, 
kanunlar bakımından da, 1976 yıllan içerisinde talep
leriniz olmuş, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Ka
nunu, Staj Akademisi Kanunu, Adlî Tıp - Kanunu, 
Yargıtay- Teşkilât Kanunu, 2556 »sayılı Hâkimler Ka-
nusuyle .ilgili taleplerinizin tamamı yerine getirilmiş; 
bu kanun taşanlarımız hazırlanmış, Başbakanlığa 
sevk edilmiş ve en kısa bir zaman içerisinde bunların 
yekûnu huzurlarınıza gelmiş olacaktır; Bakanlığım
dan çıkmış bulunmaktadır. 

Ayrıyeten, Çocuk Mahkemeleri Kanunu da hazır-
fenmış, gönderilmiş; sadece ve sadece Adlî Zabıta 
Kanun tasarısı henüz sevk edilememiştir; onun da 
bütün hazırlıkları ikmal edilmiş; inanıyorum ki, bu 
döşem içerisinde o da Yüce Meclisinize gelmiş ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında," Mahkemeler 
Teşkilât-Kanunu, tamamıyhy-Hâkimler ve Savcılar, 
Usul Kanunları, Medenî Kanun, Ceza Kanunu, Adlî 
Sicil Kanunu ve 647 sayılı Kanunu tadil eden ka
nun tasarıları çalışmalarımız da büyük bir hızla de
vam etmekte; bilhassa Medenî Kanun bakımından, 
Bakanlığımıza geldiğimiz günden- itibaren kurduğu
muz, üniversite profesörlerinden, Yargıtay, Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Barolar Birliği ve Bakanlığım men
suplarından müteşekkil komisyon, ayda iki sefer iki 
üç gün çalışmak üzere süraltli çalışma içerisinde bu
lunmaktadırlar. Bütün arzumuz, gönlümüz bu çalış-
nıaŞannı ilmî esaslar dairesinde ikmal etmek suretiy
le, bu 20 yıldan beri devam edegelen çalışmalar Mec-
^sinize takdim edilebilmiş olabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımız bakımından 
mürettep ağır ceza mahkemelerinin memleketimize 
faydalı olamadığı kanaati içerisinde olduğumuz için, 

ine devremiz içerisinde, 25 mürettep ağır ceza mah-
\emesini müstakil ağır ceza mahkemesi haline getir
dik. Mütebaki 11 mürettep ağır ceza mahkemesini de 
bu sene müstakil hale getirmek suretiyle, daha işler 
vaziyete ağır ceza mahkemelerimizi - getirmiş olaca
ğız* 

. Değerli arkadaşlarım, kadrolar bakımından da 
1976 yılı. meslekdaşlarıımz bakımından rahatlatıcı 
ve ferahlatıcı bir yıl olmuştur. Kadro sıkıntımız ol
mamıştır. Bunu .da büyük bir rahatlık içerisinde ifa
de ediyorum. 

Bu arada, yine, icralar bakımından vuku bulan ve 
arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, perişanlık tarzın
da iddia edilen müesseselere de fazlasıyle önem ve
rilmiş ve icra dairelerimiz 557'ye çıkartılmış; bunun 
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dışındaki eksikler de bu sene İkmâl edilmek sure
tiyle Türkiye'nin her yerinde icra daireleri kurulmuş 
olacaktır. 

Değerli arakdaşiarım, cumhuriyet savcıları atama 
ve nakil yönetmeliği de değiştirilmiştir; bölge esası 
yeniden ele alınmak suretiyle bugünkü şartlara göre 
tanzim edilmek suretiyle halledilmiştir. 

Yine, değerli arkadaşlarım, tatbikatımız bakımın
dan, hepinizin malumu olduğu gibi, stajlarını bitiren 
arkadaşlarımız 5 nci bölge ve mahrumiyet bölgelerine 
hemen tayin ediliyorlardı. Bu uygulamayı da değiş
tirmek suretiyle, arkadaşlarımızın daha iyi yetişme
leri ve daha iyi hizmet yapabilmelerinin imkânlarını 
sağlamak üzere, stajım bitiren arkadaşlarımızı bir 
kur'a ile ve bir sene müddetle ağır ceza merkezlerin
de vazifedar kıldıktan sonra, ikinci bir kur'a ile 5 nci 
bölgelere getirmek ve orada bulunan halkımıza daha 
iyi hizmet etme imkânlarını kendilerine yine bu dev
re içerisinde sağlamış bulunmaktayız. 

Hükümlülerin eğitimi bakımından fazla söz söy
lemek istemiyorum. Arzu eden arkadaşlarımız ev
velki istatistikî durumlarla, bugünkü istatistik! durum
larının mukayeselerini kendilerine her zaman yapa
bilecek durumdayız. Uzun günlerden beri, fazlasıyle 
yorgunsunuz, bunların teferruatına girmek istemiyo
rum. Ancak, şunu söyleyebiliyorum ki, elden geldiği 
kadar büyük bir gayret içerisinde bunlarla ilgilenmek
teyiz ve bunların eğitimi ile, çıktıktan sonra da iş 
bulma imkânlarıyle yakından elden geldiği kadar ilgi 
kurmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, yine, kitap ve kütüphaneler 
bakımından değerli arkadaşımızın bir ifadesi olmuş
tur. 

Biz, Türk Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunu, icra İflâs Kanununu meri yönetme
lik ve tamimleri bastırılmış ve bütün arkadaşlarımıza 
göndermiş olmanın yanında, tekrar, yeniden basılmak 
suretiyle, yetiştiremediğimiz yerlere de bunları tekrar 
göndermek suretiyle, kendi kitaplarını ceplerinden 
değil, Bakanlık tarafından sağlanmış olacaktır. Gel
diğimiz devrede birikmiş olan dış neşriyatla ilgili 
paranın tamamını harcamak suretiyle 333 ilçemize 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını göndermiş bulun
maktayız. Bunun yanında, faydalı gördüğümüz bü
tün iyi kitapları satınalmakta ve merkezlerimize 
göndermekteyiz. Ancak, takdir edersiniz ki, kütüpha
neler kurmak hemen bir anda olacak iş değil; za
manla gönderilecek olan kitapların toplanmasıyle 
kütüphane haline gelebilir. Kütüphane kurmakta 

olan ve kurmuş olan adliyelerimize fazlasıyle yardım 
yapmakta olduğumuzu burada ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bütçemizin anahatları ba
kımından size arz etmek istediğim hususlar bunlar
dan ibarettir. Yalnız, şunu ifade edeyim, Parlamen
tomuzdan, vazife almış olan bir arkadaşınız olarak, 
gerçekten, diğer yıllarla mukayese edilmeyecek ka
dar, sizlerin gayretleriyle büyük hizmetler yapıldığı 
ve bütün tıkanddıklarm giderildiği kanaati içerisin
deyiz. Bu kanaatimizi sadece kanaat olarak değil, 
icraatlarımızla da ortaya koymuş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında, değerli 
grup sözcülerinden Demokrak Parti ve Cumhuriyet 
Halk Partisi grup sözcüsü arkadaşlarımızın Lockheed 
rüşvet olayıyla ilgili kayda değer sualleri olmuştur. 

Hepinizin huzurunda, Locheed rüşvet olayıyle ilgili, 
Adalet Bakanlığının ne derece hassas davrandığını 
ve en ince noktasına kadar yazışmalarımızın usulünü, 
aksaklıklarını, aksaklıkların nereden geldiğini bu 
rada huzurlarınızda ifade ettim. Ancak, bir kere 
daha ifade etmek istiyorum ki, gelen belgeler içinde, 
gerçekten, bazılarının sıra numaralanyle kod numa 
raları zikredildiği halde, o belgelerden çıkmamış ol
duğu, bilâhara yapmış olduğumuz yazışmalar netice
sinde bu belgelerin niye gönderilmediğinde, kendile
rinin aslında bunların sevk komisyonu belgelerinin 
içinde bulunmadığını, zııhulen yazılmış olduğunu 
ve numaratör hatası olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 
numaratör hatası ve kod numaraları zikredilen bel
geler, eğer öyle ise mesele yok, değilse, şu ana kadar 
yine de Bakanlığıma intikâl etmemiş olduğunu bir 
kere daha ifade etmek istiyorum. 

Demokratik Parti Grup sözcüsü arkadaşımızın, 
«Bu kanunu niye Meclise sevk etmediniz?» tarzındaki 
bir sualleri olmuştur. 

Bu hususta Adalet Bakanlığına düşen bir vazife 
yoktur. Bu husustaki görev Başbakanlık ve Hariciye 
Bakanlığının vazifesi cümlesindendir. Bunu da bura
da böylece ifade etmiş olayım. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da yapılmakta 
olan Adalet binasından bahsedildi, yani, bir örnek 
oîarak verildi. «Fazla uzağa gitmeye lüzum yok»ı de-
nslmıiştir. 

Onun için de çalışmalar yapılmış, hepinizin bil
diği gibi, arsası temin) edilmiş, tapusu ahnmış ve 1977 
yılı Bütçesine 1 730 000 liralık ödenek konmuş bu-
hunnaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, adalet binaları hakkında
ki şikâyetlerinize ben de katılıyorum. Gerçekten, 
«Adalet Mülkün Temelidir» sözüne hepimiz itibar 
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ederiz. O serlevhayı her yerde en mutena köşemize 
asarız; ama kendisine verilmesi iktiza eden önem 
yılradan beri verilmediği bir vakıadır. Yılların mu
hasebesini de her halde benim omuzlarıma yükle-
mezsiniz. Muhakkak ki, bu binaları yapacak olan, 
yaptıracak olası da Yüce Meclissnizdir. Verdikçe, 
bunlarım halledileceği kanaati içerisindeyim. Haki
katen, adalet binalarımız, adaletimiz sanma, meha
betine uygun tarzda değildir. Daima kiracı duru
mundadırlar, kendilerine has binaları çok az yer
lerde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımızın bir de önerileri oldu: 
Sayın Bakanlıkla, Cumhuriyet Başsavcılığı arasın
daki bir zıtlaşmanın olmaması, 

Bu temennilerine bendeniz de yürekten katılmak
tayım. Aslında, aramızda bir zıtlaşma bahis mev
zuu değildir. Sadece, Anayasanın 137 nci maddesi
nin Adalet Bakanlığına tevdi etmiş olduğu hak ve 
hukuku müdafaa etmekten öteye hiçbir davranışı
mız Olmadığını kesinlikle burada ifade etmek isti
yorum. Yüksek Yargıtay Başsavcısı arkadaşımızın 
da kendi açısından kendi hukukunu müdafaa ettiği 
düşünülebilir; ama biz kendi hukukumuz, kendi yet
kilerimizin içerisinde kaldığımız kanaati içerisinde
yiz. Bunun dışında söylenenler hilafı hakikattir. 
Mesele, sadece bir yetki meselesidir, sadece bir sa
lâhiyet meselesidir. Hâkimlik yapan, savcılık ya
pan arkadaşîanmız bunu her halde aym şekiöde de
ğerlendirecekleri kanaati içerisindeyim. Yoksa, müs
takil durumda olan savcılarımızı tasarrufumuzun al
tına almak düşüncesi içerisinde değiliz, buna da lü
zum hissetmeyiz. Çünkü, biz, kanunların tarafsız 
uygulanmasından yana olan ve bunun için de hiçbir 
devrede rastlanmayan 10'a yakın tamimimiz bulun
makta ve bilhassa yine Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşımızın konuşmasında değindiği gibi, 
her anarşik olayın üzerine hassasiyetle eğildiğimizi 
ve bu nevi olaylarda bizatihi tahkikatların Cumhu
riyet savcıları tarafından yapılmasına mütedalir 10'a 
yakın da tamimimiz var. Bunları fiilen de takip et
mekteyiz. Riayet etmeyen savcılar hakkında da ger 
rekli işlemler yapılmaktadır. Bundan da müsterih ola
bilirsiniz. 

Diğer bir konu: Geçen seme bir hayli haksız ta
rizlere muhatap olduğumuz, «Vatanseverler ve vatan 
hainleri», sözüne dönmek istemiyorum. Ne maksat
la, ne düşünceyle söylediğimi burada ifade ettim; 
fakat bunun yanında ikinci bir hususu beürtmişler-
dir. Bu sadece benim üzüntüme vesile olmaktadır. Bunu 

I bu kadar söylemekle yetiniyorum. Çünkü, hukukta bir-
, takım kaideler vardır. Bu kaidelere riayet edilme

den, isnat, yerinde olmasa gerek ve hukukî bir tarif ol
masa gerektir. Bunu bu şekilde cevaplandırmakla ye-

I tinmlş oluyorum. Kişiler hissidirler; birtakım yetki ve 
salâhiyeti alındığında, bunları hukukî planda hukuk 

I açısından müdafaa edememeleri karşısında, çeşitli 
düşüncelerle kendilerini haklı çıkarabilmenin planla-

I rını ve oyunlarım oynamaktadırlar. Bu hususta de
ğerli arkadaşlarıma bu açıklama ile yardımcı oldu-

I ğumu zannediyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, bu konuşmalar esnasında 
bize tevcih edilen bir başka suale rastlamamış bu
lunmaktayım. Bu olgunluk içerisinde eleştirilerinize, 

I elbette ki 1976 yıh içerisinde gösterdiğimiz gayret gi
bi, 1977 yılı devresi içerisinde, bulunduğumuz müd
det içerisinde yine sizin konuşmalarınız bizim için 
vazgeçilmez bir rehber olacaktır. Onlara eğileceğiz 
ve elimizden geldiği kadar «Adalet Mülkün Temeli
dir» sözünü meslek camiamıza ve muhterem Parla
mentomuza lâyık bir seviyeye getirme gayretinde ola
cağız. 

I Dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Yalnız, sualler var, müsaade ederseniz. 
Sual sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit ede

lim. 
s Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Şimdi, sırasıyle arkadaşlarıma söz vereceğim. De

ğerli arkadaşlarım, suallere geçmeden evvel bir hu
susu hatırlatmak istiyorum : 

Sualler, malumunuz, kısa ve gerekçesiz olarak 
sorulmak durumundadır. Sayın bakanlar, hükümet 
temsilcileri, suallere, kendi anlayışları ve bilgileri 
istikametinde cevap verirler. Şüphesiz, burada sayın 
üyeler tarafından hangi suallerle karşılaşacaklarını 
sayın bakanlar peşinen bilmedikleri için, belki bazı 
suallerin cevabım hemen vermek imkânına sahip ol
mazlar. Bu takdirde bu suallere yazılı olarak cevap 

I verme usulü öteden beri cari ve âdet halindedir. 

I Değerli arkadaşlarımın bazı suallerine burada he-
I men cevap verilmediği için ısrarlı olmamalarını rica 

edeceğim ve hele, gerekçe olarak da, «Benim sualim 
I çok mühimdir» şeklinde bir beyanda bulunmamaları

nı hassaten rica edeceğim. Çünkü, ben, Başkanınız 
J olarak inanıyorum ki, burada değerli üyelerin sor-
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. dükten her, jşqa\ mühimdir, her,. sual bir diğerinden 
daha _az,.mühim.tdeği!|^k..sZateıı.ıöyIe olsa hafif bir 
suali değerli ^iyeler burada sorma lüzumunu hisset
mezler. Ancak, sayın, bakanların d& bütün sualleri bu
rada karşılama imkânları, her zamanolmayabilir;, jba
zı bilgileri teknik seviyede .almak zaruretindedir. Bu 
konuşmalar da ijânlhaye devam edemeyeceği için, 
zaman, icabı,, sonradan, yazılı olarak cevap verme 
imkânı Yardır. Bu hususa işaret ederek, sualleri bu 
istikamette, şayet cevabını hemen alamazsa, şayıaı üye
lerin anlayışla karşılamalarım rica edeceğim 

Buyurun Sayın Tombuş, suallerinizi tespit ede
lim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Saym Başkan, Sa
yın Bakanın bugünkü beyanlanyle vç. daha evvelki 
beyanlanyle Lockheed mevzuunda Dışişleri Bakan
lığının hilafı hakikat beyanlarla Adalet Bakanlığım 
suçlamış olduğu meydana çıkıyor. 

jBu durum muvacehesinde, böyle bir .ortaklığa 
, Adaîet Bakanlığının devam edip etmeyeceğini, eğer 
bu ortaklığa devam edecekse, bu ortaklıkta, memleket 
yararına bir netice çıkıp çıkmayacağım kendisinden 
spruhnasım. rica edeceğim. 

• BAŞKAN -* Sayın Tombuş, müsaade ederseniz, 
Adalet Bakanlığının göreviyle, faaliyet sahası ile 
ilgili bir husus değil,.Hükümetim devam edip. etmeye
ceği koalisyon ortakları arasında görüşülecek bir hu
sustur. Adalet Bakanının buna doğrudan cevap ver
mek durumunda olmadığını takdir edersiniz. Bu sua
li soramayacağım,, müsaade, edin efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) —. Sayu* Başkan, mü-
saade Germisiniz? 

Şimdi, burada iki bakan, muhtelif zamanlarda bir
birlerinin beyanım tekzip etmiş ve birbirlerini yalan-

ı lama durumuna getirmişlördirj İki bakan arasındaki 
münasebettir; Hükümetten «iyade iki bakan arasında-

ı ki münasebettir: Hükümet devam edebiiir; ama ba
kanlar ayrılabilir; .ülâ< Hükümetin ayrılması manası
na gelmez. 

. Şimdi, biç P^işleri Bakaju,, Adalet Bakanım it
ham ederse veyahut,ta bir b^şIsa isnatta bulunursa, 
Adalet Bakam bunu tekzip ederse, ortada iki mesele 
vardır : Bu meselede ya Dışişleri Bakanı yalan söy
lüyor veya Adalet Bakanı yalan söylüyor. 

Şimdi, biz, yalan söyleme meselesini ortadan kal
dırıyoruz. Ortada anlaşılmaz bir durum var. 

BAŞKAN — «Yanlüş söylemek» demek istiyor
sunuz, tabu efendim tabii.» 

I İHSAN T/OMBUŞ (Çonmı) —.Müsaade jçder.mi
siniz?.. 

Şândi, bq durumda, iki b f̂omMEn* .,Di£&îçrf Ba
kam ile Adliye Bak^nlığınin efkârı umumiye ,karşı-

I sandaki beyanları muvacel^esinde^ve Milîeıt, Meçlisi 
önündeki bu beyanları muvacehesinde iki hakanın 
belikte çalışması müınküıı müdür, değü midir?,,JVIÜm»-
künse, bundan memleket yararına ,bü\ menfaat .sağla
nır mı, sağlanmaz ms? 

Burada iki, bakanın durumu meyzuubahiştir.^ İca-
bunda muayyen meselelerde iki bakan ayrdâbilir. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş,.. Sayın Tombuş... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben Sayın Bakan-
I dan bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, müsaade ederseniz 
bu suali soramayacağım. Sebebine gelince : Burada, 
huzurunuzda, sadece Sayın Adliye Bakanı, Adliye 
Bakanlığr Bütçesi münasebetiyle bulunmaktadır. Bir 
diğer sayın bakanla olan münasebetlerinde her iki 
bakamı da huzurunuza getirip karşılıklı muhakeme 
etme imkânına sahip olmadığım için, Sayın Bakan 

I sadece kendisine düşen hususa cevap vermek duru-
I raundadır. Bu da, partiniz adına yaptığınız- konuşma-
I da suaî olarak tevcih edildi; Sayın Bakan, biraz ev

velki görüşmesinde kendine düşen kısma cevap ver-
dS. Sanıyorum, yine de suali bu şekle çevirirseniz 
aynı cevabı alacaksınız; ama Sayın Dışişleri Bakanı
nı da sualinize ithal ederseniz, bu suali Sayın Adliye 

I Bakanına tevcih edemem, müsaade edin efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim» ben sa-
I dece Adliye Bakanının fikrini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müuıliün değil». Sayın Dış-
I işleri Bakam mevcut olmadîkça. böyle..biç «^i ? tev

ciĥ  e d ^ ^ : Ş a y ı n T^mhuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) - r Dışişleri Bjkgnına 

da aynı soruyu tevcih edeceğiz. 
BAŞKAN — > Adalet Bakanı kendisine dü<>en kıs

mı̂  konuşmanız arasında geçen hususları sual, telâkki 
etti ve cevabım verdi. Sualinizii, o şekle», dönüştürür-

j seniz tekrar şoraşmı;; ama alacağınız cevap fdayayıu 
olur; ama Dışişleri. Bakanını ithal ettiğiniz takdirde 

I soıamam Sayın Tombuş; Lütfedin efendim... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Dışişleri. B a n ı 

na da soracağaz aynı soruyu. 
BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bakanına arar 

sınız, Dışişleri Bakanı da kendi icraah yönünden.ce
vaplandırır; ama her iki bakam, huzuıunuza getirip 
de, muhakeme ettirme, imkânıma sahip değjlim efen
dim. 
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ÎH3AN TOMBUŞ (Çorum) — Elbette; öyle fakat 
ben Sayın Bakanın bu husustaki fikirlerini öğrene
ceğini. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan söyledi ka
naatlerini; lütfedin, müsaade edin bu suali soramaya
cağım. 

ADALET BAKANI ÎSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Bir hususu açıklayabilir miyim efen
dim bu meyanda?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, o şekilde bir suali si
ze tevcih etme imkânına sahip değilim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sual değil efendim. Yaînız,,tabiî bir 
isnatta bulundular, «Birisi yalan söy|er» .tarzındadır 
da, ben bunu... 

BAŞKAN —T Hayır, efendim, tashih, ettik, kendile
rimde. tashih .ettiler,, biz dç tashih ederek zapta geçir
dik. «Herhangi bârjsi yanlıştır manasında söylediniz» 
o şekilde tashih ettik efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (îçel) —, Bir^i ^oğru, ^öy-
_lemlyor. 

BAŞKAN — Efendim, iki iddia.hirbirleriyle kar
şılaşırsa, elbette, biri yanhş olur; -ama hangisinin yan
lış olduğunu burada muhakeme etme dorumunda de
ğiliz. 

JHSAN'TOMBUŞ (Çorum) — Ben» de onu kas-
- deftniştim Sayı» Başkan. 

»> BAŞKAN —r Tamam efendin^ tamam. 
Sayın Lütf i Köktaş'ın suali : 
«Erzincan'da Devletin temelini söken senatöre, 

işlediği suçtan dolayı ne gibi bir işlem yapılmıştır?» 
(Cv H* B» sıralarından gülüşmeler) 

Efendim, Devlete ait atılmış bir temelin sökülme
sinden bahsediyorlar. Bir ifade, herkesin kendine gö- j 
re ifade tarzı olur; ama sanıyorum anlaşılıyor meram. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU j 
(Devamla) — Efendim, Erzincan'da, Cumhuriyet 
Halk Partili bir üye arkadaşımız bu temeli sökmüş i 
ve Büyük Millet Meclisinin avlusuna kadar getir- j 
mistir. Bilâhara Erzincan Cumhuriyet Savcılığından, j 
Ceza Kanununun 10 ncu bab, «Mal Aleyhinde Gir i 
rümler; 1 nci fasıl; hırsızlık, 491» hükmüne göre bir j 
tahkikat açılmış, bilâhara bu tahkikat, dokunulmaz
lığın kaldırılması mülâhazasıyle Adalet Bakanlığına, 
diğer suçlarda olduğu gibi, intikal ettirilmiştir. Biz de 
dosyayı Yüce Meclîse sevk ettik efendim. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tekiner buyurun. 

j OSMAN AYKUL (Burdur) — .Temeli asılsız ojan 
suçludur. 

BAŞKAN — Sayın Aykuî, lütfen... Sayın Aykuî... 
! ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Vakit kaybet

tirmekten başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, lütfedin sizler karış
mayın. 

^MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir)._—- Sayın 
Başkanım, biraz üuc<? Demokratik Partili arkadaşum-

k zıa sorduğu şosuyu hem,de sorosakJûsieardim. a Ancak, 
tutumunuz nedeniyle bunu sormayacağım. 

[ r BAŞKAN -+ Böyle telakki enlerin* Sayın Tekiner, 
L rica edeyim... 

| MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Yalnız, 
şuna da işaret etmeme, izin yerin :..Bütçe Konuşması 
yapılmaktadır, Bakanlar Kurulunun, hepsinin burada 
olması gerekir. Dışişleri Bakanı He„ Adalet. Bakanını 
ne zamanbirparada, bulup da;Jnı soruları soracağız? 
Yarın Dışişlerinin Bütçesini konuşacağımız , zaman 

j da Adalet Bakanını bulamayacağız, Hükümet Meclis 
I denetiminin dışında kalacaktır. 

i B4ŞKAN —., Saym Xçkiner,s bunun dienetim yolla
rı vjuy siz de biliyojsunuz; o yollara müracaat, eder
siniz; mümkün efendim. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Ayrı 
i bir konudur; ama bütçe genel bir denetimdir, hepsi-
| ıün görüşülmesi de mümkündün Buna, işaret. etmeden 

geçemeyeceğim. 

Biraz önce İçişleri Bakanlığı Bütçesi konuşulur
ken, Sayın İçişleri Bakanı, Türkiye'deki anarşik olay
ların önleyemeyişim'n nedenlerini, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunun hazırlık tahkikatı ile ilgili mad
delerini okuyarak, Cumhuriyet savcılarının sırtıma 
yükledi. Kendisinin ilgisi, olamayacağını, hazırlık 
tahkikatım yapmak görevinin Cumhuriyet savcıları
na ait olacağını» zabıtanın savcı adına, ona karşı ni-
yabeten tahkikat yapacağım ifade, etti ve çıktı işin 

.içinden. 

Sayın Adalet Bakanı aynı görüşe katılmakta mıdır? 
Türkiye'deki anarşik olayların sorumluları, daha 
doğrusu bu sorumluları yakalamayan, takip etmeyen 
kişiler Cumhuriyet savcıları mıdır? Sayın Bakandan 
bunun cevaplandırılmasını istiyorum. 

İkinci. sorum, mahallî,, memleketimle ilgili, bir 
sorudur : 

Nevşehir Adalet Binasının yapımı için yıllardır 
yazışmalar cereyan etmektedir. Bu ne zaman gerçek-
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leşecektır? Bu, tabiî, ileride bilgi edinmeyi gerektiren 
bir husustur. Sayın Bakan buna yazılı olarak da cevap 
verebilirler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekiner. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim, değerli arkadaşımızın sordu
ğu sualler bakımından teferruata girmek istemiyorum. 
Yalnız, şunu kesinlikle ifade edeyim ki, bir suçun iş
lenmesi bahis mevzuu olduğu an veya ihbar edildiği 
zaman, Cumhuriyet savcıları, hepinizin malumu oldu
ğu gibi, hukuk ve amme davası açmak vazifesi ile yü
kümlüdürler. Aynı zamanda, sadece savcılar değil, 
zaman zaman ve yetkileri içerisinde Cumhuriyet sav
cılarına, Adliye Vekili de davanın açılmasını ihbar 
eder ve gerekli uyarmayı yapar. Bunun gibi, valiler 
de hukukî amme davası açılmasını kendi vilâyetleri 
dahilindeki Cumhuriyet müddeiumumilerinden iste* 
yebilirler. Yerine getirilmemesi halinde, bu talep, me
sele, Adliye Vekâletine bildirilir. 

Biz, şu ana kadar valiliklerden bu nevi bir ihtilâf 
mevzulunun tarafımıza intikal ettiğini görmedik, böy
le bir kayda da rastlamadık. Benim bu konuda söy
leyebileceğim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İkinci suallerine yazılı olarak mı 
cevap vereceksiniz efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — İkinci sual, Nevşehir Adalet binası ile 
ilgilidir. 

Onu, müsaade buyururlarsa yazılı olarak kendile
rine bildirelim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Omay, buyurunuz sorunuzu sorunuz. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Sayın 
Başkan, saym sözcümüzün bir ölçüde değindiği gibi, 
Bakan, Müsteşar kavgasına yuvarlak lâflarla değindi. 
Bunu yeterli bulmuyorum. 

Sayın Başkan, İçtüzüğümüz soruların kısa ve ge
rekçesiz olmasını istiyor. Bu bakımdan kısa ve gerek
çesiz soruyorum : 

Sayın Bakan, Müsteşarınızla kavga ettiniz mi? Bir 
iki kelime ile cevap verirseniz teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Omay. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Saym Başkan, bundan evvelki arkada
şımızın sualine verdiğimiz cevapta bu meseleyi izah 
ettik efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, biraz 

evvel... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Saym Bakan, böy

le cevap olur mu? 
BAŞKAN — Saym Aykul, lütfen, bu saattan son

ra, artık her halde yoruldunuz müdahale etmekten 
biraz istirahat ediniz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bi
raz evvel, «Sayın İçişleri Bakam anarşik olayları ön
lemede suçu savcılara yükledi, gitti» diyen sayın mil
letvekiline bir sual sormak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Battal, bir ricada bulunayım. 
Milletvekillerinin milletvekillerine sual sorması diye 
bir usul yok. Bir sualin isabetli olup olmadığını tak
dir etmek için de benden söz almayın. Lütfen Baka
na müteveccih bir sual sorun efendim. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Zabıt
lardan okusunlar efendim. / 

BAŞKAN — Sayın Tekiner, müsaade edin, ben 
uyarma yapıyorum. 

Saym Battal, lütfen Bakana müteveccih bir sual 
sorun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, İçiş
leri Bakanlığı, savcılara suçluları teslim etmekle mü
kelleftir. Savcdar, usul kanunu gereğince muamele 
yaparlar. Toplu suçlar bakımından, yığın suçlar ba
kımından Ceza Kanunu tatminkâr mıdır sualini bu 
vesile ile Sayın Bakana arz etmiş bulunuyorum. 

Yığın suçlar bakımından, toplu suçlar bakımından 
mevzuatta bir boşluk var mıdır? Savcılık da bu bakım
dan sıkıntıdadır. Bakan da öyle söylediler. 

BAŞKAN — Efendim, sıkıntıda olup olmadığım 
müsaade edin de Bakan söylesinler. Yani, suah'niz 
bu. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşımız 
«yığın suçları, toplum suçlan bakımından Ceza Ka
nununda bir boşluk var mıdır» dediler. 

Var muhakkak ki, bir boşluk olduğu ortadadır. 
Bunun giderilmesi için de, teşkilâtımız bakımından 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Ben şu kadarını söylemek istiyorum : Bu nevi 
suçlarda, takdir edersiniz ki, hazırlık tahkikatının bü
tün muhtevasını kapsayacak tarzda delil, delail top
lamak mümkün olamamakta; hazırlık tahkikattan 
bir kısmı ile eksik yapılmakta, bir kısmı ile yerine 
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getirilememekte, çeşitli sebeplerden. Ancak ben şunu 
ifade etmek istiyorum. Bu nevi suçlarda, Bakanlığa 
geldiğim günden şu ana kadar, bu neyi suçlarda biza
tihi Cumhuriyet savcılarının hazırlık tahkikatlarını 
yapmalarına mütedair tamimlerimiz var, bu hususta 
gayret göstermelerine ricalarımız var; ama savcı 
arkadaşlarımız da, eldeki dosyalan, delillere göre 
ilgili mercilere intikal ettirmektedir. 

Yargının, yargıya müteallik olan vazifelerinde 
burada cevap verme durumumuz da yoktur, salâhi
yetimiz de yoktur, müstakildirler. 

Delillere göre değerlendirme yapmaktadırlar ve 
kararlarını vermektedirler. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yavaş. 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan, 1976 senesinin icraatını ve 1977 senesi ge
lecek bütçe uygulamasını kısa bir konuşmayla gayet 
güzel izah ettiler. Ben bu izahlarından cesaret ala
rak, 1977 senesinde, iş hacminin yükselmesinden do
layı İstanbul Adliyesi bundan istifade edecek midir, 
etmeyecek midir hususunu öğrenmek istemiştim. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Bizim ad
liyemiz ise senelerden beri kirada sürünüyor. 

BAŞKAN — Sayın Senemoğlu, lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarını, arkadaşımızın 
kastettiği yeni bir binadan ziyade, oradaki tıkanıklığı 
gidermenin çareleridir. 

Sultanahmet Cezaevimizi bu maksatla yeniden ele 
aMık. İcra daireleri, icra hâkimliklerim oraya naklet
mek suretiyle, inanıyorum ki, Istanbud Adliyesinde 
bir rahatlama, bir ferahlama meydana gelecektir. 

Türkiye'nin diğer adliye binaları bakımından da 
durum böyledir. Meselâ, biraz evvel, Nevşehir'den, 
bir arkadaşımız bahsettiler; Nevşehir'de de meselâ icra 
dairelerine yeni iki tane daire tutmak için gerekli 
emir ve talimat verilmiştir; Erzincan için de bu varsa, 
onlar için de verilecek. Ancak, şunu söyleyeyim, büt
çe imkânları içerisinde talepler yerine geliyor. İnşal
lah 1978 bütçesini 5 milyara ulaştırır, ve bütün bu ih
tiyaçlarınızı, dertlerinizi gidermiş olursunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Nedim Korkmaz. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 

geçen yılkı bütçe müzakereleri sırasında, Yozgat Hü
kümet Konağında zor şartlarda çalışan adliyenin müs
takil bir binaya kavuşturulup kavuşturulmayacağım 

Sayın Bakandan sordum. Lütfettiler, yazıh olarak ce
vap verdiler. Verdikleri cevapta, 1977 yılı bütçesi içe
risinde mütalaa edileceğini ve behemahal bunun ye
rine getirileceğini belirttiler. 

Şimdi, konuşmalarında altı adet yeni adliye sarayı 
binası yapılacağını beyan buyurdular. Yozgat Adliye 
Sarayı bu yılki bütçe içinde var mıdır? 

Bunu öğrenmek istemiştim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşımızın bu 
arzusu istikametinde çalışmalarımız devam etmekte 
ve hükümet binasının yanıbaşmda bulunan arsanın 
alınması muameleleri ikmal edilmiş vaziyettedir. Ya
ni, bu müjdeyi size vermiş olabiliriz. Bu büyük' bir 
inkişaftır Yozgat için. Yıllardan beri bekliyordu. İn
şallah önümüzdeki devrelerde de arzu ettiğiniz konak 
üzerine oturtulur. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Ben de Sayın Başkana ve muhterem 
üye arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayım İsmail Hakkı 
Köylüoğlu, buyurun efendim. 

Sayın Köylüoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

Her sene buraya ben ve arkadaşlarım çıkıyoruz, 
adaletten bahsediyoruz; adalet hakkında söylenmiş 
büyük sözlerden bahsediyoruz, hâkimlerden bahse
diyoruz, mahkemelerden bahsediyoruz; övüyoruz; 
fakat halkın haklı şikâyetleri ve sızlanmaları devam 
ediyor. 

Ben de aynı şeyi yapacağım. Benim konuşmamda 
da bir değişiklik olmayacak. Yalnız irticalen konuş
mak isterdim, daha iyi oluyor, daha serbest oluyor; 
ama 10 dakika içerisinde söylemek istediğim birçok 
husus var. Onları zapta geçirmek ve ilgililere, yetki
lilere, sorumlulara duyurmak için hazırladığım bir 
metni okumak istiyorum. 

Ben de, deminden söylediğim gibi, arkadaşları
mın yaptıklarını yapacağım, başka bir şey yapacak 
değilim. . 

Adalet ve hâkim hakkında dünya kurulalıdan beri 
çok şey söylendi ve bundan böyle de söylenecektir. 
Beşer zekâsınm bu bitmeyen gayreti iddia ile adalete 
yaklaşmak içindir. 
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Adalet, Allahm emri, Peygamberimizin övdüğü 
ve mülke temel saydığı bir kayranıdır, yüksek bir 
duygudur ve bu duygu, AlSahın insanlara eq Ijüyük 
armağanıdır. Doğru ve çabuk adalet için„ baş unsur, 
hükmü veren hâkimdir. Mîlletin şeref ve itibarı ta
rafsız hâkimlerin gayreti ile yükselir. 

Hâkim, insanların hayatları, mallan, hürriyetleri 
ve en mukaddes haklan üzerinde tasarrufta bulunur. 
Dünyanın hukuk devleti ve kanun hâkimiyeti için 
yaptığı mücadele, bundan böyle de devam etmektedir 
ve edecektir. 

Dünyada ve ülkemizdeki buhranların, arızaların 
temelinde bu davanın nedenleri yatmaktadır. 

Adalet olmazsa .toplum dağılır,'devlet yıkılır. 
;Dİinyada. hakkı Jbâtılın» zulümle adaletin mücadelesi 

^yapılmaktadır ,ve; devam edeceHtir. 'Zafer» adalet «ve 
h hakkın, ola^ktuv Adalet, uğrunda mücadele,edilen 

en mukaddes bir davadır. İktisadî ve sosyal kalkınma
mız, cemiyetin huzur veırefahv saadetknaaddî.ve ma
nevî kalkınmamız ..hukuk .devletinin : kurpîmasıyle 

.mümkündür. 
, ̂ Hürriyetçi, demokrasiyi ülkede ı ;bütün şartlarıyle 

,. kurmak ve yaşatmak gayemiz.ve. gayretiınizdir; fakat 
bu hürriyetçi demokrasinin daha ilk basamaklaşıııda-
yjz. 

Ben, ülkemizin bütün meselelerinin haHhıi, >̂ bu 
hürriyetçi demokrasiyi tam kurallarıyle işletmemize 

. ,ve, .kumlamıza, bağlı olduğu kanaatindeyim, i Pikta-
. nm her .tüjrlşsü vatanın ve m i l l e t felâketidir.' IJftrk 

Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür 
vVC^bir Cumhuf^tir. 

- Varlığmr hürriyetçi demokrasiye borçlu olan bü
tün teşkilât ve müesseselerin vazifesi ve Anayasanın 
emri, herkesin yerini ve yetkisini bilerek vazifesini 
yapmasıdır. Hedef, Anayasanın temeli olan millî 
hâkimiyettir. Hürriyetçi demokrasi millete emanet 
edilmiştir. Korumak, yaşatmak vazifemizdir. " İktida
rı ile, muhalefeti ile ve bütün adalet organlanyîe 
müştereken sorumluyuz. 

Varlıklarım hürriyetçi demokrasiye., borçlu olan 
, bazı sendika, dernek ve meslek kuruluşları, gayele
rinin dışında günlük politika ile uğraşmaktadır. Cum
huriyet^ savcılarının .ve t diğer yejtkili ve sorumlu kişi
lerin ve organların bu teşkilâtların tutum ve davranış
ları, beyanları, bildirileri belli olduğu halde, bunlara 
karşı.seyirci kalmaları .ve buıdar karşısındaki jdavra-
.mşları milletçe yadırganmaktadır. 

AHMET. HAŞİM BENLt (Kütahya) — Bunlara 
Ülkü Ocakları da dahil mi? 

i ISMAÎL HAKKLKÖYLÜOOLU (Peyamia) — 
, Hepsi JahiJ. tabiî dahil. 

, Biz hukukçuyuz... 
I BAŞKAN — Lütfen efendim... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOOLU, (Devamla) — 
I ,vHâkim|z,„ Kamın hâkimiyetini hukuk. devletini mü-
j dafaa ediyoruz., îsjtısna olur mu? 

Kanunim tatbik^.dayanmakla,.bitmez,«Ben,? sav
cılara sesleniyorum. Ben şuna inamyorum ki, bugün 
Cumhuriyet savcılıkları ve yargı, teşkilâtımız, bütün 
mevcut mevzuatı tam olarak tatbik ettiği kanaatinde 
değdim. Mademki,, yeni kanunlarla ihtiyaçlarımız, 
boşluklarımız doldurulamıyor, mevcut kanunları da 
tatbik edemiyoruz, kim ne. derse? desin,*, ama ben bu
rada oturan zevatı ve Saym Bakanı kusurlu bulmuyo
rum. Bunun birçok nedenleri var. Kanunun tatbiki 
dava açmakla bitmez; son merde kadar'ilgili ve yet
kili savcılar tarafından takibi gerekir.' Savcı, İhbar 
ve ıttıladan, infaza kadar görevlidir. Sosyal huzuru 
bozan kişiler ve teşekküller peşinde şaşmadan, irkil
meden, korkmadan yürümek zorundadır; çünkü, dev
let "düzeninin korunması, fert ve cemiyet huzurunun 
sağlanması, .kanunların hassasiyetle uygulanması" bi
rinci derecede savcılara*'düşen bir vazifedir. 

Atatürk'ün genç ve, idealist bir Adalet Bakanı 
vardı : Mahmut Esat Bozkurt, Ben okumadım, oku
yanlar anlatırlar. Zamanında, savcılık makamının is
minin başına «Cumhuriyet» kelimesi ilâve edilmiş 

-ve böylece- savcı/Cumhuriyete zarar verenlerin ~ da-
~ vaeısı makamına :yükseittImiştir., Savcı ne kadar has

sas olursa olsun, mahkemenin ve hâkimin ilgi ve 
.hassasiyetiyle birleşmezse, cemiyet ve-hem*de vazi
fesine bağlı olan savcıya yalnız hüsran1'düşer ve hak-

, Iar ortada, adalet-muallakta, yurt karışıklık içerisin
de kalır. 

. Bir katil ve gasp suçunun soruşturmasını jandar
ma .ve polise bırakan;, çezab kanunlara konu olan ki-

. tap, gazete ve dergilerin ahm satımı üzerine,eğilmeyen, 
harekele .geçmek için ihbar* şikâyet ,ve dilekçe bekie-

, yerek, Ceza Usulündeki suçlara ıttıla kazanına, göre-
, vini bir ..tarafa, bırakan .savcıyı, gerçek Cumjhuriyet 

savcısı,. Türkiye Cumhuriyetinin, düzen ve İaızıırunu 
sağlamaya çalışan bir savcı olarak Jiabule imkân yok
tur. 

BAŞKAN — Şayjn Köylüoğlu, vaktimiz doldu 
efendim. 

İSMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devanda) — 
Sön cümlemi söyleyeyjm7Şayın Başkan, «son, ciinık» 
diyorlar, onun içerisinde beş altı cümle giriyor. 
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BALKAN — Ama, siz hukukçusunuz; her halde 
suiistimal etmezsiniz. Lütfedin... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Geciken -adalet , adaletsizliktin Hâkimlerden, doğru 
ve çabuk, adalet bekliyoruz. Milletin isteği ve arzusu 
budun 

Yalnız* Adalet Bakanlığının, yalnız icranın, yalnız 
yasamam», yalnız kaza organlarının kusuru yok; biz 
hepimiz kusurluyuz.. Yetkili - ve sorumlu kişilerin, bu
nun nedenleri ve çareleri üzerinde ehemmiyetle dur
maları lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğîu, bağlayış cümle
nizi lütfediıi 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) . t -
Efeödiiîîyı-beuiöî,. Yargıtay- Başkanlığı bütçesinde de 
konuşmam var» kalanları da - orada- tamamlayacağmı. 
(Alkışlar) 

Saym .milletvekilleri, birbirimizi alkışlıyoruz, iyi 
güzel; fakat... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Okumadan 
konuşsaydınız, bunların hepsini söyleyebilirdiniz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
tyî oluyordu, ama.» 

BAŞKAN -^ Lütfen Sayın Yılmaz... 
Saym Köyfüoğhf, son cümlenizi lütfedin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu Bütçenin Adalet Bakanlığına ve mensuplarına ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasın* AÎIahtan dier, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğîu. 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler... Etme
yenler.» Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup oylarınıza arz edeceğim. 

C). ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BöKim 
(Prög.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz- i 
mefierî 328 944 450 i 
BAŞKAN — Bölümü oylan- | 
niza sunuyorum : Kabul eden- | 
îer... Kabul etmeyenler... Ka- i 
bul edilmiştir. 

BoIUnt 
(Prog.) Lira 

111 Yargılama İşleri 2 048 992 850 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İn
fazı ve Eğilimleri, Tutuklula
rın Muhafazası 553 652 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dagıh-
iamayam Transferler 26 460 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

) ruza sunuyorum : Kabul edesi» 
! 1er... Kabul etmeyenler... Ka-
! bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin, Adalet Bakanlığı 
hMnsupîarına ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

j Ç) 'YARGITAY 'BAŞKANLIĞI' BÜTÇESİ ' 

I BAŞKAN — Programımız gereğince, Yargıtay 
Başkanlığı Bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz; 
; Komisyon ve Hükümet yerinde. 
i Bu bütçe üzerinde, grupları ve şahısları adına söz 
^'aa saym üyelerin listesini okuyorum : Demokratik 
Parti Grupu adına sayın Cevat Önder, Cumhuriyet 
^îalk Partisi Grupu adına saym Oral Mavioğlu, Ada
let Partisi Grupu adma saym İsmail Hakkı Köylüoğ-
İu, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Abdüt-
kadir öncel. 

Şahısları adma söz alanlar : Saym Oral Maviog-
jks, sayın Nedim Korkmaz, saym Hüseyin Erselik, 
İsavm Hasan Özçclik, saym Kemal Önder, saym Ek
rem Kangal, sayını Fahri Özçelik, sayın Osman Ay-
kuî, saym Mikail İlcin, sayın Sabri Tığlı, saym Meh
met Üzkaya, sayın Osman Yılmaz Karaosmaoğhı, 
sayın İsmail Hakkı Köylüoğîu, sayın Kadir özpak 
ve sayın Tufan Doğan Avşargfî. 

Söfe sırası Demokratik Parti Grupu adma saym 
Cevat Örider'de. 

Saym Öncter?.. Yok. 
Cumhuriyet Halk PafÜsi Grupu adma saym Oral 

Mavioğlu. 
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Buyurun sayın Mavioğhı. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA ORAL MAVİOĞLU 
(içel) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üye
leri, Adalet Bakanlığı ve Yargıiiayda görev alan de
ğerli mesJekdaşIarını; Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş
lerini belirtmeden önce, hepinizi grupum ve şahsım 
adına saygılarımla selâmlarım. 

1961 Anayasası, «Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir» ana kuralım koyduktan sonra, milletin, 
söz konusu egemenliği nasıl kullanacağını da ayrıntılı 
biçimde alt kurallara bağlamışjiır. Egemenlik, yetkili 
organlar eliyle kullanılacaktır. Yetkili organlar dahi, 
miîîet adına egemenliği kullanırlarken, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre hareket edeceklerdir. Hiç kim
se veya organ, kaynağım Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisini kullanamayacaktır. Böylece, egemen
liğin tek el veya organda toplanması önlenmiş; örne
ğin, bu Anayasaldan önce ülkemizde egemenliği kul
lanan tek organ Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
yetkisini kaybetmesi elbette nedensiz değildir. Siyasî 
iktidarların Meclis çoğunluğuna dayanarak sahnele
dikleri hukuk dışı tutum ve davranışları karşısında 
kişilerin tek güvenceleri yargı organlarıdır. Siyasî ik
tidar, yargı organları üzerinde de baskı kurmak iste
diğinde, halkın zulme karşı, hürriyetlerin kısıtlanma
sına karşı, hukuk dışı davranışlara karşı sığınacağı 
yer kalmaz. 

Son yıllarda MC Hükümetinin bu tür davranış
ları karşısında yargı organlarının verdiği kararlar, 
kişilerin, yargı organları kararlarıyle dahi olsa, bir 
ölçüde teselli olabilmelerini sağlamaktadır. Eğer,, 1961 
Anayasasının hükümleri söz konusu olmasaydı, kişi
lerin sığınacakları bu yer de kalmayacaktı. 

İşte, bu yüzdendir ki, 1961 Anayasası, özellikle 
yargı organlarının, egemenlik hakkım kullanırken 
bağımsızlığını sağlayıcı önlemleri getirme gereğini 
duymuş ve bu konuda, daha önceki tutumu nedeniy
le Türkiye Büyük Millet Meclisine duyulan güvensiz
liği dile getirmiştir. 

Bu gelişmeyi içimize sindirmek zorundayız. Ger
çekten de, ilke olarak benimsediğimiz hukuk devleti
nin en önemli özelliği, yargı gücünün bağımsızlığı
dır, Anayasamızda, yasama ve yürütme organları bi
çimsel olarak ayrı ve birbirinden bağımsız gibi görü
nüyorlarsa da, parlamenter sistem ve siyasî partiler 
uygulaması bu iki organın birbirinden ayn ve bağımsız 
olamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Şu halde, ülkemizde siyasî iktidarların kişi hak ve 
hürriyetlerini, sosyal adaleti gözönünde tutmayan hu
kuk dışı tutum ve davranışlarına karşı azınlıkta olan 
muhalefetin yapabileceği etkin bir eylem kalmıyor. 
Siyasî iktidarların söz konusu olumsuz davranışla
rına karşı, kişileri koruyabilecek tek organ, bağımsız 
yargı gücü kalıyor. Bunun içindir ki, yargı gücünü, 
dolaylı yollardan yapılmak istense de, siyasî baskılar
dan masun tutmaya ayrı bir özen göstermek zorun
dayız. Doğrusu, son yıllarda bu konuda gösterilmesi 
gereken özen bir yana, belki aksine gelişmelere tanık 
oluyoruz. 

Aşağıda bu gelişmelere somut örnekleriyle deği
neceğim : 

Şimdi, yargı organlarının kendisinden bekleneni 
topluma gereği gibi yapabilmesi için zorunlu olan 
yaftalar ve yasa değişiklikleri üzerinde durmak istiyo
rum : 

Anayasamızın özellikleri gözönünde tutulduğunda, 
yasama - yürütme ikilisiyle yargı gücü arasındaki 
ilişkiyi Adalet Bakanlığı kuracaktır. Ancak, bu iliş
ki çoğu kez gerektiği biçimde kurulamamaktadır. 
Özelikle bugünkü Sayın Adalet Bakanı bu ilişkiyi 
sağlamak suretiyle yargı organlarına hizmet yerine, 
Bakan olarak, hükmetme eğiliıriindedîr. Adalet Ba
kanlığının yargıya hizmet görevini küçümseyerek, Ba
kanlığı yalnızca, hükmetme makamı gibi görenler, de
mokratik hukuk devleti düzenini kavrayamamış, hiç 
değilse içine sindirememiş kişilerdir. 

Yasal çalışmalara geçmeden önce bir önemdi nok
ta üzerinde daha durmak istiyorum : 

Millet adına egemenlik hakkım kullanan üç organ
dan, yargının protokoldeki yeri nedir? Yüksek yargı 
organlarını temsil edenlerin zaman zaman haklı ses
lenişlerine kulak tıkayan bu Hükümet nezdinde yargı 
organlarının saygınlığı, devlet düzeni içerisindeki yerî 
ne olacakta? Kendi hırsları, istekleri, tutum ve dav
ranışlarına fetva verdikleri ölçüde saygı duyulan, hak
kı ve hukuku savunduklarında yüzlerine bakılmaya
cak kişiler miîdir yargı organları mensupları? Günü
müzde Adalet Bakanı bir yargıç - hukukçuyu kendi 
emellerine hizmet etmediği için boğazına sarılmak 
suretiyle, Bakanlığına gelmemesi için tehdit edebili
yor. Bu Hükümetin ve özellikle Adalet Bakanının 
yargıya saygısı bu. Eğer, Yargıtay Başkanı, hiyerar-
şfk olarak bu Bakana bağlı olsaydı, özel kaleni mü
dürü aracılığıyle gönderdiği talimatı geri çevirdi dliye, 
beîki de görevden alınabilirdi. Bu Bakanın yargı or
ganlarına karşı tutumu işte bu. 
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Sayın milletvekilleri, devlet protokolünde yargı 
güdü, saygınlığının gerektirdiği belli yeri mutlaka al
malıdır. Politika mesleğini kendisine seçmiş olan biz
ler, yargı üzerinden ellerimizi mutlaka çekmeliyiz ve 
yargı huzurunda ceketlerimizi iliklemeliyiz. 

Adalet Bakanlığının yargı gücünün gereksinmesi 
olan yasa ve yasa değişikliklerinde, yasama - yürüt
me ikilisi ile yargı organı arasında köprü kurma 
görevi olduğunu belirtmiştim. Şimdi, bakalım, Ada
let Bakanlığı bu en önemli görevini ne ölçüde yeri
ne getirmiştir? 

Yıllardır mahkemelerimiz üzerindeki yükün ağır
lığı, bu nedenle yurttaşlarımızın haklı yakınmaları ve 
adaOetten de umut kesme biçimindeki sızlanmaları sü
regelmektedir. Bu konuda farklı düşünen bir tek sayın 
üyenin bulunduğu kanısında değilim. 

Söz konusu haklı yakınma ve sızlanmayı bir öl
çüde giderebilecek üst mahkemeler kurulması, bu Ba
kanlığa gelen her bakan tarafından ifade edilmiş, he
men tüm hukukçular bu zorunluğu belirtmişler ve fa
kat bu mahkemeler bir türlü kurulamamıştır. Bu 
gecükmenin, bu savsaklanmanın, bu lâkaydinin sorum
lusu kimdir? 

Geçen yıl bütçe görüşmelerinde, kısa zamanda 
Meclislere seVkediIeceğini üzerine basa basa ifade 
eden Sayın Adalet Bakanının, «kısa zaman» sözcük
lerinden ne anladığını doğrusu merak ediyoruz. 

Yargıtayımız, bu konuda kendi üzerine düşeni 
yapmıştır. Sayın yüksek hâkimlerimize huzurunuzda 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Yargıtayca hazırlanan üst mahkemelerin kurulu
şu, görevleri, yargılama usulleri, Yargıtay ve ilk mah-
kemeSerle olan ilişkileri, kurulması uygun görülecek 
yerlerle diğer yönleri kapsayan yasa taslağı 24.3.1975 
tarihinde Adalet Bakanlığına verilmiştir. Bu taslak, 
Bakanlığa verîîeli iki yıl oluyor. Ne yapmış Bakan
lık? Söyleyelim : «En kısa zamanda Meclislere gele
cektir» lafını etmekten öteye bir şey yapmamıştır. 

Vatandaşların zaman zaman adalete güvenlerini 
sarsan bazı kararların Yargıtayımızın onamasından da 
geçtiği bir gerçektir. Bu gerçeği, bizzat onama kararı 
verme durumunda olan Yargıtay üyesi meslektaşları
mın ağızlarından işittim. 

201 üyenin bir yılda 250 bin dosyayı karara bağ-
lama gayreti içinde olmaları, seyrek de olsa bu tür 
kararların çıkmasına yol açan önemli bir nedendir. 

Konusu milyonları veya sonucu 30 yıhn üzerinde 
'ağır hapis cezasını gerektiren dosyalar yanında, 5-10 
bin liralık alacak veya 15 gün hafif haplsîe ilgili dos-

— 541 

20 . 2 .• 1977 O : 3 

yaların da aynı üyelerce incelenmesi zorunhığunu bu 
tür kararların çıkmasına neden olduğu da bir ger
çektir. 

Yüksek yargıçlarımızı, sorunu belli ölçüde çözüm
lemek için kendi üzerlerine düşeni yapmış olmaları 
nedeniyle olumsuz yönde eleştirmek olanaksızdır. Bu
nu ancak Senatoda ve Mecliste Adalet Partisi sözcü
leri yapmaktadırlar. 

Adalet Bakanı, bu işin lâfı yerine, üst mahkeme
lerin kurulması ile ilgili yasayı Meclislere gönderme
lidir. Ancak, burada bir hususu belirtmeden geçeme
yeceğim : Bu Hükümetin ve bu Bakanın bu işi be
cermeye ömürleri vefa etmeyecektir. Gündemde 400'ü 
aşkın yasa tasarı ve teklifi varken, Meclise bundan 
sonra gelecek olan bir yasa teklifinin görüşülmesi 
mümkün değildir. 

Şu halde, çıkar yol : 1977 seçimlerinde C. H. P.'nin 
mutlaka iktidara gelmesidir, gelecektir de. C. H. P. ik
tidarında, 1976 yılında, Kurultayında benimsediği 
programına uygun olarak, üst mahkemeleri, bu ko
nuda en yetkili kuruluş olan Yargıtayın önerisi doğ
rultusunda derhal kurulacak ve böylece Devletin, yar
gı gücüne Vermesi gereken önemin somut örneğini 
C. H. P. vermiş olacaktır. 

Diğer bir önemli yasa değişikliği, 1730 sayılı Yar
gıtay Yasasında yapılmak gerekir. Yasaların, hızla ge
lişen toplum gereksinmeleri karşısında zaman zaman 
değiştirilmeleri bir zorunluktur. Bu konuda değişiklik 
önerisi, Yargıtay Başkanlığınca hazırlanıp, 29 Hazi
ran 1976 tarihinde Adalet Bakanlığına verilmiştir. Şu 
ana kadar akıbeti bilinmemektedir. Biraz evvel Sa
yın Bakan, Başbakanlığa iletildiğim söylemiştir. Yar
gıtayın daha verimli ve daha düzenli çalışmasını sağ-
layacğı, Yargıtay Başkanınca açıkça ifade edilen bu 
değişiklik tasarısını, yine bu Hükümet gerçekleştireme
yecektir. Bu yargı hizmeti de, Cumhuriyet Halk Par
tisi hükümetlerine nasip olacaktır. 

Adalet Bakanlığının en önemli çalışmalarından bi
rinin ve belki de en önemlisinin, yargı ile ilgili yasa 
değişikliği gereksinmelerini bir bütün içinde ele alma
sıdır. Tek tek ele alınıp çözümlenmeye çalışılan so
runlar, arzu edilen sonucu sağlamadığı bir yana, bir 
keşmekeşe de yol açmaktadır. Bu konuda da Yargıta
yımız kendi üzerine düşeni yapmıştır. Değerli Yargı
tay üyelerine teşekkürlerimi tekrarlamayı bir görev 
sayıyorum. 

Yargıtay Başkanlığı, 13 . 1 0 . 1975 tarihinde bu 
konu ile ilgili geniş raporunu Başbakanlığa sunmuştur. 
Ancak, Başbakanlığın, bu raporu ne yaptığı belli de-
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ğiFdîr. Ilefilıalde,' bu Hükümetin Başbakanın, ortakları
nı gücendirmemek için yaptığı çabalar gözönünde tu
tulursa, raporun rafa kaldırılmış obuasından başka 
bir gelişme olmamıştır kanısındayım. 

Yargının sorunlarını bir bütün halinde ele alarak 
çalışmayı, yine, bu Hükümetten beklemek saflığında 
olmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidari, prog
ramında belirîiliği gibi, hukuk düzenin ve yasaların 
çağdaşlaştırılmasında, toplum ve gelişme gereklerine 
uygunlaştırrîhıasmda yüksek yargı örganlarıy2e, baro
larla, hukuk araştırma kurumlarıyîe ve hukuk fakül
teleriyle' yakın işbirliği yaparak bu sorunları muijaika 
çözümleyecektir. 

Atsâymsmızîü 134 ncü maddesi, yargı organında 
görev aîanîara ayn bir önem vermiş, yargıçların ay
lık ve ödeneklerinin ayrı bir yasa konusu olmasını 
emretmiştir. Ancak, bu yasa dahi bugüne dek ele alın
mamıştır. Anayasada bazı yasaların çıkarılması yo
lundaki emri günlerce savunanların, Anayasadaki, yar-
gıçîaria ilgili, yine Anayasa emri konusundaki vıır-
dumduymazlıklârı konusunda kulaklarını çınlatmak 
isterim. 

ÜlIkemizdeOdi bozuk düzenin özellikle ekonomik et
kilerinden kendisini arındırma konusunda en iyi sı
nav vermiş kurum, herîaoîde yargı organlarıdır; YâV-
gı organdan mensuplarının maâşlatrlnı, enflasyonist 
baskının alabildiğine arttığı son yıEaVdas'geçidi' yasa
larla1çözümlenmek istenmesi, bunun da ötesinde bu 
konuyu önemsememek, ciddî bir hükümetin işi değil
dir. Yargıçların ayhk ve ödenekleriyle ilg^i ayrı bir 
yasaya duyulan gerek'sinme, devlet küruîüŞîarırtda gü
nün koşullarına uygun maaş ayarlamaları yapılırken 
ve bunun sonucu büyük ölçüde eşitsizlikler, ihmal
ler ortaya çıkaıiken, daha da artmaktadırî Bu Hükü
met, miîM egemenliğini dolaylı yoldan da olsa, ya
ni ekoiîömik baskılarîa tek 'elde mi toplamak İste
mektedir? Hükümetin şunu bilmesini isterim : Ekono-
lîifjfc ba^kı sonucu faiçlblr yargıcımızı amaçların» afet 
edilmiş göreımeyece'klerdir. 

Kâma kesiminde görev alanlar arasında eşi'tsiz-
lik ve " adaletsizlik, ekonomik alanda büyük boyutla
ra ulaşmıştır. Ülkemizde gelir dağıiımmdâlki eşitsizlik 
defler ödemelerine de yansımıştır. Kamu kesiminde 
b'r yandan 1 300 Türk lirası maaş aîari bir görevli, 
öte yanda 13 bin değil, 35 bin liranın üzerinde para 
alan başka bir görevli mevcuttur. Devlet kesiminde 
'büyük boyutlara ulaşmış bu adaletsizliği, Yargıtay 
bütçe^nl eleşdMrken bir yana bırakıyorum, eşitfer 
arasındaki adaletsizlik üzerinde durmak istiyorum. 

Yargı organın başında bulunan yüksek mahkemeler 
başkanlarına yapılan ödemeler arasındaki adaletsiz
lik üzerinde* durmak istiyorum. Aynı yargı görevini 
a'iikerî rütbe altında yapan yüksek mahkeme başkam 
ile, si'vîî yükscGf. mahkeme başkanının maaşları üze
rinde duralını isterseniz. Biri; diğerinin bir misline 
ulaşan farklılık vardır aralarında. Nedir bunun ne
deni? Bu eşitler arasındaki farklılıkta haksızlık ve im
tiyaz yok mu? Söz konusu haksızlık* ve imtiyaza kim
ler neden olmaktadır? Türk Silâhlı Kuvvetleri şerefli 
görevlerimi yürütmek ve saygınhköannı devam ettir
mek üzere gerekeni yapmakta, ülke koşulları neyi 
gerektiriyorsa, o ölçMe girişimdebuhınmakfa ve Mil* 
lî Savunma Bakanlıiği aı-acıhğıyle sonuç alabilmekte
dirler. Ancafe, Millî Savünmaf Bakanlığının yaptığını, 
neden Adalet Bakanı yapmaz? Ben buna hayret edi
yorum. Ned^nv Adalet Bakan!!̂ ^^ yargının saygınlığım 
sürdürecek girişimleri zamanında Ve etkili' bir biçimde 
geliştirmem? Besnf buna hayret 'ediyorum. 

Bıi arada, yargı organında görev a!an'••'•yargıçları-"' 
raız dsşînda, Cumhuriyet Savcılarımız ve onların daî 
ötesinde,' adliye personeli de ağır ve yıpratıcı çalış
malarının semerelerini alamamaktadırlar. Kamunun 
hemen her kesiminde çalışanlar kendi nakSann'ı yetki-
Şileri araçlığı ile dile getirip haklarını «İde etme yo
lunu izlerken, adalet hizmetlerinin ek'siks'iz yerine ge
tirilmesi için ağır ve yıpratıcı hizmet veren bu perso- • 
pelin Bakanı neden personeli île ilgilenmez? Persone-
îiııin, kahiti personeli "çiudeki yerine ve hakkına ka
vuşturulması konusunda neden çaba göstermeîz? Sa
yın Adalet Bakanının asıl görevleri bunlardır. Yok
sa, emretmek ve emretme duygusunun tatmini değil. 

Son yıOIarda artan ve ülkeyi bunalım noktasına 
götken sokak çatışmaları, her aile reisini geçim sı
kıntısından daha fazla endişelendirmektedir. «Yiyecek 
ekmeğinin yansım dahi vermeye razıyım ama, üzeri
ne titreyerek büyütmeye çalıştığım evladımın her ak
şam eve salimen döneceğini güvencesıine kavuşayım» 
diyen ana babaların yakınmalarını her gün değil, gün
de bir kaç kez dinliyor ve endişelerini paylaşarak 
düşüncelere dalıyoruz. Bu yakınmalar Hükümet üye
lerine dahi yapılıyor. Herhalde onlar da zaman za
man yüreklerinde, bu güvenceden yoksun aile büyük
lerinim ıstırabım hissediyorlardır. 

Ancak, yanlr tutumlarını, beceriksizlik ve yetenek
sizliklerini örtmeye çalışan ve bunun için başkaları
ma çamur "atmaktan başka çaresi bulunmayan bir kı
pım' siyasî ve yetkililerin ağızlarından zaman zaanan te
levizyon ekranlarında dahi yargı organlarına atılan 
çamurları görüyoruz. 
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Yanlı tutumları, yeteneksizdik ve beceriksizliklerini 
örtmek isteyen bir yetkilinin ağzından ne sözler çıkı
yor, bakın : «Ne yapalım biz? Bizim görevimiz suç
luyu mahkemeye teslim etmektir. Biz suçluyu mahke
meye teslim ediyoruz, mahkeme salıveriyor. Biz, olay 
çıkaran zararlı dernekleri kapatıyoruz, mahkeme açı-
veriyor». 

Yani, «Sokak anarşisinin, katillerin cezalandırıla-
mamaSmm, can güvenliği bırakmayanların, baharında 
200'e yakın gencin hir yılda faili meçhul cinayetlere 
kuılban gitmelerinin sorumlusu yargı organları ve o or
ganların tutumudur» denmek isteniyor. 

Bu beyanlarla aldatacak adam bulamayacaksınız. 
Bu ülkenin insanları, sizlerin tahminlerinizin üzerin
de bîr hızla uyanmaktadır. Sen, gerçek katil yerine 
düzmece katil zanlısını mahkemeye sevkedeceksün, 
asti katili gerektiğinde makamında himaye edecek, 
sırtını sıvazlayacaksın; mahkeme, gerçek katil yeri
ne, huzuruna getirilmiş dövülmüş, sövülmüş, olayla 
hiçbir ilgisi olmayan kişiyi delillere göre serbest bı
rakacak ve sen, bunun ardından çıkıp, «Katîi ben 
yakalayıp mahkemeye teslim ediyorum, mahkeme sa
lıveriyor» diyeceksin. Olmaz böyle şey. Bu çamuru 
yargı organlarının üzerine atamazsınız. Demokratik 
haklarını yasal çerçeve içerisinde kullanan demeklerin 
düzenlediği toplantı, düzenleyicilerin dışında birtakım 
gruplar tarafından basılacak, toplantı sabote edile
cek ve sen toplantının basılmasını ve sabote edilme
sini önleyecek önlemleri almayıp, beceriksizliğim de 
açıkça ortaya koyan olaylar sonunda, yasal haklarım 

/kullanan dernekleri kapatacaksın ve yargı organları 
bu dernekleri açmak kararı aldığında, ben bu zararlı 
dernekleri kapatıyorum; ama yargı organları açıyor di
ye kendi beceriksizliğini örtmeye kalkacaksın. Olmaz 
böyle şey, bu çamuru yargı organlarının üzerine at
mak isteyen düşünceye lanet olsun. 

Bu hikâyelere değil inanmak, bu hikâyeleri dinle
yecek adam dahi bulamayacaksınız. İstanbul C. Sav
cılığı, Ülkü Ocakları 1 nci ve 2 nci başkanlarının ya
kalanması için onuncu kez polise başvurdu. Hakların
da tutuklama kararı bulunan bu kişiler hâlâ yakala
nıp adalete teslim edilmedi. Zaman zaman gazete
lerde sohbetlerin davetlisi olan bu kişilerle ilgili em
niyetin tutumu karşısında C Savcısının feveranı şöy
le : «Polis, hükümetin değil, Devletin polisidir; gö
revinizi yapınız». Bu uyarı da yetmedir, görevini yap
mayan ilgililer hakkında kamu davası açmak zorun-
hığunu duydu. 

Bunları anlatmamın nedeni, bazı siyasîlerin, ken
di amaçlarım gerçekleştirmek veya beceriksizliklerini 

örtmek amacı ile yargı organlarına çamur atmaîarmı 
önlemek içindir. Yargıyı bu çirkin çamurların mu
hatabı olmaktan kurtarmak içindir ki, Adli Polis Ya
sasının mutlaka bu Meclislerden çıkması gerektiğine 
inanıyorum. Ne yazık ki, yasama yılı sona ermek üze
re. Bu yasama döneminde Adlî Polis Yasası da çıka
mayacaktır. Nedense, Adalet Bakanı, gündemde 400'ü 
aşkın tasarı ve teklif varken ve Meclis fiilen tatile gir
mek üzereyken, bu yasanın kısa sürede Meclise sev-
kediJeceğini söylüyor. Bravo doğrusu! 

Son olarak, son ayların, Adalet Bakanlığı ve Yar
gıtay ilişkilerinde en çok tartışılan bir olayına da de
ğinmeme izin vermenizi rica ediyorum. Sizlere sun
mak istediğim konu, Adalet Bakanı ile C. Başsavcısı 
arasındaki yetki uyuşmazlığı gibi gösterilmek istenen 
konudur. 

1730 sayılı Yargıtay Kanununa göre, Yargıtay Bi
rinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim 
Kurulu, daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı kafeinlerin
den oluşmaktadır. Yargıtayın ve Yargıtay içerisinde 
Cumhuriyet Başsavcılığının yeri budur. Ayrıca, Ana
yasamızın 137 nci maddesi, yargı bölümünü içeren 
kısımda yer almaktadır ve «Savcılık» genel başlığını 
taşımaktadır. Demek ki, savcılık makamı yargı bölü
münün içerisindedir. Yargıtayın içerisinde de, Cum
huriyet Başsavcılığının ayrı bir yeri vardır. Yargıta
yın görevleri içerisinde en önemlisi, esas mahkeme
lerinde verilen kararlar ve hükümlerin son merci ola
rak inceüenip karara bağlanmasıdır. Bu suretlediir ki, 
bir yaödan denetleme görevi yapma, öte yandan, ya
saların, yurdun her yerinde kişilere uygulanmasında 
eşitliği ve kararlarda içtihat birliğini sağlamak müm
kün olacaktır. Bir bütün olan Yargıtayın her dairesi 
içtihat birliğine özen gösterdiği kadar, Cumhuriyet 
Başsavcılığı da yasaların fertlere uygulanmasında ay
nı özeni gösterme gayreti içerisinde olacaktır. Cum
huriyet Başsavcısı da yargı ile ilgili görevlerinde, ör
neğin, suç ve suçluların saptanıp kovuşturulmasında, 
ülke düzeyinde eşitliğe ve içtihat birliğine özen gös
termek zorundadır. 

Şimdli, tartışma konusu olaya geliyorum : 27.5.1976 
gün ve 118483 sayılı, İçişleri Bakanlığı tamimi valilik
lere yollanmıştır. Bu tamimde, Bakan dışında, bakan
lık yetkililerinden hiçbirinin parafı da yoktur. Yani, 
Bakan, tamimin içeriğini, benimseyecek bir Bakanhk 
sorumlusu bulamamıştır. İçişleri Bakanının böyle bir 
tamime paraf atacak bakanhk yetkilisi bulamaması da 
nedensiz değildir. Bazı eserler hakkında takibat ya
pılmayacağım konu atan tamim altında 31 adet eser 
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sıralanmış ve bunlar için, «İşbu eserler hakkında her
hangi bir işlem yapılmayacaktır» emri verilmiştir va
lilere. Bunun sonucu olarak, Cumhuriyet Savcıları, bu 
eğerlerden herhangi birinde suç unsuru görseler de, 
valilik emrindeki güvenlik mensupları, suç unsuru ta
şıyan bu kitapla ilgili savcılık emrini yerine getirme
yecekler ve hatta hiçhlir işlem yapmayacaklardır. 
1965 yılından bu yana, Yargıtay 1 nci, 8 nci ve 
9 ncu Ceza Daireleri ve nihayet Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu tarafından suçları sabit görülüp, mahkûm 
edilenler yanında, bu tamimden sonra aynı suçu iş
lemesine rağmen, mahkûm edilmek bir yana, hakla
rında işlem dahi yapılamayacak ayrıcalıklı kişiler ya
ratmaktadır İçişleri Bakanı. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, süreniz tamam oldu 
efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (Devamla) — Bir saniye, 
bağlamaya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 

ORAL MAVİOĞLU (Devamla) — Belli suçlan 
yasal değişiklik yapılmadan suç olmaktan çıkarma 
yetkisini İçişleri Bakanına kim vermiştir acaba? 

Şimdi, şu noktayı da belirtip sözlerimi bitirmek 
istiyorum: Bu tamimi yapmaya İçişleri Bakanını Ada
let Bakam tahrik etmiştir. Zira, Adalet Bakanı, Ko
misyondaki konuşmasında kendisinin Mart ayında 
böyle bir yazı yazdığını ifade etmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi efendim. 
ORAL MAVİOĞLU (Devamla) — Vaktimin bit

miş olması nedeniyle, Grupum adına yapacağım ko
nuşmayı burada bitirirken, Yargıtayın önemli sorun
larım çözmemesine rağmen, yaşamım sürdürmesini 
sağlayan bu bütçeye olumlu oy vereceğimizi bildirir, 
Yargıtay mensubu meslektaşlarıma basanlar diler, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mavioğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı 

Köylüoğlu. 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY-
YÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına he
pinize saygılarımı arz ederim. 

İnsanoğlu, cemiyet olarak yaşamaya başladığın
dan beri adaletin ve hukukun kavgasını vapmakta-
dır. Adalet kavgası, hukukun üstünlüğü kavgası bu
güne kadar yapılmış olup, bundan böyle de yapıla
caktır. Adalet, yüksek bir duygu olup, mülkün te
melidir. Hukuk devletini ve kanun hâkimiyetini kur

mak için büyük gayret ve çaba içerisindeyiz; dün
ya da bu gayretin ve çabanın içerisindedir. Dünyada 
ve ülkemizdeki buhranların ve arızaların sebebi, hu
kuk ve kanun hakimiyetindeki noksammızdır, eksiği-
mizdîr. Bu uğurda katedilen mesafe ümit vericidir; 
hedef, ideal olan sonuca yaklaşmaktır. 

İnsan haysiyet ve şerefine en uygun olan hürri
yetçi demokrasiyi, hukukî ve sosyal temeHeriyle kur
mak ve yaşatmak, fert olarak, cemiyet olarak, vazi
femizdir. Sonuçtan, millet olarak, müşterek sorumlu
yuz. Gayemiz ve gayretimiz budur. 

Hâkim, insanların hayatları, malları, hürriyetleri 
ve en mukaddes hakları üzerinde tasarrufta bulunan 
bir kişidir. Hâkimin, bu vazifeyi bihakkın görebilme
si için biIgiH olması, tecrübeli olması, kabiliyetli ol
ması ve hâkimlikte aranan meziyetlere sahip olması 
lâzımdır. Adaletin tevziinde baş unsur hâkim olduğu 
için, hâkimin böyle olmasını istiyoruz. Büyük hâkim
lerin, millerin istediği doğru ve çabuk adalet için 
gayret ve çaba harcadıklarını biliyoruz. Mevcut gay
ret ve çabaların yeterli olmadığını da biliyoruz. 

Çıkarılan Yargıtay Kuruluş Kanunu, Yargıtaya 
bazı değişiklik ve yenilik getirmiştir ve bununla Yar
gıtay güçlenmiştir. Hukuk yaratmak; kanunların, yur
dun her köşesinde aynı biçimde uygulanmasını kont
rol ermek ve yaratacağı içtihatlarla, hukuk hayatı
mıza yön vermek Yargılayın vazifesi cümlesindendir. 
Bunun için, Yargıtayla ilk mahkemeler arasında üst 
mahkeme kurulması lâzımdır. Hukukçular çoğunluğu 
ile istinaf mahkemelerinin kurulması görüşündedirler. 
Kurulduğu takdirde, Yargıtay, içtihat mahkemesi ola
caktır; sadece, hukuk kurallarının doğru uygulanıp 
uygulanmadığına bakacaktır. İçtihat mahkemelerinin 
kurulması lâzım geldiğine bütün hukukçular ve ida
reciler «evet» dediği halde, senelerdir sözü edilmek
te olup, daha da çok seneler sözü edileceği anlaşıl
maktadır. Ne zaman kurulacağı belli değildir. Bunun 
için bütün imkân ve şartlar mevcuttur ve böylece va
tandaşın adalete olan güveni artacaktır. 

Yargıtaya yaraşır bir bina yapımına kadar, mev
cut binalarda Yargıtay mensuplarının eski duruma 
göre daha düzenli, ferah çalışma imkânları mevcut 
olup, bu husus memnuniyet vericidir. 

Yargılayın protokol sorunu: Bunu ben, geldiğim
den beri, dört sene oldu, bitirmek üzereyiz, her sene 
gelir bu kürsüde, gündem dışı konuşmalarla bu pro
tokol mevzuunu kürsüye getiririm, henüz halledilme
miştir. Ne zaman kimin tarafından halledileceği de 
belli değil. Bu sorunun biran evvel hallini yetkililer-
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den bekliyor ve istiyoruz. Bu sorun halledilmediğin- I 
den, tatsız ve üzücü hadiseler cereyan etmektedir. 
Yargıtaym temsilcilerine Devlet protokolunda lâyık ,1 
okluğu yer ve değer verilmelidir. Biz buradan «veril
melidir, yapılmalıdır» diyoruz, bu bu kadar zor ol
masa gerek protokol meselesi, Sayın Bakan? 

Bakan da konuşuyor orada. (C, H. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Köyraoğra, Heyeti Umumiye-
ye hitap etmek durumundasınız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yani, bu protokol işi, bu kadar zor bir iş değil. Para 
istemez, pul istemez, bu ne ise halledilsin. Oraya va
rıyoruz, onlar şikâyet ediyor, protokol ne ise, bitirin 
şu işi. Bitmiyor nedense, kim karşı geliyor, neden 
karşı geliniyor, bilmiyorum. Ne ise yerleri, sıralan, 
verin gitsin. . I 

Bazı dairelerde işler gecikmektedir. Bunun için de I 
şunu söyleyeyim. Yargıtayda iki daire kurulması için 
bir tasan varmış Sayın Bakan. Bunun da nasıl ça- I 
bukça gündeme getirilmesi lazımsa, bunun için de... I 

BAŞKAN — Sayın KöyKioğlu, tekrar rica ediyo- I 
rum. Saym Bakanla bir diyalog kurmanız mümkün 
değil. Meclis Umumî Heyetine hitap ederek konu- I 
şun lütfen efendim. I 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim, tamam. I 

Anayasaya göre Yargıtay Kanunu çıkarılmış ve 
bağımsız bütçe ile idare edilmesi kabul edilmiştir. I 
Şimdi, ikinci bir sorunları var Yargıtaym, bunun üze- I 
rinde de hassasiyetle durmak, eğilmek istiyorum. I 

Devlet hizmetinin en yüksek kademesine ek gös- I 
terge rakamı olarak zait 200 rakamı uygulanmakta I 
idi. Bu denge, Askerî Personel Kanununda yapılan I 
değişiklik sonu bozulmuştur. Bozulan bu dengenin, I 
Anayasanın 12 nci maddesi nazara alınarak, düzeltil- I 
mesri gerekir. Böylece, imtiyaz ve haksızlık düzebil- I 
miş olacaktır diyoruz. Bir senedir, iki senedir bunun
la uğraşıyoruz, bunun için de bir tasan hazırlanmış, I 
bilmem hangi bakan imza etmiyormuş? Neden etmi- I 
yor, niye etmiyor, neden bu halledilmiyor? Bunu da I 
bir türlü halledemedik. I 

NEDÎM KORKMAZ (Yozgat) — Demirel yapı
yor bütün bunları. I 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Demirel hiç bir zaman yargı organlarından şimdiye 
kadar hiç bir şey esirgememiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen... 
Sayın Köylüoğlu, siz konuşmanıza devam edin. 

Müddetinizden gidiyor cevaplar. J 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu hususta Hükümet bir tasan hazırlamış, bunun da, 
nasıl sevk edilecekse, gelmesini dilerim. 

Doğru, çabuk ve ucuz adalet için, büyük hâkim
lerimizin gayret ve çaba gösterdiklerine inanıyor ve 
güveniyorum. Çünkü, adalet ve meslek sevgilerini bi
liyorum. Yurtta adalet, sosyal gelişme, yücelme, yük
selme ve huzurlu millet ve devlet olmanın tek şartı
dır. Bunu tek başına ne hâkim, ne savcı, ne Meclîs 
ve ne de Hükümet sağlayabilir. Bu kutsal dereceye 
ulaşmanın baş koşulu, her yurttaşın, hakka saygı, 
adalete saygı, mahkeme ve hâkime saygı duygusu 
ile, hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez kurallar ola
rak kabul etmesiyle sağlanabilir. Bunu da biliyoruz, 
yalnız mahkemenin, savcının işi değil bu. 

Şimdi, Sayın Başkanım, her halde az bir za
manım kaldı; Adalet bütçesinden kalan kısmı okuya
cağım, Sayın Bakan nasıl olsa buradadır. Kendisi her 
halde bazı isteklerimiz üzerinde duracaktır. 

Vatandaşın haldi şikâyet ve sızlanmaları devam 
etmektedir. Müessir denetimle - ben bunları, bu cüm
leleri düşünerek, taşınarak, teferruata kaçmadan, 
özetleyerek aldım buraya, diyorum ki - samimî ve 
içten çalışmakla birçok şikâyetlerin ortadan kalkaca
ğı kanaatindeyim. Bence, savcılık denetimi de, mü
fettiş hâkimlerin denetimi de, arzu ettiğimiz şekilde, 
kanunun istediği şekilde yapılamıyor. Doğru ve ça
buk adalet için Adalet Bakanlığının ve yetkili organ-
lannın gayret ve çaba sarf etmeleri milletin arzusu
dur ve ihtiyacıdır. Bunun için değişik bir tutuma ve 
davranışa ve ruha ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu 
sorunun halli kolay değildir. Bunu biliyorum, ama 
basan, kolay olmayanı halletmektir. Adalet Bakanlı
ğının ve savcdann ve hâkimlerin ihtiyaçlanm, bu teş
kilâtın başında bulunanlar en az bizim kadar bilir
ler. Bunların halli, bütçe imkânlanna göre, yetküi ve 
sorumlu kişiler tarafından yerine . getirilecektir. 

Bir de Ankara'nın Adalet Sarayı sorunu vardır. 
Bu binanın durumu nedir, bu sorun ne zaman, nasıl 
halledilecektir? İnşaata ne zaman başlanacaktır? Bu 
yüzden çekilen sıkıntı ne zaman giderilecektir? Saym 
Bakan, biraz evvel bir izahat verdi, bir milyonla iki 
milyonla halledilecek bir sorun değil bu. Bu ne ise, 
nasıl olacaksa, çaresine bakmalı. Bu Bakanlığın tut
tuğu bir çok binalara verdiği kira, öyle zannediyorum 
ki, bir hayli miktar tutuyor. 

Bilirkişiler, adliyeyi bilen kişiler, adlî zabıtanın 
kurulmasını istiyorlar. Hâkim ve savcılar, «adaletin 
doğru ve çabuk tecellisi bakımından şarttır» diyorlar. 
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Bakanlığın bu husustaki gayreti ve çabası nedir? Bu
gün gazetelerden okuduğumuza göre, bir tasan hazır
lanmakta imiş. İnşallah hazırlanır, Meclislere gelir de, 
bu mesele de, çoktan beri söylenen, bir'türlü halledi-
lemeyen bu adlî zabıta meselesi de halledilmiş olur. 

Kanun hâkimiyetini sağlamak, mevcut mevzuatın 
noksansız tatbiki demektir. Seyrini takip etmek, tes
pit etmek, tüm adalet müesseselerinin, Adalet Bakan
lığının vazifesidir. Hâkimiyet ve ondan doğan devlet 
güç ve kuvvetinin millete ait olduğu esasını, her or
ganın, her şeyin üstünde gözde tutmalanyle, yetki ça
tışmalarının önlenebileceğine inanıyorum. Hakkı bul
mak, adaleti gerçekleştirmek ve hukuk çerçevesi içe
risinde millet yararına hizmet, bütün adalet mensup
larının değişmez ilkesi ve ideali olmalıdır. 

Adalet duygusu ve millî hâkimiyet prensibi, bütün 
yargı organlarının ülküsü olmalıdır. Hak ve hürriyet
lerimizin asıl teminatı bu duygu ve anlayıştır. Bunu 
sağladığımız ölçüde başarılıyız demektir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime başlamadan 
evvel de söylediğim gibi, şimdi anarşiden şikâyet edi
yoruz ve ben bu meselenin halli nerede başlar, nere
de biter, yukarıda 15 dakikalık bir konuşma yaptım. 
Tabiî, bunda biz, Meclis olarak kusurluyuz, kaba
hatliyiz ve ondan sonra İçişleri Bakanlığının kusuru 
geliyor, eleman azlığı geliyor, araç ve gereç azlığı 
geliyor. Deliller tam olarak tespit edilemiyor. Ad
liyenin önüne suçlular tam olarak delilleriyle sevk 
edilemiyor. Yargı organlarına bakıyoruz, savcılara 
bakıyoruz; savcılar bu işlerin üzerinde ehemmiyetle, 
dikkatle, titizlikle durmuyor. Durdurmanın ve bu 
teşkilâtı da istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde hare
kete getirmenin çarelerini aramak lâzımdır. Yargı or
ganlarımız da kabahatlidir. Mahkemeye sevk edilen 
bir meseleyi bazı hâkimler zamana hallettirmek isti
yor; ama savcılık davayı açmakla bitmez. Savcılık 
davayı açacak, davayı takip edecek ve davanın bü
tün kademelerine kadar, temyizine, istinafına kadar 
gidecek, gitmesi lâzımdır. Bunu yapmadığı takdirde, 
savcı, vazifesini yapmış olmaz. Peki, hâkimler ne 
yapıyor? Tabiî, hâkimlerden de şikâyetlerimiz var. 
Bu benim şikâyetim değil, vatandaş şikâyet ediyor, 
sızlanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, 5 dakikanız var 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Devamsızlıktan şikâyet ediyorlar. Davaların gecik
mesinden şikâyet ediyorlar ve dosyaların istediğimiz 
gibi, arzu edilen şekilde tetkik edilmediğinden şikâ

yet ediyorlar; ama şimdi diyeceksiniz ki, «Yüksek 
Hâkimler Kumlu var. Adalet Bakanlığı ile hâkimle
rin bir ilgisi yok. Bu Anayasa meselesidir. 

Doğru; ama tatlı bir işbirliği içerisinde bu iki 
teşkilâtı ahenk içerisinde asıl maksada, hedefe var
mak için, mevcut mevzuatın iyi işletilmesi için bu 
organların, bu teşkilâtın çalıştırılması için bir şeyler 
yapılabileceği kanaatindeyim. 

Hâkimlerimizin, kararlarında hissi hareket etme
mesi lâzımdır; ama ederse ne olur, nasıl olur? Bu 
mekanizma yalnız hâkimlerin takdirine bırakılma
mıştır. Bugün Yargıtay Mahkemesi, hâkimler tak
dirde hata ettikleri takdirde karışmaktadır ve müda
hale etmektedir. Doğru yanlış, gazetelere bazı mese
leler aksatmektedir. Bir hâkimin kendi temayülüne 
göre kanunları tefsire hakkı yoktur. Bu Devletin, bu 
düzenin, bu Anayasa düzeninin devamı için, takdir
lerini Devletin menfaatine ve cemiyetin huzurunu 
sağlamak için takdir etmesi ve buna göre takdirini 
kullanması lâzımdır. Bunu yapmadığı takdirde ha
talı olmuş olur ki, buna da Temyiz Mahkemesi ka
rışmaktadır ve karışır da. Mademki huzuru sağla
mak için yeni kanunlar çıkaramıyoruz ki, ihtiyaç 
belirdiği takdirde yeni kanunların çıkarılması Mec-
üslerin vazifesidir; ama mevcut kanunların tamamiyle 
tatbik edebiliyor muyuz? Deminden de söyledim, 
bugün Meclis kütüphanesine girdiğim zaman bazı 
mecmualarla karşılaştım, tüylerim ürperdi. E, bu 
suçtur, Ceza Kanunu ve Ceza Kanunundaki madde
ler değişmemiştir; dün bunları yapanlar ceza görü
yordu bugün neden görmüyor? Müstehcen neşri
yat, mevcut kanun.,. Bence müstehcen neşriyat 
eğer... Maksat nedir? Kanunların, maksatlarına gö
re tefsir edilmesi lâzımdır; buna göre tefsir edilirse, 
bunun da hakkından gelir mevcut kanunlar. Peki, 
bir sürü sendikalar siyaset yapıyor, dernekler siyaset 
yapıyor, sırtından devlet cübbesini, devlet kispetini 
çıkarmadan ortaya çıkıyor; babayiğit isen, siyaset 
yapmak istiyorsan, siyasete hevesin var ise, çık mey
dana. Biz de bir zamanlar devlette idik, Peygamber 
postunda oturuyorduk; ama siyasete heves ettik, çı
kardık cübbemizi, çıktık meydana. İşte meydan, 
işte saha, işte minder. Devlete sırtını dayayacaksın, 
siyaset yapacaksın; boyundan, yetkinden büyük lâf
lar edeceksin, Devlete karşı geleceksin; Devlet de 
susacak... Mevcut kanunlar yeter bunlara. Görü
yoruz, ellerindeki pankartlar dahi, onların suçlu ol
duklarına yeter. Derneklerin beyanatları belli, bil
dirileri belli; suç... Neden, haklarında dava açılmı-
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yor? Neden takip edilmiyor? Yani, Ceza kanunla
rında bir değişiklik yok, kanunlar duruyor; ayrı 
cereyanların propagandası yapılıyor, ne bileyim... 
Bunlar için bu kanunlar yeter, artar da bile. 

Benim kanaatim şudur: Mevcut kanunlar tatbik 
edildiği takdirde ki, tatbik edilemiyor, noksanları var, 
ben şunu bunu kınamak istemiyorum, bu hata demin 
de saydığım gibi, Meclislerden başhyor, ta icra, ta 
yasama, ta mekteplere kadar gidiyor; hepimiz kusur
luyuz tabiî... 

ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Sayın Başkan, 
bizi çok erken kestin. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, vaktiniz tamam 
oldu. 

Bakıyorum efendim, hiç kimsenin bir saniyesini 
geçirmek istemem. 

Sayın Köylüoğlu... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Zaten, bu zaman meselesi dolayısıyle Sayın Başkan, 
şöyle bir gönlümüzce konuşamadık, içimizi dökeme
dik, iste geldik, işte gidiyoruz, dört seneyi de doldur
duk. 

ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Sayın Köylüoğlu, 
öbür dört yıl var. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, inşallah bir daha 
ki devreye seçilirsiniz, bu İçtüzüğün hatalarını da 
görerek, yeni bir içtüzük yaparsınız, bol bol konuşma 
imkânını da koyarsanız; o -zamanki Başkanınız da 
müsaade eder. Ne yapayım, ben İçtüzükle bağlıyım. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sağ olun, sağ olun; dileğim şudur ki, Allah eğer 
hayırlı ise hepimize nasip etsin, hayırlı değil ise Allah 
nasip etmesin. Mesele, memlekete, millete karınca 
kararınca hizmettir. 

Bu Yargıtay Bütçesinin, Yargıtay mensuplarını ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allahtan diler, 
hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdül-

kadir öncel, buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem millet-
vekilleri; 1977 yıh Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üze
rinde Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bizden önce konuşan değerli milletvekilleri, Yar
gıtay'ın çeşitli ihtiyaçlarını ve çarelerini kısmen orta
ya koyup kıymetli görüşler serdettiler. 

Geçmiş yıllara ait müzakere zabıtları incelendiği 
zaman, Yargıtay Bütçesiyle, ilgili ilgisiz çok şeyler 
söylenmiş olduğu müşahede edilir. Biz de, zamanın 
müsaadesi nispetinde görüşlerimizi arza çalışacağız. 

Halen 15 hukuk, 9 ceza dairesiyle yüksek yargı 
organı görevi ifa edilmektedir. Ancak, öğrendiğimize 
göre, artan iş birikiminin giderilmesini temin ınaksa-
dıyle, 2 hukuk dairesi daha ilâve edilmek üzere, Ada
let Bakanlığınca kabul edilen taslak Başbakanlığa ve
rilmiştir. 

Her yıl Yargıtay'a intikal eden dava sayısı 250 
bin civarında olup, diğer ülkelerle mukayese edilme
yecek derecede yüksektir. Hiç şüphesiz, Yargıtay'a 
gelen dosya sayısının azalması için, bidayet mahke
melerine açılan ve takriben 1 milyon 600* bin civarın
da olan davaların azalması gerekmektedir. Zira, bida
yet mahkemelerinin karara bağladığı her beş dava
dan biri Yargıtay'a intikal etmektedir. 

Bugün, herkesin üzerinde ittifak ettiği gibi, Yar-
gıtayın muhterem üyeleri ve yardımcı personel, artan 
iş hacmi karşısında bunalmakta olup, gerçekçi bir 
ifade ile, dosyalar üzerinde lâyıkı veçhile tetkîkat ya
pılamamaktadır; ancak raportör arkadaşların hazırla
dığı yönde karar çıkmaktadır. 

Zaman unsuru nazara alındığı takdirde, başka 
türlü olması esasen mümkün de değildir. 

Talebeliğimiz yıllarında her dava dosyası için 
âzami 10 dakika zaman olduğu hocalarımız tarafın
dan söylenmişti. Muhterem Yargıtay üyelerinden bi
rinin yakında ifade ettiğine göre, maalesef bugün her 
dosya için ancak bir kaç dakikalık zaman hasredebil
mek ted ir. Bu hususu tenkit kastiyle ifade etmiyoruz, 
meseleye çözüm yolu bulmak mecburiyetinde olduğu
muz için arz ediyoruz. Hastalık teşhis edilmeden, te
davi, sonuç vermeyeceğine göre, meseleyi bütün açık
lığı ve yönleriyle ortaya koymak mecburiyeti vardır. 
Bu sebeple, acı da olsa, gerçekleri dile getirmekte beis 
görmüyoruz. 

Her gün artan iş hacmi karşısında, yeniden hu
kuk ve ceza daireleri ilâve etmekle, tetkik hâkimleri
nin sayısını artırmakla, geniş ve mükemmel tefriş 
edilmiş binalarla, huzur içinde çalışma imkânları sağ
lamakla meselenin halledilebileceğine inanmak müm
kün değildir. Gerek bidayet mahkemelerimizin ve ge
rekse yüksek yargı kuruluşlarının huzur içinde çalışa
bilecekleri her türlü müsait vasat temin edilmelidir. 

Anadolunun muhtelif yerlerinde çok zor şartlar 
altında çalışan muhterem adliye cemiamıza, deruh
te ettikleri hizmetin şerefiyle mütenasip bina ve k>j-
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manlar temin edilmelidir. Özlük işleri, yan ödeme, 
ödenek durumları da itiraza mana] bırakmayacak şe
kilde,. zabıt kâtipleri ve diğer personel dahil, halle» 
dihnelidir. Adliyeci, her türlü ihtiyacını karşılayabi-
len, hiç kimseye muhtaç olmayan kişi olmalıdır. 

Mademki adalet mülkün temelidir; her türlü im
kânı temin edip, ilâhi adaletin mutlaka tecelli edece
ğine inanan, bir saatlik icraî adaletin altmış yıllık na
file ibadete bedel olduğunu müdrik hâkimlerimize 
davaları tevdi edip, ondan sonra hakkaniyete ve ka
nunlara uygun âdil kararlar beklemeliyiz. 

Arz ettiğimiz, meselenin sadece bir yönüdür. 
Ayrıca, milletçe, beşeri adaletin mutlak adalet 

olamayacağını, adlî mercilerin yanılabileceğini ve ay
nı mercilerin yanılalabileceğinin mümkün olduğunu 
peşinen kabul edip, bir gün yanılmayan, tesir altında 
kalmayan, mutlak ve ilâhî adaletin tecelli edeceğine 
şüphesiz, inanır hale gelmedikçe, bu ruh ve şuurla 
şuurlanıp iman etmedikçe meselenin halledileceğine 
inanmıyoruz. 

Hakkı hak bilip, hakka rıza gösteren, haksızlığa 
tevessül etmeyen insanlar topluluğu haline gelmeliyiz. 
Bunun yolu manevî telkin ve sistemli manevî eğitim
dir. İnsanlık ve adalet tarihi, cezaevlerinin boş oldu
ğu, hukuk davalarının yok denecek kadar az olduğu 
devirleri kaydetmektedir. 

«Haklı ne kadar zayıf olursa olsun, haklı olduğu 
müddetçe en kuvetlidir. Haksız ne kadar güçlü olur
sa olsun, haksız olduğu için en zayıftır» kaidesi, ce
miyetimizin her kesiminde prensip olarak benimsen
melidir. Haklı her türlü himayeye mazhar olmalı, 
haksız hiç bir surette himaye görmemelidir. 

Uzun vadeli köklü tedbirler almak mecburiyetin^ 
deyiz. Devlet olarak, hükümet olarak, yargı organ
larımızın ihtiyaçlarının - karşılanmasında hassasiyet 
gösterilmesi memnuniyetimizi mucip olmaktadır. 

Ek blok inşaatın tamamlanması için gösterilen 
gayretleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bi
nasının Yargıtay'a tahsisi, mefruşat için gerekli tah
sisatın verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Günden güne güçleşen hayat şartları karşısında; 
Yüksek Yargıtay üyeleriyle, diğer adliye camiasının 
ilk planda mesken ve diğer bir deyişte, lojman mese
lesinin halledilmesini hükümetimizden bekliyoruz.: 

Miletçe gelmemiz gereken noktaya; gelinceye kadar 
birikimi önlemek, Yargıtayı içtihat ve tevhidi içti
hat yapabilecek rahat çalışma ortamına kavuşturabil
mek maksadıyla, zorunlu hale gelen fetinaf mah

kemeleri, zaman kaybedilmeden kurulmalı, gerekli 
ön hazırlıklar şimdiden yapılmalıdır. 

Yüksek yargı organlarının zaman zaman amme 
vicdanında rahatsızlıklar meydana getiren siyasî ter
cih ve temayüllerini bir tarafa bırakıp, objektif ka
rar vermelerini temenni etmeden geçemeyeceğiz. Bu 
sözlerimiz, elbette Yargılayın muhterem üyeleriyle 
ilgili değildir. Kastettiğimiz müesseseler, amme vic
danında derin yaralar açmamalıdır. 

Geceli gündüzlü çalışıp hayırlı hizmetler ve âdil 
kararlar vermek çabası içinde bulunan muhterem 
Yargıtay camiasına şükranlarımızı arz ederken, Ana
yasanın teminatı altında olan din ve vicdan hürri
yetinin tam ve kâmil mânada kullanabilmesi için, 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ittihaz ettiği 
20.9.1965 gün ve 234/213 saydı kararım, daha evvel 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19.11.1962 gün ve 
48/44 saydı kararı muvacehesinde gözden geçirme
sini temenni ediyoruz. Bu konuyu, 1976 yıh Yar
gıtay Bütçesi münasebetiyle M. S. P. Grupu adına 
konuşan muhterem Sudi Reşat Samban mufassal bir 
şekilde dile getirdiği için, biz burada daha fazla 
zaman almak istemiyoruz. Mezkûr konu, yeniden 
tezekkür edilip, bir karara varılmadığı takdirde, Ana
yasanın kesin hüküm müessesesi zedelenmiş olacak
tır. Zira, 234/313 sayılı, Ceza Genel Kurulu ka
rarı, 300'den fazla beraat kararına rağmen çok az 
oy farkıyla alınmıştır. 

Yargıtay Bütçesinin, Yargıtayın muhterem mensup
larına hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, 
Millî Selâmet Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
Sîyast parti grupları adına görüşmeler bitmiştir. 
Şahsı adına Sayın Hasan Bütüner, buyurun. 
Sayın Bütüner, süreniz 10 dakikadır efendim. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Yargıtay Bütçesiyle 
ilgili kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurları-' 
nizdayımj 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre, yüksek 
mahkemeler içinde yer alan mahkemelerden birisi 
de yüce Yargıtaydu*. Yüce Yargıtayda davaların 
çokluğu, Yargıtay ve tüm hâkimlerin, maddî ve 
mesken sorunlarının, personel geçim sıkıntısı için
de ne denli fedakârca çalışmasını, Yargıtay üyeleri 
arkadaşlarım anlattılar. Asanda, her bütçe görüş
melerinde bu durum temcit pilâvı gibi söylenip du
rur, 
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Ben, yüce Yargıtayımızın hak ve hukuk tanıma
yan, demokratik hukuk devleti ilkelerine ters dü
şen bugünkü sağcı, faşist, teokratik fikir kanşonı 
Hükümetin tutumu karşısında Yargıtayımızın uya-
nridığı üzerimde durmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, her türlü gereksinmelere 
yanıt verecek biçimde ve nitelikte olsa bile, kanun
lar, onu urygulayanJarın bilgisiz ve âciz ofcnası ha
linde, kanun, baskı ve zulüm aracı olur. Onun için, 
gerçek hukukçu, toplumu tanıyabilen, onun gerek-
sinmeferini bilecek, ekonomik gidişi takip edebilen 
bir sosyolog, bir psikolog niteliğinde ohnahdır. Ger
çek hukukçu, bir nevi düşünürdür. O sade kanım 
hükümlerini uygulamakla kalmayacak, aynı zaman
da adalet ve hukuk idealine hizmet eden, bu ideali 
bozucu, dağıtıcı kaideler konursa, buna kararlarıyla, 
içtihatlarıyla ve hattâ yayınlarıyla yönetimine kanun 
koyucusunun dikkatini çeken hareketH bir lokomo
tiftir, 

Görülüyor ki, gerçek mânada hukukçunun göre
vi, müşkül ve büyük sorumluluklar taşıyan, ancak 
o nispette yüksek ve onurlu bir iştir. 

Değerli arkadaşlarım, adalet, dünyada güzel bir 
şevdir. Zalime karşı zulmü, haksıza karşı haklıyı, 
sömürücü güce karşı zayıfı korumak iyi bir adalet 
uyguîamasıyle mümkündür. Gururla ifade ederim 
ki, yüce Yargıtayımız mensupları, yukarıda belirt
tiğim nitelikleri taşımakta, Demirci'm başında bulun
duğu faşfet, teokratik fikir karışığı, Anayasa dışma 
çıkmış, Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçim
de eylem içinde olan, haktan kopuk bu Hükümet 
karşısında demokratik hukuk devletinin, insan ve 
hak özgürlüklerinin garantisi oton kurumlar içinde 
ve başında yer almaktadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Cumhuriyetin 
ilânından beri, tayik Cumhuriyetin temelinden sap
tırıp devletin hukuk yapısını teokratik sisteme bağla
mak hevesinde olanlar çıkmıştır. Bugün bile bu he
veste olanlar vardır ve hattâ bu heveslerini, istekleri
ni tahakkuk ettirmek için Hükümet içinde bağdaş 
kuranlar da vardır. Bu heveste olanlara şunu hatır
latmak isterim. 

Türkiyemizde diğer Anayasal güçler gibi, ilk ön
ce, karşılarında Yüce Yargttayımızı göreceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, layik Cumhuriyeti teokra
tik bir devlet haline getirmeyi amaçlayan Nur risa
lelerinin taşınmasını ve okunmasını, cesur ve yürekli 
kararlarıyie suç sayan Yüce Yargrtayımıza belli çevre
ler ateş püskürmüşlerdi. 

Bu konuda tereddüde düşen savcılara, tereddütle
rini gidermek için genelge gönderen Cumhuriyet Baş
savcısına, Cumhuriyetin sözde Adalet Bakam karşı 
çıkmıştır. Bu çıkış, hazindir. 

Kamuoyunda hukukçular, aydınlar içinde hukuk 
ve devlet anlayışı kuşkuyla karşılanan bu zat hâlâ gö
rev başındadır. Bu zat, her türlü saygı ve terbiye 
hududunun dışma çıkarak. Bakanlıkta kaba kuvvet 
gösterisi yapmış, babası yaşında, kendi yaşı kadar 
yurda adalet hizmeti veren müsteşarı dövmüştür.. 
Yine işbaşındadır; bu da bir terbiye meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, kaba kuvvet, zorbalık, her 
şey; ama her şey bu Hükümetin içindedir. Ancak kar
şısında anayasal kuruluşlar, Anayasa Mahkemesi, Da
nıştay ve Yüce Yargıtay gibi hukuk güvencelerimiz 
vardır. 

Şimdi soruyoruz: Neden, adalete toplumda lâyık 
okluğu yer verilmez, Devlet protokolunda bile yargı 
görevlileri, saygınlığına değen sıraya konmazlar; ne
den bir polis komiserinin altına devlet aracı verin* 
de, Cumhuriyet savcısına, Yargıtay üyelerine bu im
kân sağlanmaz; neden, Anayasa Mahkemelerinin ka
rarların yürütmeyi huzursuz kılar ve neden Danış
tay kararları uygulanmaz? 

Tüm bunların temel nedeni, kanunca, yürütme
nin yargıya tahammülsüzlüğüdür. 

Değerli arkadaşlarım, «Devlet benim» tutkusunun 
özlemini duyan Hükümetin, yargı denetiminin, Ana
yasal güç dengesine razı olamamasıdır. Oysa, Anaya
sa, hukuk devleti ilkesini benimsemiş, yargı denetimini 
öngörmüştür. Yargıtaym yüksek yargıçlarım da. içi
ne alan Hâkimler Yasası, Bakanlar Kurulundan çı-
karüıp bir türlü Yüce Meclise sevk edilememiştir. 

Yüksek hâkimlere maddî olanaklar sağlayacak, 
hâkim yetiştirmede .çağdaş hukuk anlayışına paralel 
hükümler getirecek olan bu yasa tasarısının bir baka
nın masasında takılıp kalmış olması, yakışıksız söy
lentilere neden olmaktadır. 

Yulardır sözü edilen ve fakat bir türlü oluşturula-
mayan İkinci devre mahkemelerin, istinaf mahkeme
lerinin bir süre kurulamayacağı anlaşılmaktadır. 

Oysa, Yargıtay, yoğun işgücü yüzünden gerçek 
görevi olan man yaratma ve hukuk yapma fonksiyo
nunu yerme getirememektedir. 

Bu yüzden, kısa aralarla birbiriyle çelişik karar
lar çıkmakta ve sonuçta bir adalet kargaşahğı ol
gunlaşmaktadır. 

Bu nedenle, bir an önce ara mahkemeler kurul
man, Yargıtaym yükü lıafiftetiimeMdir. 
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Bu amaçla, Yüce Meclise ve Yüce Yargıtay men
suplarına saygılar sunar, saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bütüner, bir saniyenizi rica 
edeceğim. 

Sözlerinizin arasında, yanlış tespit etmedıimse, 
«Sözde Adalet Bakanı» sözü kulağıma çarptı . 

Tahmin ederim ki, Yüce Meclisin itimadına maz-
har olmuş Hükümetin bir üyeskolan Sayın Adalet Ba
kam, sözde hakan olamaz. Herhalde bir sürçü li
sandır düzeltiyorsunuz değil mi efendim? 

HASAN BÜTÜNER (Devamla) — Evet 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle yapılan 
konuşmalardan son derece memnunluk duyduğumu
zu ve tatlı bir şekilde bağlamış olduğumuz hepimi
zin malumudur. 

Ne var ki, Yüksek Yargıtay Bütçesiyle asla ilgisi 
ve alâkası olmayan birtakım konuşmalar münasebe
tiyle tekrar huzurlarınıza gelmek ve birtakım cevaplar 
vermek mecburiyetiyle karşı karşıya geldiğimden de 
üzgünüm. 

Her şeyden önce, konuşmacı arkadaşlarımızın bü
yük bir kısım konuşmalarını hukuka değil, kanuna de
ğil, tamamen indî ve hissi birtakım düşüncelere isti
nat ettirmek suretiyle konuşmuşlardır. 

Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcü
sü arkadaşım burada yargı organlarına gerekli yardı
mın yapılmadığı, saygının gösterilmediğinden bahisle, 
bize birtakım tarizlerde bulunmuşlardır.; Meselenin 
teferruatına girmek istemiyorum; yalnız kendilerine 
mukabil bir sual sorma imkânım olsaydı, sormak is
terdim. 

Kendi devre ve iktidarları da dahil olmak üzere, 
52 yıl sayın yargı organlarına ne gibi hizmetler yap
mışlardır ki, bu hizmetlerin iki sene içerisinde yapıl
madığından şikâyet etmektedirler? 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan izin 
versin, açıklayayım. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Ben şunu iddia ediyorum ki, 52 yılda 
yapılan hizmetlerden çok daha fazla hizmetleri iki yıl 
içerisinde yapmış ve yargı organlarına lâyık olduğu 
değeri vermiş bulunmaktayız. 

İkinci bir husus: yargı organlarına saygı, sadece 
lâfla değil, benden evvel Adalet Bakam olan Şevket 

Kazan zamanında maddî imkânları artırılmış, % 50 
ilâvelerle maddî yönden kendileri bir seviyeye ulaş
tırıldığı gibi, vergilendirmedeki tıkanıklığı da 
yine, benim devremde yapılmak suretiyle, ayrı 
vergilendirilmek suretiyle, bu arkadaşlarımızın hak
sızlıklara uğramamaları da böylece önlenmiş oldu. 

Bunun yanında, gerek Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü ve gerekse Adalet Partisi Sözcüsü arkada
şım, yüksek yargı organları ve hâkimler için ek gös
tergeyle ilgili birtakım fikirleri ileri sürdüler. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, biz bu ek gösterge
lerle ilgili ki, 657 sayılı Kanunun geçici ek 8 nci 
maddesine göre 200'den 600'e çıkarılması için lüzum
lu olan bütün çazlışmaları yaptık ve derecelerine gö
re ek gösterge 200'den 600'e çıkaran kanun tasarısını 
sevk etmiş bulunmaktayım. Bu tasan üzerindeki imza
lardan bir tanesi eğer eksikse, bu eksiklik benim Gru
ptun ve Partimle ilgili olan bir eksiklik değildir; bu
nu burada ifade etmek istiyorum. 

Burada, ikinci olarak şunu ifade etmek istiyo
rum: Biz, yargı organlarına, gerek maddî ve gerekse 
manevî, kendi imkânlarımız içerisinde ve sizlerin ver
diği imkânlar içerisinde her türlü kolaylığı ve yakın
lığı göstermiş bulunmaktayız. Bunun aksini iddia et
mek gerçeklerle bağdaşmaz, gerçekleri de hiç bir şe
kilde yansıtmaz değerli arkadaşlarım. 

Üstelik, hepinizin malumları olduğu gibi, gerek 
Yüksek Hâkimler Kurulu, gerekse Yargıtay aynı 
bütçelerle idare edilmektedirler, kendi bütçeleri içeri
sinde vazifelerini görmektedirler. 

Diğer yönden, bize düşen vazifelerde, bizden olan 
ricalarında da hiç bir tanesini eksik bıraktığımızı söy
lemek mümkün değÜ; hepsine elimizden geldiği ka
dar yardımcı olmuşuzdur. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arka
daşımızın üst mahkemelerle ilgili, Yargıtayın bir ka
nun tasarısı hazırlayıp Bakanlığa gönderdiği tarzın
daki beyanı tamamen hilafı hakikattir; böyle bir ha
zırlık yoktur ve böyle bir şey Bakanlığıma da intikal 
etmemiştir. , 

İkinci bir konu; 1730 saydı Yargıtay Kanununu 
değiştiren kanun tasansuun da sevk edilmediğinden 
bahsetmektedir ki, bu zamanımızda hazırlanmış, sevk 
edilmiş ve Bakanlar Kurulundan geçmek suretiyle de, 
tahmin ediyorum, muhterem Meclislere kadar gelmiş 
bulunmaktadır; bu husustaki iddia da varit değildir. 

Diğer bir konu, sayın sözcü arkadaşımızın ki, bu
nu kendilerine aslında çok görüyorum, takdir ederler 
ki, bir bakanlığın işlerinin görülmesi esnasında ya-
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zışmalardan dolayı birtakım hatalar, eksiklikler ola
bilir. 

Malumatımızın dışında, bir özel kalem müdürü
müz, Yargıtaya hitaben bir iş havale etmiş de olabi
lir; bunu kendi hükümetleri zamanındaki bakan ar
kadaşlarıma da sorabilirler. Vatandaşlardan talepler 
gelir ve bu talepler, «İlgisi sebebiyle ekte takdim edil
miştir» tarzında bir başka bakana veya bir başka mü
esseseye gönderilmektedir. 

Bizim özel kalemimiz, gerçekten, böyle bir isteği, 
talebi, Yargıtay Başkanlığına - yalnız, isme değil - Bi
rinci Başkanlığa değil, Yargıtay Başkanlığına * intikal 
ettirmiştir. 

Bu, ne bir tavassuttur, ne bir ricadır; sadece ve 
sadece, ifade ettiğim gibi, ilgisi münasebetiyle gön
derilmiştir. 

Aslında, Sayın Başkana vaki olan bir yazışma ol
saydı, bu yazışmada* elbette bizim de müsamahamız 
olmazdı ve hiç bir zaman da bunu tasvip etmezdik. 
Bütün bunlara rağmen, bir zühul olmuştur. Bu zühul
den dolayı da, gereken tavassut yapılmış ve mesele 
halledilmiştir. 

Bunu buraya getirmenin hiç faydası olacağına 
inanmıyorum, maksatlı bulmaktayım. Yargıtay üye
leri arasında, bir nevi, kendi hukumumuzun gergin
leşmesini sağlamaktan öteye bir şey sağlayacağına 
inanmıyorum. Bunu sayın arkadaşıma da. çok görü
yorum, ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, protokol bakımından vaki 
taleplerine yürekten katılıyorum. Hükümet üyesi ol
duğumuz günden beri bu mesele üzerinde duruyoruz. 
Nitekim, bu konuda çalışmalar da yapılmaktadır. Ar
kadaşlarımız lâyık oldukları seviyeye, lâyık olduk
ları yere de gelmiş olacaklardır. Bu bakımdan, biz, 
zaman tayinine muhtar değiliz. Üzerimize düşen va
zifeleri yaparız. Siz, 1976 yılında da söylediniz, 1976 
yılı içinde yapamadığımız bir hadise çıkmışsa, bunu 
büyütmüşsünüz ama, karşılığında, hiç değilse, insafla, 
yapdanlan da teşekkürle karşılamanız iktiza eder, sa
yın arkadaşım. 

ORAL MAVlOĞLU (İçel) —Yapılan henüz bir 
şey yok da. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, rica edeceğim... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Biz vazifemize düşenleri yaptık. Biz, 
bu iddia içindeyiz; aksi, sadece iddiadan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka arkadaşımızın 
burada, Hükümetin teokratik düzen özlemi içerisinde 
faaliyet göstermekte olduğu tarzında bir konuşması 
oldu, 
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Biz de, kendisine şunu ifade edelim: Hükümet, 
Anayasanın öngördüğü şartlar içerisinde kurulmuş 
ve sizlerin oylanyle, Millet Meclisinin oylanyle, gü
venoyuyla işbaşına gelmiştir. Bu Hükümet işbaşına 
geldiği günden şu ana kadar da, Anayasanın kuru
luşlarına ve anayasal düzene her hükümet kadar sa
hip çıkmış olduğunu defaatle ispatlamıştır, bundan 
da hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Bunun dışında, yine, arkadaşımızın konuşma ve 
üslup tarzım kendilerine yakıştıramamakla birlikte, 
cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Saygı ve terbiye hudutlarından bahsetmek sure
tiyle, bir nevi, bizlere tarizlerde bulundular. 

Hiç bir arkadaşımız, bizim, saygı hudutlarını aş
tığımızı iddia edemez. Ancak, kendilerinin konuş-
malanyle bu hududu aşmış olduklarım görmenin 
üzüntüsü içerisinde olduğumuzu ifade edeyim. Üste
lik, eğer İçendiler! hukukçu iseler, hukukun esasları
na riayet etmeli ve ona göre konuşmalıdırlar. 

Hukukta, bir dövme hadisesi, her zaman söyledi
ğimiz gibi, raporla veya şahitle veyahut da başka bir 
delil ile ispat edilir. Aksini iddia eden, iftira etmekten 
öteye bir paye elde edemez değerli arkadaşlarım. 

ORAL MAVlOĞLU (İçel) — Sen de aksini söy
le. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o zaman size 
şöyle bir sual sormamız iktiza eder: Diyebilir miyim 
ki, ben de, «Dışarıda filan arkadaşım benim cebim
deki parayı çaldı.» Bunu söylesem veya böyle bir ih
barda bulunsam, bunun gerçekle alâkası olabilir mi 
değerli arkadaşım? 

ORAL MAVlOĞLU (İçel) — Hiç değilse, «Ben 
almadım» der. Sen, «Dövmedim» diyemiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, lütfen efendim... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, mevcut kanunla
rın savcılar tarafından uygulanmadığım iddia etti bir 
arkadaşımız. Bu arkadaşımız, Yargıtayda vazife gör
müş bir arkadaşımızdır. Dosyalar sıradadır. Hangi * 
basın organı devrimiz içerisinde takibe uğramamıştır, 
bir tek misal verebilirler mi acaba? Her hadise, günü 
gününe takip edilmektedir. Gerek Devlet aleyhine iş
lenmiş suçlarda, gerek Hükümet aleyhine işlenmiş 
suçlarda, gerek basın vasıtasıyle işlenmiş bütün suç
lar günü gününe takip edilir. Bu bakımdan, hiç bir 
arkadaşımızın şüphesi olmasın. Meseleleri, düşünce
lerin neticesi olarak değil de, gerçekleri araştırmak 
suretiyle dile getirmekte fayda olacağı kanaati içe
risindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım» aslında, şu güzel Adalet 
Bakanlığı bütçesinden sonra huzurlannızda tekrar 
söz almayı hiç düşünmüyordum; samimiyetle söylü
yorum, düşünmüyordum; ama bir kere daha mesele
leri bilmeniz bakımından konulara temas etmek iste
dim. 

Biz, yaptığımız fiillerle ortadayız. Eğer bunlarla 
mutmain olamamışsanız, bunu samimiyetle bize so
rabilirsiniz, cevabını da verebiliriz. Kusurlarımızı da 
hatalarımızı da söyleyebilecek medenî cesarete sahip 
olduğumuzu her zaman için ifade etmişizdir. Dolayı-
siyle «Taşıma su ile değirmen dönmez» sözüne hep 
beraber riayet edersek, meselelerimizi çok daha rahat 
halletmiş oluruz kanaati içerisindeyiz. 

Diğer bir konu, yine, Cumhuriyet Başsavcısıyle 
ilgili olan, yazışmamızla ilgili bir sual tarzında gel
miştir. 

Biraz evvel de ifade etmiştim: Ben, bu organın 
polemiklere vesile olmasını istemiyorum. Sadece, 
Anayasanın bize tanıdığı hak ve hukuk içerisinde 
hakkımızı ve hukukumuzu müdafaa ediyoruz ve bu
nu, bu koltukta olduğumuz müddetçe de müdafaa 
ederiz. Bundan hiç bir zaman da sarfınazar etmeye
ceğiz değerli arkadaşım; bunu bir kere daha ifade 
etmiş olayımı. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen, il
ginize, eleştirmelerinize gerçekten teşekkür ediyorum; 
ama ifade ettiğimiz gibi, eleştirilerimiz insafla ölçülü 
olsun, olmayan şeyler olmuş gibi gösterilmesin, ek
sikler varsa onlar dile getirilsin, bunlara biz sadece 
şükranla mukabele ederiz, teşekkürlerimizi takdim 
ederiz. 

Bu vesileyle, dinleme lütfunda bulunan Saym Baş
kana ve muhterem heyetinize saygılarımı, hürmetleri
mi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sual soranları tespit ediyorum. 
Başka sual sormak isteyen var mı efendim?». Yök. 
Sual sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Tekin İleri Dikmenlin yazılı sorusu: 
«Yargının protokolde temsili içki, ilgüi aksaklık

ların giderilmesi için yapılmış teşebbüsler hususunda 
bilgi rica ediyorum. 

2. Hâkimlere karşı icranın saygısızlığının Dev
let ve millet hayatında açtığı rahnelerin tamiri için 
neler yapılmaktadır.» 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, birinci suale, biraz, evvel, kı
sa da olsa, temas ettim. 

Başbakanlıkta bu protokol meselesini görüşmek 
ve halletmek üzere bir komisyon kurulmuştur, Yar-
gıtaydan da bir temsilci arkadaşımız bulunmaktadır 
bu komisyonun içerisinde, İnanıyorum, ki, layık olduk
ları yeri almış olacaklardır. 

Diğer bir konu: «İcra adlî mercilerin kararları
na gerekli saygı göstermemektedirler.» 

2. Cumhuriyet Başsavcıhğıyle olan uyuşmazlığı
nızın^ bîr yetki uyuşmazlığı, yani Cumhuriyet Baş
savcısının yetki dışı davranışta bulunduğunu ileri sü
rüyorsunuz. Kendisine yazdığınız yazıda, «Komü
nizmin ve yıkıcı faaliyetler konusunda da Cumhuriyet 
savcılarım uyardınız mı?» diye bir cümle var. Eğer 
Cumhuriyet Başsavcısı, - sizin yazınız • böyle bir bil
gi edinme yazısını yazmış olsaydı, o zaman aranızda 
böyle bir uyuşmazlık olmayacak mıydı? 

Sorularım bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, birinci sual tamamen İçişleri 
Bakanım ilgilendiren bir konudur. 

ORAL MAYİOĞLU (İçe!) — Ne ilgisi var? Sen 
tahrik ediyorsun. 

Bu bir prosedüre bağlıdır, takdir edersiniz. Bugü
ne kadar riayet etmeyen arkadaşlarım hakkında vu-
kubulan müracaatlar, tarafımızdan Yüce Meclise 
sevk edilmiş ve dokunulmazlıklarının kaldırılması ta
lep edilmiş bulunmaktadır. Gelenlerin tamamı hakkın
da muamele icra edilmiştir. Bizim de, burada fonk
siyonumuz, gelen dosyayı Meclise göndermek ve do
kunulmazlığının kaldırılmasını talep etmekten ibaret-

[ tir. Bu hususta hiçbir istisna yoktur bize intikal 
; edenlerin içerisinde. 
; Arz ederim. 
i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
; Buyurun Sayın Mavioğlu. 
I ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Efendim birinci 
s sorum şöyle: 
i İçişleri Bakanının, 27 . 5 . 1976 gün ve 118483 
ş sayılı tamimi yapması konusunda, onu, 9 . 3 . 1976 
i günlü yazınızla sizin tahrik ettiğinizi bütçe konuşma-
| nızdan öğrendik. 

Adalet Bakam olarak, yalnızca, sizin, Cumhuri-
| yet savcılarına belli bir olayda takip yaptırma yetki-
1 niz var. İçişleri Bakanı, sizin alanınıza giren bir ko-
' nuda, savcılığın da emirlerini yerine getirme duru-
: munda olan emniyet kuvvetlerine, yani onun başı olan 
! valiye «takibat yapmayacaksınız» şeklinde bir talimat 

vermesi sizce uygun olur mu? 

— SS2 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Kendilerinin, valilere böyle bir tamim 
gönderip, göndermemek, takip edip ettirmemek me
selesini kendilerine burada sormaları iktiza ederdi. 
Beni pek ilgilendiren bir konu değil. 

ORAL MAVtOĞLU (İçel) — Böyle bir tamim yap
mayı, komisyonda, «ben istedim» dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, lütfen efendim.,. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — İkinci bir konu; sayın arkadaşım, bu, 
«Komünizm ile ilgili böyle bir tamim gönderdiniz 
mi, göndermeyi düşünüyor musunuz?» tarzındaki 
yazı benim değil; Yüce Meclisimizden bir üye arka
daşımızın Başbakanlığa hitaben yazdığı ve Başbakan
lık tarafından, tarafımızdan cevaplandırılmasını ar
zu ettiği metnin içerisinde geçen bir husustur. Eğer, 
o hususta da böyle bir tamim olmuş olsaydı ve yine, 
Anayasanın ifade ettiği hudutlar içinde, bu, bizim 
hudutlarımıza taarruz tarzında olsaydı, mutlaka yine 
de müdahalemizi yapardık. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Bizim tamimlerimizin bir nüshasını tarafınıza 
gönderdim. İyi bir şekilde tetkik ederseniz, burada 
Anayasa çizgisinin ötesine giden sağcılıkla, solculuk
la, ilericilikle, gericilikle alâkası olmayan, eserin ne-
viyle, cinsiyle de hiç bir münasebeti bulunmayan, 
sadece ve sadece kanunların bize bahşetmiş olduğu 
hudutlar dairesi içerisinde hareket ettiğimiz ortaya 
çıkmış olur. 

Bunu ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Benli. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Adalet Bakanlığından, Sayın Bakanla Müs
teşarı arasında bir olay geçiyor. Sayın Bakan, mü
teaddit beyanlarında, «Bir doktor raporu var mı, 
şahit var mı?» diye bir beyanda bulunuyor. 

Bu olay var mı, yok mu? Yoksa, basında, Par
lamentoda, diğer organlarda geçen bu müzakerelerin 
tartışma sebebi nedir? Varsa, gerçeğini Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Benli, bu sual olarak konuş
malarda soruldu ve Sayın Bakan cevabmı da verdi; 
ama ısrar ediyorsanız, sanıyorum aynı oturum içeri
sinde bir zatın ayn ayrı, sorulan suallere ayrı ayrı 
cevap vermesi mümkün değil, neyse kanaati, onu 
söyleyecek. 

Bir defa daha tekrar işitmek istiyorsanız, hay, 
hay, cevabmı alın. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Ben rica 
ediyorum efendim* 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim, saym meslektaşıma hemen 
şunu hatırlatmak istiyorum: Müsteşarın beyanını 
nazarı itibara alarak soruyorlar da, bir bakan, kendi 
Meclislerinde çıkan bir beyanı, arkadaşlarının aka
binde vermiş olduğu beyanı niye dikkate almadan, 
illâ da «Evet ben Müsteşarı dövdüm» şeklinde ol
mayan bir hadise tarzında kendilerine söylememi is
tiyorlar? Ben bunu anlayamıyorum yani. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — «Dövdüm» de 
«dövmedim» de... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — O, benim bileceğim bir iş. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Var mı? 

Bunu öğrenmek istiyorum. Doktor raporu, şudur, 
budur... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
i (Devamla) — Cevabım verdim efendim. 
r BAŞKAN — Efendim, Sayın Benli, yani Bakan-
I dan illâ de sizin arzu ettiğiniz istikamette cevap al-
i ma imkânına sahip değiliz efendim. 

Siz soruyorsunuz, o da cevap veriyor, lütfedin... 
Başka sual yok efendim. Sualler cevaplandırılmış

tır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Ben teşekkür ederim efendim. (M. S. P. 
ve A. P. smuarından alkışlar) 

Şahsı adına Sayın Nedim Korkmaz, buyurun efen
dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Saym Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hukuk davalarının yıllarca uzadığı, davacının da, 
davalının da canından bezdiği, ceza davalannda, 
«Hayır işi uzat, şer; şer işi uzat, hayır olur» yanlış 
değerlendirmesinin geçerli olduğu, sokaklarda anar
şinin kol gezdiği, aslında failleri belli olmakla bera
ber, bilerek ve istemeyerek faillerin yakalanıp adalete 
teslim edilmeyen siyasî cinayetlerin, fidan gibi gençle
rimizin, kirli emelleri uğruna öldürüldüğü, gözü yaşh 
anaların evlât yolu bekleyip, ıstırap içinde kıvrandık
ları bir dönemde Yüksek Yargıtayın Bütçesini görüş
mekteyiz. 

Yıllardır, yüce mÜIetimizin bu kürsüsünde, çeşitli 
siyasî partili ve görüşlere sahip değerli hukukçu ve 

553 — 



M. Meclisi B : 50 

sözcü arkadaşlarımız hemen hemen ittifaka varan 
şu görüşlerde birleşmektedirler: Adalette sürat temin 
edilmelidir. Adlî zabıta kurulmalıdır. Ceza ve Hu
kuk kanunları değiştirilmelidir. Çocuk mahkeme
leri kurulmalıdır. Adliyenin ihiyaçları karşılanmalı; 
bina, masa, sandalye, kırtasiye vesair ihtiyaçları ye
rine getirilmelidir. İstinaf mahkemeleri kurulmalı; 
Yüksek Temyiz Mahkemesi, içtihat mahkemesi ol
malıdır. Zabıt kâtipleri ve gardiyanların hayat şart
lan düzeltilmelidir. Müstakil adliye binaları veya hâ
kim savcı lojmanları yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı 
teşkilât kanunu çıkarılnıaîulır. Ceza ve tevkif evleri 
ıslah edilmelidir. Adlî sicil teşkilâtı düzetibnelidir. 
Adlî tıp müessesesi ıslah edilip, daha rasyonel ça
tışma imkânına kavuşturulmalıdır. Yani, kısaca, ül
kemizde adalet reformu yapılmalıdır. 

Ülkemizde, her geçen yıl, bir evvelkine nazaran 
ihtilâfların daha arttığı bilinen bir gerçektir. Değer
li sözcü arkadaşım, grupu adına yaptığı konuşmada 
çok isabetli bir teşhis koyarak, «Bir memlekette se
neden seneye davaların adedi artıyorsa, o memle
kette huzursuzluk da artıyor demektir»! diyordu. 

Âdil olmayan hükmün de zalim olacağı, çabuk 
olmayan hükmün müessir olmayacağı, geciken ada
letin ise ıstırap kaynağı ve adalet olamayacağı da 
bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizi tehdit eden ve 
hemen hemen hepimizin teşhisinde birleştiğimiz bu 
hastalığın tedavisi için ne yapıyoruz veya ne yaptık? 
Geriye dönüp baktığımızda, hepimizin, hissemiz nis
petinde kusurlu olduğumuzu kabul zorundayız. Yüce 
Parlamentomuzun, en kısa zamanda, ulusumuzun 
beklediği, özlemini çektiği arzularına çare bulacağı 
inancım yine de taşımak istiyoruz. 

21 . 5 . 1974 tarihli 81 nci Birleşimde, zamanın 
Millî Selâmet Partili Adalet Bakanı Sayın Kazan, 
bir soru üzerine, «Adalet Bakam olarak Yargıtayı 
ziyaret ettim. Sorunları, bana intikal ettirdiler. Bu 
sorunlar üzerinde Hükümet olarak çalışmalar yap
maktayız» diyordu. 20 . 2 . 1975 tarihli 43 ncü 
Birleşimde, Adalet Partisi Grupu adma konuşan, 
şimdiki Devlet Bakanı Sayın Gıyasettin Karaca, 
«Biz Adalet Partisi Grupu olarak, Türk yargısı, yar
gıcı ve Yargıtayı için, kutsal ve adalet görevini za* 
manında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinde 
maddî ve manevî her türlü imkânları sağlamaya 
kararlıyız», diyordu. 
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Yine aynı sözcü, A. P. Grupu adına yaptığı ko
nuşmada, aynı oturumdaki tutanaklarda, bakınız ne 
söylemektedir, şimdiki sayın Bakan, adaletin ağır 
işleyişinden, Hükümetin bir şey yapmadığından şi
kâyet ederek, «İnancımız odur ki, hükümetler yapa
mayacakları şeyleri vaat etmemeli, vaat ettiklerini de 
mutlaka yapmalıdırlar. Aksi takdirde, hükümet prog
ramları ve vaatleri halk nazarında, itibar edileme
yen birer yazılı belge veya söz gelişi söylenmiş be
yanlardan öteye gidemez» diyordu. Zamanın Adalet 
Bakanı da, âdet olduğu üzere, eleştirileri dikkate ala
caklarını, bazı çalışmalar ve hazırlıklar yapıldığım 
ifade etmekteydi. 

Aradan geçen bunca zamandan sonra, ne yapıl
dığı sorusuna cevap bulmak çok güçtür. Bu sözlerin, 
bugünkü Bakan olan şahsın grup adma söylen
miş olması da ayrıca dikkat çekicidir. Geçen ydki 
bütçe müzakereleri sırasında, 67 nci Birleşimde, Sa
yın Adalet Bakanımız İsmail Müftüoğhı da tenkit ve 
temennileri cevaplandırırken, «Tenkit ve temennile
ri dikkatle izledim. Bu tenkit ve temenniler, çalışma
larımızda gözönünde tutulacaktır», diyerek, yukarıda 
sayılan ve yılarca söylenen hususlar hakkında ça
lışmalarda bulunduklarını ifade ve çalışma ve ha
zırlıklar hakkında geniş bilgi verip, yakın zamanda 
Yüce Meclîslere, istenen yasaların sevk edileceğini 
belirtmiş bulunmaktadır. 

Bugün, aradan bir yıl daha geçmiş bulunuyor. 
Ancak, henüz Meclislerimize getirilmiş, bir veya 
anılan birkaç tasarıdan haber mevcut değii Şu gün
lerden sonra, tıkanık Meclis gündemi gözönüne alı
nırsa, bundan sonra da hiç b!r şey yapılamayacağı 
ortadadır. Niçin ya da neden, bekleneni veremiyor 
veya yapamıyoruz? Kanaatimiz odur ki, Millî Cephe 
iktidarının bugünkü yapısı, adaletimizin ve beklenen 
adalet reformunun önünde en büyük engeldir. Söz
le, vaatle zaman geçirme, Yüce Milletimize bir şey 
kazandırmamış ve kazandırmayacaktır da. Gerçek
çi olmamız, cesaretle gerçeklerin üzerine yürümemiz 
gerekir. 

Bakınız, Koalisyon ortaklarından Millî Selâmet 
Partisinin bu vadideki görüşü nedir? 26 . 2 . 1976 
tarihli 67 nci Birleşimde, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına yapılan konuşmada aynen, «Teessür ve teel-
lümle ifade edelim ki, kararlarıyla, vicdanları tatmin 
ve memnun etmeyen hâkimlerimiz az da olsa bulun
maktadır» denmekte ve Nurculuğun suç sayıldığı, 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20 . 9 . 1965 gün 
ve 234/313 sayılı karan eleştirilmekte ve Anayasa-
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nın 132 nci maddesine aykırılığı iddia okutmaktadır. 
Bu kararın adaletsizliğine işaret ederek, «Ruyi ze
minde adalet varsa, nakzedilecektir» denmekte ve 
«Muayyen bir zihniyetin hâkimiyetini temin eden 
fikirlerden başkasını mahkûm eden rejimin adı, de
mokrasi değil, istibdat olur» diyerek, «Avrupa'dan 
ithal edildiği belirtilen kanunların, her tarafa çekile-
bilen lâyiklik gölgesi altında, her türlü dinsizliğin ala
bildiğine serbest olduğu yerde, kendi dininin neşri
yatım ve propagandasını yapmak suç sayılıyorsa, or
tada din ve dinsel hürriyet yoktur» denmektedir. 

Bugün konuşan Sayın Millî Selâmet Partisi söz
cüsü de aynı görüşe iştirakle, bir evvelki yapılan ko
nuşmaya da atıf yapmaktadır. Buna paralel olarak; 
epeydir münakaşası yapılan Milli Selâmet Partili sa
yın İçişleri Bakanının valiliklere gönderdiği genelge 
ve Sayın Adalet Bakanıyle, Yüksek Yargıtay Baş
savcılığı arasındaki yazışmalar hep birlikte ele alın
dığında, Yüce Yargıtayla yıllardır Adalet Bakanlığı 
koltuğunda temsilcisi bulunan Millî Selâmet Partisi 
arasındaki huşunet ne kadar gizlenilmeye çalışılırsa 
çalışılsın, husumet derecesine varan görüş ve hukuk 
ayrılığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Koalisyonun büyük ortağı Adalet Partisinin bu 
konudaki görüşü daha başkadır. Adalet Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Demirel ise, sandıksal demokrasi
nin şampiyonluğunu yapmakta, üniversiteler, Yargı
tay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi anayasal or
ganları millî iradenin temsilcisi saymamakta, Anaya
saya rağmen kararları infaz etmemekte direnmekte-* 
dir. Hukukun ve Anayasanın üstünlüğü ilkelerinin 
böyle anlaşıldığı, yüce mahkemeleri Parlamen
tonun üstünde gösterme alışkanlığından vaz-
geçilmediği, er geç Yüce Divan önüne çıkda-
labileceğİ endişesiyle bağımsız yargı erkinden 
korkulduğu, çekinildiği sürece, hiç bir sonuç alına
mayacağı ortadadır. Koalisyonun en küçük ortağı
nın hak, hukuk tanımazlığı Hükümet içindeki anar
şinin kaynağı olduğu düşünülürse, neden, bugüne ka
dar bir arpa boyu yol alamadığımız, daha doğrusu, 
almadığımız sualinin cevabmı kendiliğinden ortaya 
çıkmış olmalıdır. 

Sözlerimi, Devlet Bakam Sayın Karaca'nın 43 
ncü Birleşimdeki şu sözleriyle bağlamak istiyorum. 
Karaca o birleşimde şöyle diyordu: «Bütün bunlar, 
devlet hizmetinin, Türkiye'nin meselelerinin üste
sinden gelemeyecek kadar beceriksiz ve âciz bir hü
kümetin elinde bırakıldığının açık misalidir.» 

Şimdi, aradan geçen iki yımk sürede hiç bir şey 
yapamamış olduğuna görer saym Karaca'nın şimdi 
ay» Hükümette, Hükümetin bir üyesi bulunması, 
Yüce miBetm «tünde ilân ettiğiniz Hükümet progra
mınız, her konuda olduğu gibi, yıllardır bu kürsüde 
söylediğiniz, aksine hiç bir şey yapamadığınızdan do
layı, Hükümet Programınız, sizin ifadenizle, yazılı, 
boş bir belge haline gelmiş bulunuyor. 

Cemiyetimizin temel dayanağı olan adalet duy
gusunu, güvencesini sarsmayınız. Hukukun bulun
madığı, güvenilmediği yerde, dolayısiyle, kaos do
ğar. Tarihe bakınız: Adaletin tahrip edildiği, yok 
edilmeye çalışıldığı cemiyetlerde, evvelâ, onu tahri
be yeltenen sözde iktidarlar yok olmuşlardır. Hakkı 
elinden alman fukaranın, evladı öldürülen ananın ıs
tırabını, ne ağır sanayi masalınız, ne de barajlarınız 
dindiremez. Hakka inanınız, Yüce Türk adaletinden 
korkmayıp, güveniniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Yargıtay Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Yargıtay bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 21 096 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargı Hizmetleri 71 516 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

850 000 
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Yargıtay Bütçesinin Yargıtay mensuplarına ve 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün programımız bitti
ğinden, 1977 mal! yılı bütçe tasarısı üzerindeki prog

ram gereğince görüşmelere devam etmek üzere 
21 . 2 . 1977 Pazar i ev i günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere oturumu tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 23.50 

— 556 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCl BİRLEŞÎM 

20 . 2 . 1977 Pazar 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarlısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanıhk-
üarı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu Sâ Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977) 

X 3. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
ttasaosı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dadr 
C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu : 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihî : 14 . 2 . 1977) 

X 4. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesli Bütçe kanun 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S, 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977) 

X 5. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Mecisi 1/500; C. Senatosu : l/49<8) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
4ak Gj Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu Baş-

kıanlıiklıarı tezkereleri. (M. Meclisti : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 7. —1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X8. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 9. — 1977 yılı Eige Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S, 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 10. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı ; 482; C. Senatosu S, 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 11. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı inönü Üniversitesi Bütçe kanu* 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 s 2 , 1977) 



X 13. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 y^ı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe fca-
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 18. — 1977 yıllı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 19. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 

(M. Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı r 
v 637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 21. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağhk Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Devtet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 23. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C. 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 24. — 1977 yılı Tekel Geme! Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 25. — 1977 yılı Devlöt Üretme ÇiMikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M- Meclisi : 
1/516; C, Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 26. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlük 
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)< 

3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

'X 1. — 1977 yılı Toprak ve Taırım Reformu Müste> 
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Korniş.-
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yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /496; 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Valkıflar Genel Müdürlüğü Bütçe-
Kanutnu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senaltosu ve Bütçe Karıma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/495; C. Se
naltosu : 1/493) (M. Meclisi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 < 2 . 1977) 

3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı : 
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 2 . 1977) 

4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529; 
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C. 
Senatosu S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 2 . 1977) 

5. — Topralk ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkla
rı Tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu 
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu S, 
Sayı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLÎFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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