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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Muğla Milletvekili Hasan Fehmi llter'in vefatına
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu.
Danışma Kurulunun;
Adlan liste halinde belirtilen bazı kanun tasan
ve tekliflerinin sırasıyla ve gündemdeki bütün işler
den önce görüşülerek bu işlerin dışında başka bir
konuya yer verilmemesine dair önerisi kabul edildi.
Kabul edilen Danışma Kurulu önerisi gereğince
görüşülen :
Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıkla
rının yükseltilmesi hakkında kanun tasansı ve C. Se
natosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, özel kanunlar
la bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık alanla
rın aylıklannın artırılmasına dair kanun teklifi. (1/101;
2/107) (S. Sayısı : 77);

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
geçici madde eklenmesine dair kanun tasansı ile
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (1/100, 2/4) (S. Sayısı : 87),
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli
verilmesi hakkında kanun tasansı ile Konya Millet
vekili Şener Battal'm, 4367 sayılı Kanunun 4684,
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci madde
sinin C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifi. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86),
1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve ilgili kanun
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teklifleri. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. Sayısı : 98)
ile;
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı. (1/94) (S. Sayısı : 104) kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhu
riyeti Hükümeti arasında- Hava Ulaştırmasına dair
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında. (1/19) (S. Sayısı :
70),
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist
Cumhuriyeti Arasında imzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğuna
dair. (1/119) (S. Sayısı : 92) kanun tasarıları ile gün-
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demdeki andlaşma ve sözleşmelere ilişkin diğer ka
nun tasardan, iligili komisyon yetkililerinin Genel
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler.
Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre gö
rüşülerek başka bir husus kalmadığından:
7 Haziran 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.38'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Muslih Görentas

Divan Üyesi
İstanbul
Recep Özel

Divan Üyesi
Rize
Yılmaz Balta
No. : 69

II. — GELEN KÂĞITLAR
7 . 6 . 1978 Çarşamba
Tasarılar
1. — Sait oğlu, 1949 doğumlu Şeref Zengin Pedük'ün özel affına dair kanun tasarısı. (1/148) (Ada
let Komisyonuna)
2. — Yardım toplama kanunu tasarısı. (1/149)
(Plan ve İçişleri komisyonlarına.)
Teklif
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın,
Adliye ve İcra - İflas Dairesi mensuplarına tazminat
verilmesine dair kanun teklifi. (2/598) (Adalet ve Plan
komisyonlarına.)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars İli
nin bazı ilçelerinin motorlu taşıt araçlarının yıllık
fenni muayenelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi. (7/275)
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars İğdır - Melekli ve Karakoyun köyleri arasına bir Jan
darma Karakolu kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/276)
3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars İlin
de ekmeklik buğday tahsisi uygulamasına ilişkin Gı
da - Tanm ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/277)
4. — Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un,
Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesine ya
salara aykın olarak memur alındığı iddiasına ilişkin
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru ' önergesi.
(7/278)

5. — Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un,
Denizli - Çardak, Gölcük köyü merasının köylülerce
işgal edilerek tarla haline getirildiği iddiasma ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/279)
6. — Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un, 1
Mayıs Taksim mitingine iştirak eden sendika ve der
neklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/280)
7. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kasta
monu - İnebolu ilçesinde 5 Mart 1978 tarihinde mey
dana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/281)
Meclis Araştırması Önergeleri
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, İstanbul valisinin icraatı konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
2. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve
9 arkadaşımn, Çalışma Bakanının tutumu konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. &0/31)
3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşımn, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta menfaat
sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/32)
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4. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve
12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde yolsuz
luk yapddığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasa

7 . 6 . 1978

O : 1

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/33)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkan vekili

Muslih Görentaş

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 155 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, salonda bulunan üyelerin yüksek sesle bu
lunduklarım belirtmelerini rica ederim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunhığumiuz vardır, görüşmelere
basıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

I. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun,
İmar ve İskân Bakanlığında görevlerine son veril
mekte olan yevmiyeli personelin durumuna ilişkin
gündem dışı konuşması ve İmar ve İskân Bakanı Ah
met Karaaslan'ın cevabı
BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var.
Ordu Milletvekili Sayın Kemal Şenssoy, Karadeniz
Bölgesinin olağanüstü ve acele bazı problemlerinin
'kamuoyuna duyurulması için gündem dışı söz istiyor.
Sayın Kemal Şensoy?.. Yok.
Sayın Ramazan Çalışkan, zirai ilaç ve ziraat aîletIerJnin yokluğu ve pahalılığı, mazot yokluğu ve buğ
day mevzuu hakkında gündem dışı söz istiyor. Sa
yın Ramıa^an Çalışkan?.. Yok.
Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu, İmar ve
İskân Bakanlığında görevlerine son verilmekte olan
yevmiyeli personelin durumuna ilişkin gündem dişi söz
İstiyor.
Buyurun Sayın Şükrü Abbasoğlu.

KONUŞMALAR
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, değeri] milletvekilleri; İmar ve İskân Bakanlığın
da görevlerine san verilnıekite olan yevmiyeli personel
le iîgili gelişmeler üzerindeki görüşlerimi Yüce He
yetinize sunmak istiyorum.
Afetler ve Gecekondu Fonlarından yevmiye al
makta olan ve yıllardır bu Bakanlığın çeşitli kuruluş
larında ve kademelerinde hizmet görmekte bulunan
oersoneKn tasfiye istemine tabi tutulması, Bakanlık
çevrelerinde büyük bir huzursuzluk ve endişe yarat
mıştır.
Söz konusu fonlardan yevmiye alan personel ade
di takriben beş bin civarındadır. Bu personelden
önemli bir bölümüne Bakanlıkça kısım kısım tebligat
yapılmak surelüyle görevlerine son verildiği bildiril
mektedir. Her ne kadar, işllerine son verilen bu per
sonelden arzu edenlerin imitihanla memuriyet statüsü
ne aktarılacakları ifade edilmekte tee de, inandırıcı ol
mayan bu. vaatlerinin, soruna bir çözüm yohı getirmesi
oldukça şüphelidir.
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İmtihanı kazanamayanlar ne yapacaklar? Beiki
bunlara kıdem bile ödenmeyecek. İmtihanı kazansalar
bile, memuriyet statüsünde ellerine, işçi statüsüne na
zaran çok daha az para geçecek.
İmar ve İskân Bakanlığında yevmiyeli personel
aleyhine girişilen bu tutumu insafla ve hakkaniyetle
bağdaştırmak mümkün değiMir. Şayet Bakanlık, İşçi
leri mutlaka memur statüsüne almak işitiyorsa, işçile
rin lehine otan ücret farklarını tazminat olarak ken
dilerine ödemenin yollarını aramalı ve bulmalıdır.
Bu haksız ve hatalı uygulamanın işçi ve memur
ayrımııyîla da zerre kadar bir i%isû bulunmamaktadır.
Zira işçi memur ayırımı konusu, tüm kamu kuruluşla
rını ilgilendiren bir hükümet meselesidir. İmar ve
İ-Jkân Bakanlığındaki uygulamalar işçi memur ayırı
mı sorununun boyutlarını da aşarak, bir tasfiye iş
lemi niteliğini kazanmıştır. Hükümetçe bu konuda
alınmış bir karar yokken ve öteki bakauî&krda aynı
staıîü içinde çalışmakta buhınan personel hakkında
bir işlem söz konusu değilken, sadece İmar ve İskân
Bakanlığındaki yevmiyeli personelin tasviyesi yoluna
gidilmesini, işçi haklarıyla teminat ilkeleriyle ve sosyal!
adalet kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir.
Afetler ve mesken fonlarından hizmetlerin önemine
ve amacına göre tasarruf tedbirlerinin alınmasını elbetteki biz de arzu ederiz. Ama fonlardan tasarruf
sağlanacak diye personelin ekmeğiyle oynamayı da
asla doğru bulmamaktayız. Fonlardan yararHanarak
yevmiyeli personel istihdamı, tamamen yasalara dayanmaktadır. Sizlere Afetler Kanununun Ek 5 nci
maddesinden bir böMimü okumak istiyorum: «Afetler
fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi kadroları ihti
yaca göre İmar ve4skân Bakanlığınca düzenlenir ve
tatbik mtevküne konulur.»
Görüiüyor ki, yevmiyeli personel istihdamında
yasalara aykırı bir durum mevcut değildir. Bu yasalara
dayanarak yevmiyeli sistemi uygulayan ve bugüne
kadar bu sistemi yaygınlaştıran bizzat Bakanlığın
kendisidir. Şimdi Bakanlık aniden bir dönüş yaparak
bizzat kendisinin tayin ettiği personeli haksız ve indi
bir tutumla tasviyeye talbi tutup, mağdur etmekte ve
sokağa itmekledir. Şayet Bakanlık yasalara rağmen
fonlardan ücret ödenmesini doğru bulmuyor ve fon
lardan tasarruf sağlamayı düşünüyorsa, bu personele
Genel Bütçeden ücret sağlamanın yollarını araştır
malı ve bulmalıdır. İmar ve İskân Bakanlığında her
kes kan ağlıyor.
TÜRK - İŞ yetkililerinin bu haksız uygulamalar
karşısındaki tutumu da, gerçekten yürekler acısıdır.
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Başta TÜRK - İŞ'in Sayın Genel Başkam olmak üze
re, TÜRK - İŞ yetkilileri bu konudaki şikâyetlere
ve başvurulara maalesef kulaklarını tıkamışlardır. Bu
olay başka bir hükümet döneminde meydana gelmiş
olsaydı, hiç şüphe yok ki, TÜRK - İŞ'in Sayın Ge
nel Başkam, tüm işçileri genel greve davet etmekten
çekinmeyecekti.
Ekmekle oynamak hem ayıptır, hem de günahtır.
İşlerine son verilen bu personel, nasıl olsa devlet
kapısmda çalışıyoruz diye, kendilerine göre bir dü
zen kurmuş; ev kiralamış, yakınlarını, analarını, ba
balarını yanlarına almış ve hatta piyasaya borçlan
mış olabilirler. Şimdi ne yapacak bu vatandaşımız?
Bu vatandaşlarımız göz göre göre sokağa itilmekte
dirler.
Ekmekten ve işçiden yana olduklarım iddia eden
lerin hazin görünümü işte budur. İşte işbaşındaki Hü
kümetin kardeşlikten ve barıştan anladığı budur. İşçi
haklan adına yazddar olsun, diyoruz.
İmar ve İskân Bakanlığım, işçi hakları ve kamu
oyu önünde anlayışa ve insafa davet ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbaşoğlu.
Buyurun Sayın İmar ve İskân Bakam. (CHP sıraların
dan alkışlar)
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
değerli üyeleri;
Sayın Şükrü Abbasoğlu'na şimdiye kadar Bakan
lıkta uygulanan kanun dışı, her türlü vicdan anlayı
şının dışı bir uygulamaya son vermek istediğimiz bir
konuyu Meclise getirip, Yüce Meclise bilgi arz etme
me imkân tanıdığı için teşekkürlerimi sunuyorum.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıra
larından «Allah, Allah» sesleri)
Ancak, biraz sonra «Allah Allah» lafım hep bera
ber çekelim. Gönül arzu ederdi ki, Sayın Abbaşoğlu'
nun Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev ifa
ettiği sırada haksız olarak aldığı parayı bugüne ka
dar iade etmeden önce çıkıp bu kürsüden konuşmayı
yapsın. (CHP sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Abbasoğlu'na Muhasebe Müdürlüğünden
yazdan yazmm altma imza atmaktan ben utanç duy
dum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ve
«Bir parlamentere bu şekilde yazı yazılmaz» dedim,
geri çevirdim. Ama dün ödjcUa bu parayı, ondan son
ra ç&m konuşma imkânını buldun.
ŞÜKRÜ ABSASOGUJ (Giresun) — Sayın Baş
kan, bahsettiği maaşı ben ödedim, yalan söylüyor bu
rada.

— 223 —

M. MecKsâ

B : 155

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Dün ödediniz dün. Makbuzu
nuzun tarih ve numarasını da getireceğim.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Size yakış
maz böyle yalan söylemek.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Sayın Bakan,
siz de cevap vermeyiniz konuşmanızı sürdürünüz.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Seçilmeden
önce bu parayı ödedim ben. Benim îmar ve İskân Ba
kanlığında nasıl çalıştığımı bilmeyen yoktur.
ÎMAR VE tSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Onları izah edeceğim efendim,
nasıl çalıştığınızı izah edeceğim.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan,
gecikme faizini de ödesin.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Buyurun Sa
yın Bakan, devam edin.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri; yasa
lar, Türk milleti adına bu Meclislerden çıkarak yürür
lüğe girer.
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — İşçiyi sokağa
attın mı, atmadın mı?
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, eğer konuşma
ma bu şekildeki müdahalelerle imkân verilmeyecekse...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, konuşmasını yap
sın.
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — işçiyi soka
ğa attın mı, atmadın mı Sayın Bakan, onu söyle?
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Attım, sokağa attım. Ne şekil
de attığımı da söyleyeceğim. (AP sıralarından gürül
tüler)
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Aldığın reyleri
geri ver.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Aldığın 40 bin
reyi geri ver, ondan sonra konuş. Bir almmız açık
geldik buraya.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. (AP sıra
larından gürültüler)
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAI ASLAN (Devamla) — Sizin reyleriniz değildir, onu
I bütçede de açıkladım. (AP sıralarından gürültüler)
I Ben buraya Birinci Dönem Bağımsız ve İkine' Dö
nem vatandaşın tertemiz reyleriyle, tercihli olarak
I geldim. Size hiçbir minnet borcum yoktur. (CHP sıI ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından
I gürültüler)
Evet... Sayın Başkanım.., (Gürültüler)
I
BAŞKAN — Devam edin efendim lütfen; buyuI run devam edin.
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAI ASLAN (Devamla) — Biz, icra organı olarak, görev
I aldığımız Hükümetin sorumluluğunu müdrik insanları
I olarak, yasaların dışına çıkmamayı ve bunları hukuk
I devletinin bir gereği olarak kabul ediyoruz.
I
Yangın, su baskını, deprem, benzeri doğal afetleI re maruz kalan vatandaşlara ne şekilde yardım yapı*
I lacağı, bu afetlerin sonucu doğan zararların nasıl orI tadan kaldırılacağı, 7269 sayılı Kanunla düzenlcnmişI tir. Bu Kanunun 33 ncü maddesi, bu hizmetler için
I Özel bir gelir kaynağını Öngörmüştür. Sayın AbbasI oğlu gayet iyi bilirler, bu özel gelir kaynağının adı
I da «Afetler Fonu» dur. Kaynaklarına bakıldığı zaman
I fon şu hususlardan oluşmaktadır.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sana hangi fondan
I verdiler parayı?
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAI ASLAN (Devamla) — Ben 16 senedir Devlet hizmeI tinde görev ifa ediyorum.
I
BAŞKAN — Müdahalelere cevap vermeyin efenI dim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAI ASLAN (Devamla) — Türkiye'nin sekiz ilinin deği! şik yerlerinde görev ifa ettim. Bir tek kuruş haksız
I menfaatimi görürseniz insanlıktan istifa edeceğim.
I (CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) Bir tek
sigara... Evet.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sana hangi fondan
I verdiler parayı? (Gürültüler) Oturduğun koltuk...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. (CHP sıI ralarından, «O taraf ediyor» sesleri) Hep öylesiniz,
I hiç kimse sükuneti muhafaza etmiyor ki.
Buyurun devam edin Sayın Bakan.

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAİMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet.
ASLAN (Devamla) — Bu fonun gelir kaynakları şu
Benim aldığım rey, sizden aldığım rey değildir.
Benim aldığım rey sizin reyleriniz değildir. (AP sırala I hususlardan oluşmaktadır :
I
Kızılay Derneği aracılığı ile (cümlenin altını çizirından gürültüler)
I
yorum)
hayır kurumlarından, mahalli idarelerden, vaBAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim.
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tandaşlardan toplanan bağışlardan. Birinci kalem bu.
İkincisi : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve serma
yesinin en az yarısı Devlete ait olan kurumların kâr
larının % 3'ü.
Ayrıca, gene Kızılay Derneği vasıtası ile yurt dışı
ve buna benzer kuruluşlardan elde edilen gelirler.
Muhterem arkadaşlarım, kaynağı bu olan bir fona,
insanın haksız olarak el uzatması için her türlü vic
dan duygusundan uzak olması lazım. (CHP sıraların
dan alkışlar) Bakınız; bu kaynağın nereye sarf edile
ceği de, 36 ncı maddede zikredilmiş, aynen okuyo
rum :
«Afet sebebi ile yeniden inşa edilecek ve onarıla
cak yapılarla, bunlara ait yol, su, elektrik ve kana
lizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı ya
pımı.
Arazi, bina malzemesi, her türlü makine, motor
lu taşıt, araç, gereç, alet, edevat alınması ve sağlan
ması...
Afetlerin zarannı önleme, gerekli tedbirleri araş
tırma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma ve personele
yapılacak ödemeler.
Konut yapan tüzelkişilerle ortaklık kurmak ve bu
amaçla çalışan kuruluşlara iştirak etmek. Afet hiz
metlerine ilişkin diğer işler.»
Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, 36 ncı mad
de fonun sarf yerlerini göstermiş; sadece bu fondan
afet hizmetlerinin ifası için personele de ücret öde
nebileceğini hükme bağlamıştır. Fondan yapılacak
sarfın hangi usullere tabi olacağını da, aynı kanunun
37 nci maddesi; İmar İskân, İçişleri ve Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe bırakmıştır.
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (F) fıkrası aynen şöy
le :
«Afet hizmetlerinde çalıştırılacak personele yapı
lacak ödemelerle yolluklar ve toplu sözleşme ile tanı
nan haklar.»
O halde, kanun ve yönetmelik afet hizmetleri dı
şında herhangi bir konuda istihdam edilen personele
ücret ödenmesine imkân vermemektedir. (AP sırala
rından «Oturduğun koltuk nerden?» sesleri)
İstediğiniz kadar oradan bağırıp çağırın. (AP sı
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Siz devam edin konuşmanıza.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Cesaretiniz varsa, yaptığınız
tasarrufların hesabını verebilecek durumdaysanız kür
sü açıktır, buyurun hesaplaşalım. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
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ETEM EKEN (Çorum) — Utanmaz onlar utan
maz. Devleti yiye yiye bitiremediler. (AP sıralarından
gürültüler)
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu
fonun bütünüyle kaynağı, en iyi yıllarda 300 milyon
dur. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) Ama dost
ve ahbap kayırmalarıyla, afet hizmetleriyle hiçbir iliş
kisi olmayan 3 500 personel bugün bu fondan maaş
almaktadır. (CHP sıralarından «Yuh» sesleri, gürül
tüler) Ve fonla ilgili yönetmeliğin bir maddesinde ay
nen şöyle diyor :
«Her yıl afet hizmetlerinde çalıştırılacak olan per
sonele ait kadrolar, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce
düzenlenir, Bakanlıkça onaylanır. Böyle bir kadro dü
zenlenmemiş» bugüne kadar. Tayin emirlerine, tayin
onaylarına bakınız arkadaşlar. Hiç görev yeri belli de
ğil. Nerede çalıştığı belli değil : «Aylığı 115 lira, tah
sili lise, mttspit evrakına nazaran çalıştırılmasına ma
ni hali bulunmayan adı geçenin Planlama ve İmar
Genel Müdürlüğü işçiliğine 115 lira yevmiye ile tayi
nine ve ücretinin 7269 sayılı Afetler Kanunu ile ihdas
edilen fondan Ödenmesine» Ortada ne kadro var, ne
bir şey. Şu anda bu fondan 5 500 şahıs ücret almak
tadır. Bunun sadece 2 bini prefabrik atelyelerde oda
cılık, şoförlük, ustalık, kalfalık benzeri hizmetlerde
çalışmakta, diğerlerinin hiç birisi bîr görev ifa etme
den bu fondan para almaktadır.
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Haram olsun, ema
nete ihanet.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Afetler Genel Müdürlüğünden
(zannediyorum Sayın Abbasoğlu buna itiraz edeme
yecektir) afetlerde yılda 36 bin evrak geçmektedir.
ETEM EKEN (Çorum) — Tüyü bitmedik yetimin
hakkını peşkeş çekmişler.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sadece merkezde büroda bu
şekilde 1 000 tane işçi statüsünde personel istihdam
edilmekte. 36 bin tane evrakı taksim ettiğiniz zaman
yılda 1 kişiye 36 tane evrak düşmektedir. 10 günde
1 evrak. Bunların birçoğunu oturtacak yer buluna
madığı için, ayrıca Bakanlık, illerde bina kirası öde
mek suretiyle bir de üstelik kira parası ödemektedir.
Buna rağmen 60 bin afetzede - Sayın Abbasoğlu bu
na da itiraz edemeyeceklerdir - 20 bini Muş ve Var
to'da, 10 bini Van'da, 10 bin kadarı da Bingöl, Di
yarbakır ve ona yakın illerde, yani aşağı yukarı 50
bini Doğu ve Güneydoğuda olmak üzere, kışı hâlâ
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çadırların altında naylon örtülerin altında geçirmek
te, hiçbir yaratığın barınamayacağı 30 - 4 0 metreka
relik bir alanın içerisinde yaşam kavgası vermektedir.
Eğer Yüce Meclis çıkarmış olduğu bu kanunlar
muvacehesinde, bu fonlardan bu hizmetleri ifa etme
den, bu ücretin ödenebileceğine kani ise benim hiç
bir itirazım yok. Hukuk bilgisi ve vicdanı olan hiçbir
insanın bu şekildeki bir uygulamayı sürdürebileceğine
ihtimal dahi vermemiştim ve onun için de cesaretle
meselenin üzerine gitmiştim. Buna rağmen almış se
bepleri ne olursa olsun, bu personele şu tebligatı yap
tım, dedim ki : Yasal olarak... (AP sıralarından gü
rültüler)
Efendim buyurun kürsü açık, ne söyleyecekseniz
söyleyin, ben her tarzda sizinle hesaplaşmaya hazı
rını.
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de
vam edin.
İMAR VE İSKÂN BAKAM AHMET KARAASLAN (Devamla) — «Seçim» diyorsanız, sizin re
yinizle gelmedim, Malatya'daki seçim sonuçları orta
dadır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar
AP sıralarından gürültüler) Evet, bundan sonra köy
muhtarı getiremezsiniz, köy muhtarı. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Evet, bu anlayışla hareket ederseniz; işte o parti
den ayrılışımın sebepleri bunlardır, ömrüm yolsuzlukla
mücadele etmekle geçti, bundan sonra da böyle ola
cak. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Buna rağmen bu personele tebligat yaptık, dedik
ki : «Yasal olarak size bu fonlardan ücret ödemek
mümkün değildir. Eğer emeklilik sürenizi doldurmuşsamz, toplusözleşme ve yasalarla size tanınan bütün
haklar saklı kalmak kaydıyla, bütün tazminatınız: öde
meye hazınz. Eğer, çalışma mecburiyetindeyseniz,
hiçbir ayrıcalıklı işlem gömleksizin ve hiçbir engel
çıkarmaksızın Bakanlığın diğer kadrolarında çalıştır
maya amadeyiz. (AP sıralarından gürültüler) Evet, ge
tirin, diğer hizmetlerde istihdam edeceğim; ama ya
sal olarak ve fondan ücret ödenmesi mümkün olma
yan...
Bundan dolayı arkadaşlarım, tetkike salih olmadı
ğı için 1969 yılından bu yana Afetler Fonunun he
sabı Sayıştay'a verilememektedir. Benden bu mu bek
leniyor, bu kanunsuz uygulamayı sürdürmem mü bek
leniyor? Şimdiye kadar hesabını nasıl verdiysem bü
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tün yaşantımın hesabını, bundan sonra da öyle ver
meye hazırım. (AP sıralarından gürültüler; CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Evet.
Halen sizin bürolara yerleştirdiğiniz militanlarla
çalışıyorum. Bugüne kadar bir tek şey bulsalardı, bir
kanunsuz uygulama bulsalardı, elinizde birtakım de
lillerle şu kürsüye çıkardınız. (AP sıralarından gürül
tüler; CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, süreniz
doluyor çünkü; lütfen konuşmanızı toparlayın.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAÂSLAN (Devamla) — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu; 1, 2 ve 3 ncü derecelerde çalışan personele
hiçbir surette fazla mesai verilemeyeceğine amir bu
lunmasına rağmen, arkadaşlarım, Afetler Fonu'ndan,
valisi dahil, en üst düzeydeki kimselere fazla mesai
ödenmiştir. Bunları da geri alacağım, bunları da so
nuna kadar takip edip geri alacağım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, günlerdir basında ko
parılan yaygara, yapılmak istenen istismarın içyüzü
bundan ibarettir. Hiç kimse bizim işbaşında bulundu
ğumuz ve sorumluluk yüklendiğimiz dönemde bizden
yasa dışı bir uygulama beklememelidir, varsa bütün
bu yasa dışı uygulamaları durduracağız. Bizim de ya
sa dışı bir faaliyetimizi görürseniz, Yüce Meclisin
kürsüsü açıktır; ama yaygaranın, şamatanın karşısın
da asla yılmayacağız. Kanun, adalet neyi emrediyor
sa o yolda yürüyeceğiz.
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan konuşmalarına başlarken, benim
imar iskân Bakanlığında usulsüz olarak para aldı
ğımı ve bu parayı ödemediğimi iddia ederek, bana
sataşmışlardır. Bu konuda söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Tutanağı getirtip inceleyeceğim ve
sataşma varsa size söz vereceğim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim
«dün ödedi» dedi.
BAŞKAN — Tutanağı şimdi incelerim efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Parayı
dün ödedi» dedi efendini.
BAŞKAN — Bu oturum içinde söz veririni, eğer
sataşma varsa.
Gündeme geçiyoruz.
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VI
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/30)
BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Solcu Ecevit Hükümetinin, iktidara gelişiyle be
raber alt üst ettiği Türk idare hayatında görülen,
huzursuzlukların başında valilerin tutum ve davraranışları gelmektedir. Bu cümleden olarak İstanbul
Valisi 67 ilin valileri arasında sol partizanlık, sol ta
rafgirlik ve sol zulüm hususunda ön sırayı işgal et
mektedir. 26 Mayıs 1978 günü İstanbul Taksini ala
nında Türk milliyetçilerinin, 1 Mayısta kızıl bayrak
ve soku komünist liderlerin kirlettikleri alanı temiz
lemek maksadıyla yaptıkları toplantıda valinin; Türk
Bayrağına gösterdiği saygısızlık bardağı taşıran dam
la olmuştur. Bu hususta tanzim ettiğimiz Meclis
Araştırması önergesinin Yüce Mecliste okutulmasını
ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Devleti temsil ve hükümetin plan ve programı
île kanuni emirlerini ifaya memur mülki idarenin ba
şı olarak memleketin ve mahallin emniyet ve asayi
şini korumakta, suçları önlemekte ve takipte, za
bıta amiri sıfatiyîe valiler Devlet hayatının en mü
essir unsurlarıdır. Türk devletlerinde valiler ve va
lilik makamı, daima ihtiram mevkiini muhafaza et
miş ve Milletimiz bu makama bu sıfatından dolayı
itina göstermiştir. Onun içindir ki vatandaşlarımız,
valilerimize şahsi ve kabiliyeti ne olursa olsun dalma
«Vali Baba, Vali Paşa» gibi sıfatlarla değerlendirmiş
tir. Ama ne yazık ki, Anakara ve İstanbul şehir
lerimiz solcu CHP nin iktidarı üe beraber tayin edi
len iki vali tarafından, halkımız ve milliyetçi kuru
luşlar, canından ve hayatından bizar hale getiril
miştir. Ankara Valisi, Mahkeme kararıyla ismini
dahi değiştirerek, tuhaf ve acayip bir haleti ruhiyenün içine girmiştir. İstanbul Valisi ise, kendisini
tamamen ve fiilen solcu CHP nin azgm bir militanı
haline getirmiştir.
24 Mayıs 1978 günü Şişli Halâskârgazi cadde
sinde bulunan Neyir mağazasında Muhterem Refi
kaları, iki adet polis ve kırmızı plakalı 34 001 ara
baları mağazanın önünde park etmiş olarak alayı
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MECLİS ARAŞTIRMASI

ÖNERGELERİ

vata ile alışveriş yapıyorlardı. Valilik ikametgâhı
bu mağazaya 250 metredir. VaM, muhterem ha
nımefendilerini 250 metrelik sokağı yürütmemek için
Devlet ve Milletin, tüyü bitmemiş yetimlerinin hak
larından keserek valf beyin hizmetlerine tahsis etti
ği vasıtayı, emrine tabi kılmıştır. Bu vali, İstanbul
ilinin basma geldiği günden beri kanunları, nizam
ları, örf, adet ve ananeleri bir kenara iterek, her ha
diseyi solcu zaviyeden ve CHP nin menfaat gözlüğü
arkasından bakarak, değerlendirmiştir. İstanbul'da
komünist eşkiyalarca vuku bulan yüzlerce cinayetin
failleri sırf bu valinin partizan tutumu sebebiyle, bu
lunmamaktadır. Ümraniye'de komünist eşkıyanın
katlettiği 5 vatandaşımızın katli hadisesini bile suç
vasfını değiştirerek gecekondu ticaretine bağlamış ve
komünist eşkiyaya tedip ve takip edeceği yerde, on
lara cesaret vermiştir. Aynı şekilde bu 5 Müslüman
çocuğun bu şehitlerin cenaze namazlarını emirle kıl
dırmamak suretiyle, hukuk kanunlarına değil, ilâhi
emir ve nehiylere karşı gelmiştir.
Bugüne kadar vaki icraatıyla bu valinin milliyet,
milliyetçi düşünce, Türklük, Islamhk ve bayrağa
karşı husumet ilan ettiği görülmektedir. Marksist
DİSK'in Taksim'de icra ettiği 1 Mayıs komünist
ayaklanmasına Devlet güçleriyle himaye kanatlarını
açmış, Devletin emniyet kuvvetlerinin himayesi al
tında komünist eşkiyanın Türk Devletine, müesses
nizama, İslama, Türklüğe ve bayrağa hakaret etme
lerini temin etmiştir. Kanunen murakabesi altında
bulunması iktiza eden İstanbul Belediye Başkanının
dahi iştirak ile aynı fiillere irtikâp etmesi hafinde,
hiçbir kanuni müeyyide tatbik etmediği gibi, tekev
vün eden suçların dahi intacına ve deKUerin toplan
masına, adalete intikaline gayret göstermemiştir.
Aksine, 26 Mayıs 1978 günü, Türk milliyetçilerinin
Taksim meydanında yapmayı kararlaştırdıkları bay
rağa saygı mitinginde, komünist eşkiyanın 1 Mayısta
yaptığı gayrikamıni toplantıda gösterdiği gayret ve hi
mayenin aksine olarak, milliyetçilere zorluk ve en
geller çıkarmıştır. Taksim'e doğru yürüyen albayraklı yürüyüş kollarım 10 türlü barikat kurdurarak
ve POL-DER'K polislerine emir vererek milletlimize
ve bayrağımıza hakaret ettirmiştir. Ayrıca, Taksim
meydanına bakan, komünistlerin yakıp, milliyetçilerin
tekrar ihya ettikleri Kültür Sarayı'nın ön cephesine
asmak istediğimiz Türk Bayrağının asılmasına karşı
gelmiş ve kendisine rica eden parlamenterleri dışarı
attırmakla tehdit etmiştir. Bir Mao'cu militan kadar
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solun enirinde ve daha önce de meşru nizamı yık
maya çalışan, cuntalar içinde bulunduğu İddia edilen
İstanbul Valisinin bu gayrlikanunî ve gayrimi!! tu
tumlarından kurtulmak ve kendisinin durumunu açık
lamak için,
1. Siyasi maksatlı cinayetlerin suç vasfını değiştirip, bunları adi vakalar haine getirmek istemesi,
2. Hizmete mahsus vasıtaları hanımının emrine
tahsis ediip savurganlıkta bulunması,
3. Müslüman Türklerce vacîbül ifa cenaze na
mazını kıldırtmamak enirini vermesi,
4. Komünlist ölülerine bile örtülmesine göz yu
mulup, bir komünistin bir diğer komünisti öldürme
si üzerine, Türk Bayrağını, Hukuk Fakültesi üzeri
ne çektirip mateme sokulmasına göz yumulurken,
Türk Bayrağının, Kültür Sarayına haşmetle asılması
na mani olmak istemesi suretiyle Bayrağımıza husu
met Han etmesinin sebeplerini ortaya çıkarmak maksa
dıyla adı geçen Valinin yukarda belirtilen icraatı hak
kında Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 102 nci mad
desi gereğince Meclis Araştırması açılmasını rica ede
riz.
Muğla Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
Ahmet Buldanh
Koksal Toptan
Bursa Milletvekili
Adana Milletvekili
M. Emin Dalkıran
Hasan Gürsoy
Çorum Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Ahmet Çimbek
Adem AK Sanoğlu
Manisa Milletvekili
Denizli Milletvekili
Sümer Oral
M. Kemal Aykurt
IMa Milletvekili
Bolu Milletvekili
Mehmet Aksoy
Avni Akyol
BAŞKAN — Gündemdeki
geldiğinde görüşülecektir.

yerini alacak,

sırası

2. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve
9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/31)
BAŞKAN — İkinci Araştırma Önergesini okuyo
ruz :
Millet Meclisi Başkanlığına
Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, göreve başladığı ilk
gün Ankara Belediyesi Temizlik İşçilerinden derlediği
60 kadar aşırı sol militanın arasında anarşik slogan
lar söyleterek Bakanlığa gelmiş, tarafsız memurlara
gözdağı veren terör havası içinde makam koltuğuna
oturmuştur.
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İlk icraatı Disk'in önceden hazırladığı listelere
göre en üst kademeden en küçüklere kadar memur
kıyımına girişmek, özlük ve müktesep hak tanımamak,
onur kırıcı atamalar yapmak, istifaya zorlamak, ek
mek parası uğruna istifa edemeyenleri acarşinin kol
gezdiği bir serseri kurşuna hedef olacak Doğu bölge
lerine sürmek olmuştur.
Yeterlik imtihanım kazanmış ve atanmış olan iş
müfettişleriyle, iş güvenliği müfettiş yardımcılığı im
tihanım kazanan memurların kanuni meşru haklarım
gasp ve iptal etmiştir
Anayasa ve İnsan Hakları Beyannamesinin temel
hak ve hürriyetlerini çiğnemiş, memurların vicdan ve
din hürriyetlerini kaldırmış, namaz kılmalarını yasak
lamış, izin alarak Cuma namazına giden memurlar
hakkında «görevini terk etmiştir» şeklinde tutanaklar
düzenleyerek işlerine son vermek, emeklilik haklarını
gasp etmek yolunu tutmuştur
Mesture hamın memurların başörtülerini çıkart
maya zorlamış, sosyetik modaya göre mini etek giymeyenleri, ruj pudra allık sürmeyenleri Doğu illeri
ne sürmüştür.
Yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarım çözümle
yeceği, sosyal güvenlik haklarını koruyacağı yerde,
ekmek parası için gittikleri gurbet ellerinde çalışarak
biriktirdikleri tasarruflarını, dövizlerini ellerinden al
maya hedefleyen emeklilik kanun tasarısını imzalayıp
savunarak işçilerimizi mağdur ve perişan etmiştir.
Ayrıca yurddışı kadrolarındaki bilgili yurtsever
memurları yurt içine alarak yerlerine aşın sol parti
zan militanlar atamış, kadro tensikatı suretiyle çalış
kan namuslu memurların kadrolarım iptal etmek su
retiyle bunların Danıştaya başvurma yolunu tıkamış,
içte ve dışta Çalışma Bakanlığını anarşi yuvasına, par
ti ocağına çevirmiştir.
Sayın Bakan Anayasa ve kanunları çiğneyerek bu
zulüm ve işkenceleri yaparken en küçük vicdan azabı
duymamış, bir gün Yüce Divana gidebileceğini düşün
memiştir.
Sayın Bakan, kanunların mecbur tuttuğu koordi
natör Bakanlık görevlerini yapmamıştır. Şöyle ki :
1. Ülkelerinde işçilerimizin çalıştığı devletlerle
yapılan ve yapılacak olan sosyal güvenlik anlaşmala
rına bigâne kalmış, bu işleri bilen, takip eden ehliyetli
genel müdür ve uzmanları yerlerinden atmış, işçileri
mizin meşru haklarının gasp edilmesine yok edilme
sine sebep olmuştur.
2. En az 200 bin memurun işçi kadrosuna geç
mesini sağlayacak olan devrimizde kanuni formalite-
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leri tamamlayıp Resmi Gazetede nitelikleri yayınlan
mış olan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplatıla
rak asgari ücretin 3 300 lira olarak tespitiyle ilan
safhasına gelen işçi - memur ayırımı kararnamesinin
çıkarılmasını engelleyen, yüzbinlerce çalışan insanı bu
hayat pahalılığı içinde geçim sıkıntısına iterek onları
perişan ve mağdur eden Sayın Bakan, ihmal lakaydi
veya kasti i olarak görevini yapmamış, suç işlemiştir.
Bu işlere aklım ermiyor diyemez. Yakın arkadaşlarını
ve hukukçularım bilen kişilerden seçmeliydi. MSP
Grupu adına 1978 mali yılı Çalışma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimiz belirtilirken bu konuda
gerekli uyarı yapılmıştır. Zabıtlara geçen ifadeleri
miz : «Sayın Bakana kendilerinden önce kanuni for
malitesi tamamlanan, Şubat 1978'den önce gerçekleş
mesinde Bütçe gerekleri ve sosyal adalet bakımından
zorunluluk bulunan îşçi - Memur Ayırımı Kararna
mesinin yürürlüğe konulması konusunda gerekli te
şebbüsleri yapmakta geç kalmış olduklarını, statüleri
değişecek olan ve geçim sıkıntısı içinde bulunan en az
200 bin kişi bu kararnamenin çıkmasını heyecan ve
merak içinde beklemektedir.
Günün sösyo - ekonomik şarttan muvacehesinde
asgari ücret miktarı da zamanımızda tespit ettirilerek
1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmiş olduğuna göre
işçi-memur ayırımı kararnamesinin Ocak 1978 so
nuna kadar çıkması gerekirdi.» şeklinde sayın Baka
na kanunen yapmakla mükellef olduğu görevi hatır
latılmıştır. Buna göre kanuni görevim" 4 aydır yap
mayan çalışanların ve işçilerimizin meşru haklarını
koruyamayan Çalışma Bakanının icraatı konusunda
Anayasanın 88 nci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uya
rınca Meclis araştırması açılmasına karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz.
istanbul
Fehmi Cumalıoğlu
Sivas
Temel Karamollaoğhı
Mardin
Abdülkadir Timurağâoğlu
Konya
Şener Battal
Sürt
Abdülkadir Kaya

Erzurum
Korkut Özal
Adana
Hasan Aksay
Mardin
Fehim Adak
Malatya
Mehmet Recai Kutan
İstanbul
Süleyman Arif Emre
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sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Anyasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeelri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/32)
BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
1974 CHP İktidar döneminde CHP Genel Sek
reteri ve eski Milli Eğitim Bakam Sayın Mustafa
Üstündağ'ın babası, annesi ve yeğenlerinin Kıbrıs'a
iskân edildiği kendilerine ev, traktör ve narenciye
bahçesi tahsisi yapıldığı iddia edilmektedir.
Kıbrıs'a iskân edilecek vatandaşların malı mülkü
olmaması gerekmektedir. Halbuki Üstündağ'ın aile
sinin Konya'da işlettikleri arazileri, çalıştırdıkları çi
mento, demir, yem, şeker bayilikleri olduğu gibi Yunak
İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bakı ile tır işletmeci
liği yaptıklarrda ifade edilmektedir. Bu imkânlar içe
risinde olupta Kıbrıs'a iskân edilen vatandaş olaca
ğını sanmıyorum,
CHP'sini 10 aylık 1974 hükümet döneminde MÜH
Eğitim Bakanı olan CHP Genel Sekreteri Mustafa
Üstündağ'ın yakını oldukları için bu imkâna kavuşan
aile fertlerinin Kıbrıs'ta ve Konya'da zaman zaman
ikamet ettikleri söylenmektedir.
Bu durum çeşitli yerlerde söylenip seçim meydan
larında da propaganda vesilesi ile iddialar tekrarlan
mıştır. Konu Şimdiye kadar inkâr da edilmemiştir.
Bu duruma göre 1974 CHP İktidarının 10 aylık
döneminde Milli Eğitim Bakanı olan Mustafa Üstün
dağ'ın bakan olarak yakınlarına menfaat sağladığı
iddialarının gerçek olup olmadığının tespiti için Ana
yasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
İzmir
Antalya
Şinasi Osma
İhsan Ataöv
Eskişehir
Kocaeli
İbrahim Topuz
İsmet Angı
Erzincan
Bursa
Timuçin Turan
özer Yılmaz
Amasya
Ordu
Muhammet Kelleci
Kemal Şensoy
Gümüşhane
Ordu
Bilâl Taranoğlu
Mehmet Çatalbaş
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.
4. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve
3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
12 arkadaşının demir tevzi ve tahsis işlerinde yolsuzkadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta menfaat | luk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasa229 —

M. Meclîsi

B : 155

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve. 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına, ilişkin önergesi. (10/33)
BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Arz ve talep miktarlarında bir denge kurulama
dığı için özellikle son yıllarda ülkenin her yanında
demir sıkıntısı görüldüğü ve bu maddenin karaborsa
ya intikal ederek büyük vurgunlara yol açtığı malum
dur.
Yeterli miktarda üretim yapılamadığı için, yurt
dışından ithal edilmek zorunda kalınan demirin tica
reti fakir vatandaşı ezen, ama birtakım kişileri zen
gin eden (cazip iş) hüviyeti kazanmıştır.
Şu anda demir piyasada 17 veya 18 liradan alıcı
ya sunulduğu ve çok büyük iddialarla fiyat kontrol
komiteleri teşkil edildiği halde ilgili bakan hâlâ de
magojik demeçlerle vatandaşı oyalamaya çalışmakta
dır.
Hükümetin dağıtım aksaklıklarını gidermek ve bu
yolla karaborsaya engel olmak için bir kararname
çıkardığı malumdur. Buna göre belli yerlerde demir
çelik fabrikaları depolar kurmak suretiyle vatandaşa
doğrudan satış yapacak ve aracılar ortadan kaldırıl
mış olacaktır. Ancak inşaat mevsiminin yarışma ge
lindiği şu günlere kadar demir çelik fabrikalarının
nerelerde bu şekilde tanzim satışı yapılacağının kara
rı dalbj alınmış değildir. Bazı ellerin bu işlemi gecik
tirdiği izlenimi uyanmaktadır.
Şu anda demir piyasada karaborsa fiyatı ile satıl
dığı halde Karabük Demir Çelik Fabrikalarında Stok
demir bulunmaktadır. Parasını peşin olarak yatırıp
bir seneden beri beklediği halde demir alamayan özel
ve tüzelkişiler bulunmaktadır. Karakaya baraj inşa
atı için gerekli demirin dahi verilmediği öne sürül
mektedir.
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Parasını yatırmış gerçek ihtiyaç sahiplerine demir
verilmez ve onlar karaborsacıya itilirken; Karabük
Demir Çelik Fabrikalarından bazı kişilere binlerce
tonluk tahsisler yapıldığı yolunda iddialar mevcut
tur. Örneğin bir ay kadar evvel bir hanıma iki bin
ton demir verildiği ve bu demirin belli bir işe tahsis
edilmiş olmasına karşın, demir taşıyan TIR kamyon
larının güney illerinden biri yerine İstanbul'a bir de
mir tüccarına devredildiği öne sürülmektedir.
Mamul şekilde demir ithalatı yapılmadığına ve
karaborsa fiyatı ödendiği takdirde piyasada istenildi
ği kadar demir bulunabildiğine göre tüketiciye satılan
demirlerin Demir - Çelik fabrikalarından bazı kuv
vetli eller tarafından alınarak değerlendirildiği açık
olarak anlaşılmaktadır.
Konu Yüce Meclis tarafından ele alınıp incele
meye tabi tutulduğu takdirde Karabük Demir Çelik
Fabrikalarında yapılan demir tevzi ve tahsis işinde
iddia olunduğu üzere yolsuzluk olup olmadığı ortaya
çıkacaktır.
Bu nedenle Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 nci
maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını say
gı ile dileriz.
Zonguldak
Zonguldak
Koksal Toptan
Ahmet Gültekin Kızılışık
Zonguldak
Trabzon
Abdulmuttalip Güt
İbrahim Vecdi Aksakal
Bolu
Manisa
Müfit Bayraktar
Halil Yurtseven
Kütahya
İçel
Hüseyin Cavit Erdemir
Ramazan Çalışkan
Manisa
Trabzon
Sümer Oral
Kemal Cevher
İçel
Balıkesir
Ali Ak
Hüsnü Yılmaz
Kocaeli
İbrahim Topuz
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — 2/29, 2/97, 2/98, 2/119, 2/514 esas sayılı
kanun tekliflerinin 1/147 esas sayılı kanun tasarısı
ile birlikte dikkate alınmak ve gereği yapılmak üze
re, ilgili dosyaların Başkanlığa sunulmasına dair Plan
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/353)
BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanlığının bir
tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuzda bulunan 2/29 numarada kayıt
lı Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 2/97 ve 2/98
numarada kayıtlı Ankara Milletvekili Semih Eryddız
ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 1479 sa
yılı BAĞ - KUR Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleriyle 2/119 numa-
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rada kayıtlı İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege ve
Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 2/514 numarada
kayıtlı Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın kanun
tekliflerinin; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda
bulunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve ilgili
tekliflerle birlikte dikkate alınmak ve gereği yapılmak
üzere adı geçen dosyaların Yüksek Başkanlığa sunul
masına karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ede
rim.
Pİan Komisyonu Başkanı
Tekirdağ
Yılmaz Alpaslan
Komisyonumuzca da uygun görüldü.
7 . 6 . 1978
Sağlık ve Sosyal işler
Komisyonu Başkam
Hatay Milletvekili
Öner Miski
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lerek ve esas kanun tasarısı alınarak Adalet ye Plan
Komisyonunda kabul edildi ve karara bağlandı.
C) Kanun tasarısı Hükümet
tarafından sebep
gösterilmeden 11.5.1978 tarihinde geri alındı. Meclis
Başkanlığı Plan Komisyonuna benim teklifim ve
diğer iki parlamenterin teklifi hakkında Plan Komis
yonunca bir rapor düzenlenerek Başkanlığa iade edil
mesi talep edilmiştir. Buna rağmen şimdiye kadar bu
rapor düzenlenmemiş ve teklifler bu sebepten Plan
Komisyonunda kalmıştır.
Sonuç : Tarafımdan verilen hâkim ve savcıların
ek göstergelerinin artırılmasına dair kanun teklifim,
Adalet ve Plan Komisyonunda kabul edilmiştir. Yu
karıdaki izah ettiğim sebeplerden dolayı Plan Ko
misyonuna iade edilmiştir. Bu teklifler verilen* 45
günden fazla zaman geçmiştir. Millet Meclisi İçtü
züğünün 38 nci maddesi gereğince kanun teklifimin
Genel Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz
ederim.
Ankara Milletvekili
İsmail Hakkı Köylüoğlu
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir.

BAŞKAN —Bilgilerinize sunulur.
2. — Ankara Milletvekili
İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesi
nin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki
kanun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/502, 4/111)
BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma öner
gesi vardır. Önerge geçen birleşimde okunmuş, üze
rinde usul görüşmesi yapılmış,
oylaması kalmıştı.
Şimdi önergeyi tekrar okutup onayınıza sunacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin
3 ncü ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında.
A) Tarafımdan 26 . 1 . 1978 tarihinde ve yine
1977 yılının baharında yukarıda tarih ve numarası
yazılı kanunun ilgili maddelerinin değiştirilmesini
teklif ettim. Yaptığım bu kanun teklifi hâkim ve sav
cıların ek göstergelerinin artırılmasıdır.
B) Bu kanun tekliflerim 21 . 3 . 1978 tarihinde
verilen aynı mahiyetteki kanun tasarısıyla birleştiri

3. — Konya Milletvekili Şener Battal ve iki, arka
daşının, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi, (2/133,4/113)
BAŞKAN — İçiüzüğiin 38 nci maddesine göre ver2m!ş iki önerge vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza su
nacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci
maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla
talep ve rica ederim.
Teklifin mahiyeti :
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 15 nci
maddesine bk fıkra eklenmesi hakkında.
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18 . 5 ". 1978
Konya
Şener Battal

İstanbul
Süleyman Arif Emre

Siirt
Abdülkadiı Kaya
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Komisyo
na bilgi verilmiştir. Okunan önergeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıillmemişıtir.
4. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Urfa Mil
letvekili Salih Özcan'ın, 1897 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin (A) bendine bağlı 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/174, 4/112)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci
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maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla ta
lep ve rica edenim.
18 . 5 . 1978
Konya
Urfa
Şener Battal
Salih Özcan
TekMin mahiyeti :
1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) ben
dine bağlı 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında.
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Komisyona
haber verilmiştir. Okunan önergeyi oyunuza sunuyo
rum: Kalbuî edenler... Etmeyenler... Kabul ediîmemıiştir.

V. — SEÇİMLER
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahkeme
si Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu ve aday
listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı : 63 ve 63'e '
1 nci ek) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin «Secini» kısmına ge
çiyoruz.
Gündemimizin «Seçim» kısmında yer alan, Ana
yasa Mahkemeisinde açık bulunan 2 ası! üyelik için se
çim yapılacaktır. Ancak, Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Başkanlığının bir
önergesi vardır, okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Anayasa Mahkemesine Millet Meclisince seçilecek
iki üyelik için, istekli adaylar arasından Anayasa Ko
misyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kuru'u Kar
ma Komisyon, Anayasanın 145 nci ve 1697 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmüne uygun olarak 3 katı
yani 6 aday sapltanmış ve Genel Kurula biüdirilmişti.
Genel Kurulda bugüne kadar oluşan seçim turla
rından anlaşılmaktadır ki, üyelerden birisinin daha ön-

ce seçilmesi, «kincisi için turların sürdürülmesi olasılı
ğı kuvvetidir. Bu halde ise önemHi bir anayasal so
run ortaya çıkmaktadır. O da, ikinci üyenin geriye ka
lan 5 aday arasından seçilmesi halinde boş olan bir üye
lik için 5 adayın mevcut olmasının Anayasamızın açık
hükmü ile bağdaşamayacağıdır. Bu nedenle yukarıda
sözünü ettiğimiz sorunun şimdiden çözümlenmesi ve
adaylardan sadece biri seçildiği takdirde boş kalan tek
üyelik için aday sayısının hangi uisuîîe üçe indirilece
ğinin Katma Komisyonca görüşülerek bu konuda alı
nacak kararın da Genel Kurula sunulması amacıyla
Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi işleminin gün
demden çıkarılmasına ve Anayasa Mahkemesine üye
seçimi için aday saptanmasına ilişkin evrakın bir defa
ya mahsus olmak üzere İçtüzüğün 89 ncu maddesine
göre Karma Komisyona geri verilmesini saygılarımla
dilerim.
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerindeit Kurulu Karma
Komisyon Başkanı
İstanbul
Muammer Aksoy
CEVDET AKÇALİ

(Aflana) — Sayın

Başkan,

önergenin, aleyhinde söz istiyorum efendim.
(1) 63 S. Sayılı basmayazı 22 . 3 . 1978 tarihli
122 nci Birleşim,
63'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 24 . 5 . 1978 tarih
li 149 ncu Birleşim Tutanak Dergisine eklidir.

BAŞKAN — Aleyhte mi, usul hakkında mı?
CEVDET AKÇALI
efendim.
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VI. — USUL HAK*
1. — Komisyon başkanlarının, Komisyonda karar
alınmadan, gündemde yer almış bir konuyu geri alıp
alamayacağı hakkında.
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın Akça
lı.
CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
muhterem mıilletvekilieri;
Anayasa Komisyonu Başkanının şahsen böyle bir
önerge vermeye yetkisi yok. İçtüzüğün 89 ncu madde
sini aynen okuyorum:
«Esas Komisyon veya Hükümet, tasarı veya tekli
fin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, Komis
yona geriverilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere
isteyebilir.»
Burada İçtüzük «Komisyon» deyimini kullanmış
tır, «Komisyon Başkanı» deyimini kullanmamıştır. Ben
Anayasa Komisyonu üyesiyim ve burada Anayasa Ko
misyonu üyesi arkadaşlar var. Komisyonumuz bu se
çimin geni alınması hususunda herhangi bir karar ver
memiştir. Bu sebeple, Komüsyon Başkanının şahsen
'böyle bir önerge vermeye yetkisi yoktur.
Diğer taraftan, İçtüzüğün 50 nci maddesi, Mecli
sin gündemlinin nasıl tayin edildiğini, bu sıranın nasıl
değiştirileceğini gayet açık suretlte tayin etmiştir. Bu
rada, seçimin gündemin hangi sırasında yer alacağı
ve bu gündemde nerelere getirileceği hususunda gayet
sarih hükümler vardır. Önerge bu hükme de aykırıdır.
İçtüzüğün 50 nci maddesıîmin 3 ncü fıkrasına seçim kon
muştur. Son fıkrasına da, sadece, gündemde yazılı hu
suslardan 3 ve 4 ncü kısımlardaki seçimler ve oylama
lar için de haftanın befii bir gününün ayrılabileceği hu
susunda bir kayıt konulmuş; fakat 3 ncü ve 4 ncü kı
sımların yerinin değiştirilemeyeceği hükmünü getirmiş
tir.
Bu sebeple, gerek Komisyon Başkanının şahsen
böyle bir önerge verme yetkisi olmadığından ve ge
rekse gündeme gelip 3 ncü sırada yerini almış olan bir
hususun yerinin değiştirilmemesi yönünden, bu öner
genin kalbüMne imkân yoktur. Reddi hususunu Yüce
Meclisin takdirlerine arz ediyoruz,
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANI
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Söz istiyorum.
CEVDET AKÇALI (Adana) — Oylanamaz, oyla
namaz; İçtüzüğe aykırıdır.
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Hem «Oyla
namaz» diyorsun; hem de reddini talep ediyorsun. Han
gisi doğru birader?
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IDA GÖRÜŞMELER
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANI
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerii arkadaşlarım;
Vermiş olduğum önergede ne İçtüzüğe, ne de hu
kukun genel prensiplerine aykırı hiçbir nokta yüktür;
özerkle uygulamaya aykırı hiçbir nokta yoktur.
Cevdet Akçalı arkadaşım, uzun süre bu Mecliste
çalışmış ve bildiğime göre Anayasa Komisyonunda
Başkanlık da yapmış bir arkadaş olarak, 89 ncu madde
de sözü edilen Komisyonun geri almasının tatbikatla,
hemen daima Komisyon başkanlarının imzasıyla oklu
ğunu biErîer.
Ben bu konudaki başvurmadan önce tatbikatın ne
yolda olduğunu da inceledim. Eğer şunu diyorlarsa ki,
«Tatbikat genellikle böyledir ama; bu meselede biz
geri alınmasını işitemiyoruz, çünkü bir özel durum var,
yol açılacak olursa belki Meclisin işlemesi için bazı
adımlar atılabilir; bu Meclisin işlemesini sağlayacak
adımların atılması ne olursa olsun, önlenmelidir»: Bu,
hiçbir zaman hukuk prensipleriyle bağdaşmaz.
Birincisi, demek ki, usul bakımından başkan geri
alabilir.
Kanunların dışındaki noktalarda geri alma olabi
lir mi? Tatbikat vardır, haltta aynı noktalar vardır;
9 Kasım 1976 tarihinde aynı şekilde geri alınmıştır;
21 nci cildin 101 nci sayfasında 5 nci Birleşim açılıp
okunduğunda görülür. Bu noktada da en küçük bir
endişe yoktur.
Muhtevasına gelince: Doğruluğu ve hukukiliği
tartışma götürmez. Çünkü, Anayasanın ve ilgili ka
nunun
hükümlerine göre, 3 misli aday üzerinden
Anayasa Mahkemesi üyeleri seçilecektir. Biz komis
yonda sadece bir noktayı düşündük - aklımıza gel
medi - dedik ki: «3 - 3'mü yapalım?» 2 şahıs birden
aday olduğuna göre, 3 şu adaylık için 3'de bu aday
lık için.» «Bu doğru olmaz» denildi görüşmeler sıra
sında, çünkü, belki en uygun olan, en yüksek ehliye
te sahip bulunan 2 şahıs birden aynı "3'lü kategoriye
düşebilir. O takdirde bu doğru olmaz. Mademki şu
anda 2 tane açık vardır, 2 misli olan 6'yı gösteririz.
Ama arkadaşlar, hukuktaki bütün sorunlar, uygu
lamada ortaya çıkıyor. Uygulamada görüldü ki, üye
lerden birisi daima çok üstün oy alıyor. Bu nedenle
o gün ki görüşmelerde dedik ki: «Belli, bu arka
daş geçilecek». «Seçilecek» deyince birden şu sorun
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ortaya çıktı: Peki o seçildi, ondan sonra ne olacak?
Geriye kalıyor 5 tane aday. 5 tane aday arasından
nasıl geri kalan ikinciyi seçebiliriz? Açıkça Anaya
sanın ve ilgili kanunun maddesine aykırı olur. 3 aday
üzerinden biz geri kalanı seçeceğiz; o halde, o andan
itibaren artık durum aydınlığa kavuşmak mecburi
yetindedir.
«Şöyle düşünülebilir» dedim, «denileibiür ki, hele
bir seçilsin de, ondan sonra geri alırız». İşte esas o
zaman ihtilaflı olur. Çünkü bu kimin seçileceğine
göre, seçilmiş ve geride kaian adaylara göre usulü
tespit etme, kuralı tespit etme olur ki, bu sübjektif
olur. Daha adaylar belli olmadan, yani geriye kalan
ikinci şahsın kim olduğu belli olmadan kuralın tes
pit edilmesi hukuk prensipleriyle bağdaşır. O halde,
bir nokta eksik getârilmiiştir dedik. Eğer 2 aday bir
den seçilmez de birisi seçilirse, 5 olan adayın 3'e in
dirilmesi nasıl oEaeaktır? Çeşitli yöntemler akla gele
bilir ki: En çok oy almışlardan geriye kalan 3 kişi.
Belki bu da doğru olmayabilir. Hayır, yeniden Kar
ma Komisyon, geri kalan 5 aday üzerinden 3 adayı
tespit eder; hatta üçüncü yol bile var.
Demek ki, geriye kalan bu 5 adayın 3'e nasıl
indirileceğinin, objektif bir biçimde ve daha kimin
seçildiği ve geriye kimlerin kalacağı belli olmadan,
Anayasa Komisyonunda tespit edilmesi gerekir. Bu
nu daha evvel düşünemezdik; çünkü tatbikatta ilk
defa karşılaştığımız bir nokitadsr 2 adayın birden aşa
ğıya gönderilmesi. Bunun ortaya çıkardığı bir sorun
dur.
Bundan dolayı, Anayasa Komisyonu, bugüne ka
dar ki tatbikata uygun olarak, Başkanın imzasıyla ve
yine bugüne kadarki tatbikata uygun olarak, Anaya
sa Mahkemesi üyelerinin seçimi konusunda da bir
geriye alma talebinde bulunmuştur. Bunun usule ay
kırı hiçbir tarafı yoktur; muhteva bakımından da ta
mamen yerinde bir harekettir. Ama tesadüfen, bizim
bu şekilde geri istememiz bir partimizin engelleme tak
tiğiyle aynı ana gelmiştir. Bu geri alınacak olursa, bazı
kanun tasarılarının konuşulmasına olanak hâsıl ola
caktır; bundan memnun olmamaktadırlar. Ama İçtü
zük hükümlerinin uygulanmasının partilerin taktikle
riyle alakası yoktur. Şu İçtüzük hükmünün uygulan
masında bir art niyet olmadığı gibi, tam aksine, tama
men doğru bir tutum vardır. Aksi görüşte olan arka
daşlar buraya çıkarlar, söylediklerimden hangi nokta
nın yanlış olduğunu belirtirler, gerçek meydana çıkar.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Komisyonda görüştük ya.
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKA
NI MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hayır Sa
yın Köylüoğlu, Komisyonda 3'er 3'er 2 aday mı gös
tereceğiz, yoksa 6 adayın 2'sirti, 3'ünü mü göstere
ceğiz, bunu konuştuk.
Arz edememiştim. Şimdi incelediğimiz nokta şu :
Biz orada şunu kabul ederek bunu tespit ettik : 2 tane
şahsın, yani 2 üyenin birden seçilmesi hali. Şimdi bir
noktaya çıktı, bunu arz edememişim. Birisi seçilecek
olursa...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Daha yok ki ortada seçilen.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANI
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Aa, bakın «yok
tu» diyor, onu da arz ettim. Eğer birisi seçilecek de
öteki ikinci şahıs kalacak olursa, 5 tane adaydan se
çilme durumu olacak. Onu o zaman tespit etmeye git
memiz doğru olmaz. Çünkü kimin seçildiğini, kimin
geride kaldığını bilerek, «şu yöntem veya bu yön
tem» dememiz objektif olmaz. Bugün, daha, «seçilen
kimdir ve geride kimler kalacak», bu nokta bilinme
den yöntemi tespit edersek, o zaman objektif hareket
etmiş oluruz.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Bu hususta karara vardık.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN*
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANI
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hayır varmadık.
Peki, soruyorum efendim; hangi karara vardık? Bi
risi seçilecek olursa, geride kalan 5 kişiden hangileri
aday sayılacaktı?
BAŞKAN — Sayın Aksoy, karşılıklı konuşmayın,
Umumi Heyete hitabedin.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARIN
DAN KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANI
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben de biliyorum ki karşılıklı konuşulmaz; ama
üyelerden Adalet Komisyonu Başkanı olan arkadaş
«bunu tespit ettik» diyorlar. Aşağıya göndermiş oldu
ğumuz yazımızda ve yukarıdaki vesikalarda böyle bir
tespit yoktur ve bunu da konuşmadık. Bu nokta akıl
dan bile geçmedi. İlk defa bir arkadaşın fazla oy al
ması üzerinedir ki, bu nokta ortaya atıldı, benim ta
rafımdan düşünüldü.
2 kişi birden seçilirse yedi kişi ne olacak? Bu hiç
konuşulmayan bir nokta. Bunun bugünden halledil
mesinde büyük yarar vardır, aksi halde, alacağımız
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karann adaylara göre verilmiş sübjektif bir karar ola I kanının görüşüne iştirak edip etmediklerini araştırdı.
cağı sonucuna varılabilir.
Arkadaşlar ekseriyeti temin ettikleri içindir ki, o gö
Teşekkür ederim.
rüşülmeye devam edildi. Ekseriyet olmadığı bir ânda
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy.
da bunun aksinin tatbikatı yapılarak, Komisyon Baş
Sayın Kubilay İmer, aleyhinde buyurunuz efen
kanının dediği yerine getirilmedi.
dim.
İkinci bir misal vereyim :
M. KUBİLAY IMER (Konya) — Sayın Başkan,
Evvelki dönemde, bugün merhum olan Selâhattin
muhterem üyeler;
Hakkı Esatoğlu'nun, idam cezalarının kaldırılması
Bugün tatbik edilmekte olan İçtüzüğün hazırlan
teklifi vardı, Adalet Komisyonunda reddolunmuştu;
masında Partilerarası Komisyonda çalışmış ve bu İç
Anayasada idam cezalarının kalkmadığı yolundaki
tüzüğün meydana getirilmesinde naçizane emeği geç
benim itirazım kabul edilerek.
miş bir insan olarak, geçmiş bir iki senelik değil de,
1973'ten sonra aynı mevzu ikinci defa Sayın Ece1969'dan beri - profesör olmasak da - tatbikatı bil
vit'in teklifi ile gelmişti -arkadaşlarımız hatırlarlarmekteyiz.
ve zannediyorum id, o günkü birleşimde de Başkanvekilliğini Sayın Memduh Ekşi yapıyordu. Adalet
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Biz profesör
Komisyonu Başkanı, Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz
lükten bahsetmedik orada.
arkadaşımızdı; İstanbul Milletvekili Doğan öztunç
M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Şimdi hadise
da Adalet Komisyonu Başkanvekili idi.
şudur : Bu İçtüzüğün bir hazırlanma ve getirilme
Komisyonda, Sayın Ecevifin «idam cezalarının
sebebi vardır. Bu sebep, Meclisin çalıştırılması esa
kaldırıhnası» yolundaki, daha evvelki teklif gibi ge
sına dayanır, bir. Bir de, bu Meclis gruplar esasına
len ikinci teklifi -devre değiştiği için- yine benim,
göre çalışır, iki.
Anayasadaki, sarih olarak, «idam cezalarının infazım
Burada bir hususu bilmekte çok büyük bir yarar
geriye bırakır» şeklindeki hüküm olduğu müddetçe
vardır; getirilen hükümde bile bile «komisyon» ola
bu kanun çıkamaz şeklindeki itirazım, Komisyonda
rak belirtilmiş, «komisyon başkanı» konulmamıştır.
8'e karşı 7, ki o zaman Selâmet Partisi ile Halk Par
Çünkü bunun burada tartışması geçmiştir. Bir kanun
tisinin müşterek olarak kurmuş oklukları Hükümet ye
tasarısı görüşülürken, o kanun tasarısı veya teklifiyle
ni bozulmuş durumda idi - aklımda kaldığına göre - ve
alakalı olan komisyonu, burada komisyon başkanı,
Adalet Komisyonunda bu teklif, bu suretle Halk
başkanvekili veya sözcüsü veyahut da hususi surette
Partili arkadaşlarımızın, Başkan Yalçın Oğuz ve Do
o tasarı için tayin edilen sözcü temsil eder.
ğan Öztunç arkadaşımız dahil olmak üzere, onların
7'ye karşı, karşı tarafın 8 reyi ile reddedildi.
Daha evvel, komisyonlarda komisyon başkanveBu teklif buraya geldi. Buradaki müzakeresi sı
killiği yoktu; komisyon başkam vardı, komisyon sek
rasında
Doğan Öztunç arkadaşımız, başkan olma
reteri vardı. O kadarla kalır ve sözcü komisyonu tem
dığı için, teıusilen çıkıp konuşmak istedi, benim
sil etmek durumunda değildi.
buradan söylediğim şey şu oldu:
Bu suretle komisyon başkanından başka, komis
«Neyi müdafaa edecektir? Eğer Komisyonu mü
yon başkanvekilinin bulunması, gereğinde komisyo
dafaa edecekse, Komisyonda kullandığı reyin aksi
nun sözcüsü, gereğinde özel surette o kanun için se
istikametinde konuşacaktır. Çünkü,
Komisyonun
çilmiş sözcü tayini yapılmak suretiyle komisyonun
karan, Sayın Ecevit'in «idam cezalarının kaldırıl
Mecliste temsili sağlanmak istenmiştir, bu bir.
masına dan* teklifinin reddine mütedairdi. Onun ka
İkincisi; burada bir kanun vesilesi ile bundan 5-6
bulüne arkadaşımız rey vermişti. Kendi düşüncesi
sene evvel, - Adalet Komisyonunda o zaman üye
ni söyleyecek olursa, o zaman Komisyon kararma
idim - Adalet Komisyonunun üyeleri, daha sonra
ters düşecek durumda idi.» «Bunu göze alacaktır»
Toprak ve Tarım Reformu müzakeresi olurken, yine
dediler Sayın Memduh Ekşi; ama arkadaşımız gene
bu vesile ile bazı maddelerin geri çekilmesi meselesi
fikrini
müdafaa etmeye başlayınca, Sayın Memduh
burada Başkan tarafından ileriye sürüldüğünde, ben
Ekşi
müdahaleye
mecbur kaldılar ve Doğan Öztunç
deniz itiraz ettim. O günkü BaşkanvekiIIiği yapan ar
arkadaşımız kürsüden inmeye mecbur kaldı ve bu
kadaşımız, Komisyon, tasarı veya teklifi görüşülür
suretle yaptığı konuşma da, Adalet Komisyonunu
ken burada hazır bulunduğu için, Komisyon üyelerin
temsil eden bir konuşma olmak durumundan çıkmış
den ekseriyetin burada mevcut olup olmadığını - Ko
oldu.
misyon sıralarında - ve onların bu Komisyon Baş-
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Burada daha evvel Komisyon Başkanı olan arka
daşımız konuştular. Elbette'M kanunda hüsnüniyet
asıldır. Medeni Kanunun ahkâmına göre, aksi is
pat olunmadıkça, biz bir şeyin doğruluğuna hük
mederiz; ama bir yerde komisyon karanının mevcut
olup olmadığı noktası varsa, eğer diyorlarsa M «ko
misyon kararı var», bunun üzerinde hakikaten mü
nakaşa edeniz. Ama komisyon kararı olmadık bir
yerde komisyon başkanının şahsi mütalaaları indi
olmak durumunda kalır, özür dilerim, başka ta
bir bulamadım, Öztürkçesini de bilemiyorum. İndi
olmak durumundadır, çünkü komisyonu temsil et
memektedir.
Binaenaleyh, komisyonu temsil etmeden burada
komisyon başkanının yaptığı konuşma, sadece Mec
lisin bir üyesi sıfatıyladır. Komisyon başkanı sıfa
tıyla, komisyonun kararı olmayan bir mevzuda bir
teklifte bulunamaz. Üstelik, arkadaşımızın da be
lirttiği gibi, komisyonun bu mevzuda bir kararı ol
madığı da açıktır. Arkadaşımız, eğer buraya getir
diği deliller arasında komisyonun kararı obaydı, bu
nu beyan ederdi.
Ben Sayın Başkandan bir hususu rica ederek sö
züme son vereceğim. Sayın Başkandan sorsun; ko
misyon kararı var mıdır, yok mudur? Varsa karar
ibraz edilir. Değilse, bu meselede -özür dilerim oylamaya dahi sunulmayacak kadar açık bir usul
durumu mevcuttur. Bu çeşit usulsüzlükleri usul ha
line getirmek, her halde Meclîsin çalışmasını nor
mal bir düzen içerisinde tutmak demek olmaz. Üs
telik, Başkanlık Divanı, daha evvel Memduh Ek
şi arkadaşımızın yaptığı tatbikatın tamamiyle tersine
-ki bu yolda 4 - 5 tane karar vardır, bu Tüzüğün
kabulünden evvel ve kabulünden sonra- bir tutum
izlemiş olur, Başkanlık Divanının tutumuna ters
olur.
Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tiner.
AHMET GÜLTEKİN KJZILIŞIK (Zonguldak)
Sayın Başkan söz istiyorum.
BAŞKAN — Lehinde mi efendim?
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak)
— Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte olmaz, 2 kişi konuştu efen
dim.
Lehinde söz isteyen yok.
Şimdi efendim, 89 ncû maddede «Esas komisyon
veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, beli
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. bir veya birkaç maddesinin komisyona gerîverümesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.» de
nilmektedir.
Bugüne kadarki tatbikat tamamen bu şekilde de
vam etmiştir; komisyon kararı hiçbir zaman isten
memiş ve Meclislin oyuna da sunulmanıışhr. Kaldı
ki, 1976 senesinde 5 nd Birleşimde (Sayın Aksoy'un
da biraz evvel işaret ettiği 9.11.1976 tarihli 5 nci
Birleşim),
«Millet Meclisi gündeminin seçim kısmında yer
alan, 3/173 esas sayılı ve 57 S. Sayılı, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için yapılacak
seçime dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon raporu ve aday listesi,
Karma Komisyonumuzun 23.5.1974 tarihinde yap
tığı toplantıda tespit edilmiştir.
Söz konusu aday listesindeki sayın adayların bu
güne kadarki 2,5 yıl gibi uzun bin* süre içinde, se
çilme komisyonumuzca incelenmesi için adı geçen ra
por ve aday listesinin dosyası ile birlikte, İçtüzüğün
89 ncu maddesine göre, Karma Komisyonumuza
geri verilmesini arz ve rica ederim.
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
Kurulan Karma Komisyon
BaşkanvekiK
Urfa Milletvekili
Abdülkadir öncel»
şeklindeki tezkere Okunmuş ve Başkan bunun üze
rine; «Söz konusu rapor, bir defaya mahsus ohnak
üzere Komisyona geri verilmiştir.» demiştir. Bugüne
kadarki tatbikat Mecliste böyle devam etmiştir. Şim
di bu geleneği...
CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
eski tatbikat ile bugünkü tatbikat arasında fark var.
BAŞKAN — Ne fark var efendim?
CEVDET AKÇALI (Adana) — O tatbikatta hiç
bir üye çıkıp da... (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, Komisyon kararı yoktur;
fakat bugüne kadar yapılan tatbikatta da hiçbir za
man Komisyon karan olmamıştır. Komisyon Baş
kanı direktman bunu istemiştir.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Sayın Başkan, Tüzükte «komisyon» diyor; tatbikatın
yeri yok.
BAŞKAN — Evet, metinde «komisyon» diyor.
Ancak bugüne kadarki tatbikatımız şu: İçtüzüğü
müzde tam bir sarahat olmadığı takdirde, daima
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tatbikatlar ve gelenekler göz önüne alınarak uygula
ma yapılır. Bu bakımdan burada bence muğlak bir
taraf da yoktur.
Bir defaya mahsus olmak üzere geri verilmiştir
efendim.
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İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan,
Komisyonda ekseriyet var mı yok mu?
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresunn) Sayın Baş
kan, sataşmadan dolayı söz verecektiniz.
BAŞKAN — Tabii, size söz vereceğim, bu otu
rum içerisinde size söz vereceğim.

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1, — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6)
BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve
MecMs Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeter
kısmının 1 nci sırasında yer alan, 8/6 esas numaran,
Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkadaşının, Kül
tür Bakanının müü kültürümüze ilişkin tutum ve dav
ranışları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi üze
rindeki öngörüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz.
Hükümet?.. Hükümet bir defa bulunmamıştı.
önerge üzerinde gecen birleşimde Hükümet konuş
muştu.
Grupları adına söz isteyen sayın üye var mıdır?..
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Var efendim,
Avni Akyol konuşacak.
BAŞKAN — Buyurun. Grup adına, yetki belge
sini gönderdiniz mi efendim?
AVNİ AKYOL (Bolu) — Evet
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan, bir hususu rica edeceğim arkadaşımız söze
başlamadan.
Şayet bu Komisyon adına biraz evvel geri verdi
ğiniz teklif, Komisyonda, Sayın Aksoy'un sözüne
rağmen redde uğrarsa, ne yapacaksınız, onu merak
ediyorum. Mesuliyeti kabul edecek misiniz, mesu
liyetini yüklenir misiniz?
BAŞKAN — Redde uğrarsa ayrı bir tatbikat yapıhr.
Buyurun efendim.
AP GRUPU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) —
Sayın Başkan, sayin miHetvekîBerî;

Müü birfiğiınıizle ve bütünlüğümüzle birinci dere
cede ilgili, Anayasamıza ve müü kültürümüze aykırı
sapmalar konusunda vermiş bulunduğumuz önerge
dolayısıyla Adalet Partisi Grupu adıma görüşlerimizi
açıklamak amacıyla huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Sözleşimizin başında, Grupum ve şahsım adı
na Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sırala
rından alkışlar)
Yine sözlerimizin başında, bu derece önemli,
ciddi ve hassas bir müTi konu üzerinde konuşur
ken, parti çıkarlarıyla değil, patülerüstü bir anla
yışın gerektirdiği miIM sorumluluk duygusuyla hare
ket etmeye çalışacağımızı özellikle bilgi ve takdir
lerinize arz ediyorum, sunuyorum.
Say m Başkan, sayın milletvekilleri; bizce, Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun; vatanı
mızı çökertmeyi, milletimizi parçalamayı ve bölmeyi
amaç edinmiş olan anarşi, kargaşa ve çatışma orta
mının anasebepleri, milK ve manevi değerlerimiz,
inançlarımız üzerindeki ihmaHerimizdir, gafletlerimizdir; bu yöndeki kavram kargaşasına, bilerek,
bilmeyerek, bilmezlikten gelerek esir oluşumuzdur.
Bunun sonucu olarak da, Devletimizin kuruluşunun
yegâne harcı olan miffiyetçiKğin faşizm olarak göste
rilmesine ses çıkarmayışımızdn*. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Milliyetçilikten kaçışımızdır. Bu kaçışın ve sessizliğin, daha doğrusu sahip
sizliğin, gerçek faşizme en uygun ortamı sağlamak
ta, hazırlamakta olduğunun dahi farkına varmayışıımzdır. İnkılapçılığın önce devrimciliğe, sonra tam
bir ihtilalciliğe
dönüştürüldüğünü
anlamazlıktan
gefişimizdir. Halkçılığın sırasıyla önce bölgeciliğe,
sonra mezhepçfKğe, daha sonra da halklara ve smıfçılığa ulaştırılmasına seyirci kahşımızdır. Devletçili
ğin sosyalizme, laikliğin din düşmanlığına ve din
sizliğe çevrildiğini hâlâ maalesef görmezlikten gelişimizdiHV (AP sıralarından «Bravo» sesleri)
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Gözlüğünü çıkar,
görürsün.
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AVNİ AKYOL (Deyarola) — İhtiyacım yok.
SAMÎ GÖKMEN (Muğla) — Çok tavsiye ede
rim» açın görürsünüz.
AVNl AKYOL (Devamla) — İhtiyacını yok.
Saldıranı en çok, ama savunanı en az öten de
mokrasi rejimimin kendi ortamında yeni dünya, ye
ni ilericilik, yeni demokratiktik mode ve sloganla
rıyla Marksist demokrasi, evrensel demokrasi, yani
komünizm olarak takdim edilmesine ve tanıtılması
na da sessiz seyirci kalışmuzdır. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Bunlardan en önemlisi olarak da, farklı görüş
ile düşman görüş arasındaki farkı anlamazlıktan gelişimizdir. Farklı görüş ile düşman görüş arasındaki
farkı dahi anlamada ve ona göre davranmada şu çatı
altında görüş birliğine varamadıkça...
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Nasıl vara
cağız?
AVNİ AKYOL (Devamla) — İmkân veriniz, na
sıl olacağını da arz ederim.
Vatan ve millet için düşman olduğu açık olan
görüşleri parti çıkarları şemsiyesi altında demagoji
ve polemiklerle gizlemeye devam ettikçe çağımızda
ideolojiler ve devletler arasındaki ilişkilerin sadece
çıkar ilişkileri olduğunu unuttukça, hatta daha da
ileri giderek, bu çatı altında fanatik ve romantik
particilik taassubu ile bilerek veya bilmeyerek düş
man görüşleri ve hareketleri alkışlamaya devam et
tikçe...
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Kendinize
söylüyorsun değil mi?
AVNl AKYOL (Devamla) — Hepinize söylüyo
rum, hepinize. 25 yıl aynı şeyi söyledim, bundan
sonra değişmem merak, etmeyiniz. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri)...
Ne araç olan demokrasiyi yaşatabiliriz sayın par
lamenterler, ne amaç olan milli birliğimizin ve bü
tünlüğümüzün devamını, insanımızın ve milletimi
zin mutluluğunu sağlayabiliriz, ne millete verdiğimiz
söze, ettiğimiz şeref yeminline bağlı ve saldık kaldı
ğımızı iddia ve ifade edebiliriz, ne de tarihi ve milli
vebalimizin altından kalkabiliriz.
Sayın Başkan, sayın milletveikileri; Sayın Baka
nın, konuşmaları sırasındaki tavra kendilerini bura
da göremiyorum...
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Burada, bu
rada.
AVNl AKYOL (Devamla) — ... havaya, suçla
ma ve sorularına cevap vermek durumunda ve zo
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runda kaklığımız için, bu anlayış yönünde hazırladı
ğımız ve çoğalttığımız konuşmamızın önemli kısmı
nı burada belirtme imkânı bulamadığımızı öcelikle
ifade etmek istiyorum.
Adalet Partisi Grupu ve önerge sahipleri olarak,
Kültür Bakanımızın konuşmalarının hiçbir yerinde,
maalesef aradığımızı bulamadık.
SAMİ GKÖMEN (Muğla) — Ne arıyordunuz ki?
AVNl AKYOL (Devamla) -^ Arz edeceğim, saIbırh olun.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kıbrıs rubailerini
bulamayacaksınız.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen.
AVM AKYOL (Devamla) — Bana da size de
yakışmaz bu sataşmalar.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Ama açıklamayı,
küîtür kitaplarına yazdırdın.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen.
AVNl AKYOL (Devamla) — Ben yazdırmadım.
BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyin.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen yazdırdın.
(BAŞKAN — Efendim, grup adına çıkıp konuşab'üis'smiz, yerinizden müdahale edeceğinize. Müdaha
le etmeyin.
AVNl AKYOL (Devamla) — «Sen» diyemezsin
bana, konuşmanızı öğreniniz. Bana «sen» diyemezsi
niz.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen de bana «Sen»
dedin.
'BAŞKAN — Efendim niçin müdahale ediyorsu
nuz? Sizin öyle bir yetkiniz yok.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayatta kimseye
«Sen» demedim.
IBAŞKAN — Buyurunuz devam ediniz.
AVNİ AKYOL (Devamla) — önergemizin asıl
veriliş amacının cevabını alamadık, önergemizin verÜmesînin asıl amacı, anasdbebi, Bakanın başlattığı
nı ilan ettiği kültür dönemecinin Marksist, Leninist
teori ve pratiğe dayalı sosyalist bir dönemeç olması
dır. Bu bizim görüşümüzündür.
KÜLTÜR BAKANI AOMÎET TANER KIŞLA
LI (İzmir) — Bizim görüşümüzü biliniyorsunuz o za
man.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Bakan, bu
bizsin görüşümüzdür, bu bizim iddiamızdır. Gerçek
ten çok ciddi ve önemli bu görüşümüz ve iddiamız
karşısında Sayın Bakan ne yaptılar? Çok büyük ve
açık iddiamız...
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İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Siz bilim ve
diyalektiği bilir misiniz?
AVN4 AKYOL (Devamla) — Bilime de gelece
ğim, bilimsel davranışa da geleceğim. Teşekkür ede*
rim.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen.
Buyurunuz devanı ediniz.
•AVNft AKYOL (Devamla) — »Mm ve bilim
adandığı nedir, ona da geleceğim. Gelmeyecektim;
Sayın Aksoy'a arz etmiştim, geleceğim.
Çok büyük ve açık iddiamızı görmezlikten, bilmezOrten geldiler; telaşlı ve gergin bîr görünüş için
de Grupumuza ve gözlerimize baka baka iddiamız
olan hedefi şaşırtma, hedefi görmek isteyenleri yanılt
ma yöîunu seçtiler; amacı bırakıp araçlarla ve ay
rıntılarla polemiğe girdiler; bize ait olmayan görüş
leri,- evet bize ait olmayan görüşleri ve «özleri dahî
bize aitmiş gibi göstererek suçlama ve karalamalarda
bulundular; buîundumız.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (tzmir) — Hayır.
AYNİ AKYOL (Devamla) — Arz edeceğim.
25 yıllık bürokratik...
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (izmir) — önergenizde var; önergenizden okudum
onları.
AYNÎ AKYOL '(Devamla) — Varsa istifa ediyo
rum parlamenterlikten, o kadar; varsa istifa ediyo
rum bugün, istifamı Sayın Başkanlık kabul etsin.
25 yıllık bürokratik, 1 yıllık da politik...
NECATI CEBE '(Balıkesir) — Çalım yapmayın.
AVNt AKYOL (Devamla) — Yakışmıyor stee de.
BAŞKAN — Devam edin.
AYNÎ AKYOL (Devamla) — 25 yıllık bürokra
tik, 1 yıllık da politik hayatımızın hiçbir dönemin
de karşılaşmadığımız şekilde suçladılar bizi, şahsımızı.
Bundan sonraki açıklamalarımızda görüleceği gi
bi bol bol, akılmadan, hayret edilecek şekilde - maa
lesef arz edeceğim, öyle göreceğim - yalan söytedöer,
iftira ettiler, biteye başvurdular. (AlP sıralarından
«ıtiravo» sesleri, alkışlar)
Üstelik, şaşkınlıktan kendilerini sınıfta sanarak, bi
ze alt olmayan, kendilerine ait ooİan yalanlara, öner
gemizde 'bulunmayan - altını çiziyorum - iddia ve
görüşlere dayanarak bizleri soru yağmuruna tuttular;
ama büyük iddiamız karşısında ve 'büyük iddiamız
hakkında
«Hayır, başlattığımız kültür dönemeci
Marksist, Leninist yönde değildir» demediler, diye
mediler. (AlP sıralarından «Diyemezler» sesleri)
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Bu sebeple, maalesef, bizi istemediğimiz ve bek
lemediğimiz bir savunma durumuna «ektular.
Bu bakımdan demagoji ve polemik yapmadan, ya
lan söylemeye ve İftira etmeye tenezzül ve tevessül
etmeden şimdi biz soruyoruz Saym Bakan :
Sayın Bakan, daha konuşmanızın başında...
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANÎER KIŞLA
LI (İzmir) — Şu ana kadar bütün yaptığınız dema
goji.
AYNİ AKYOL (Devamla) — Sataşmayın, ben hiç
sataşmadım buradan; Bakana yakışmaz.
...«iBenim, Kültür Bakanlığındaki, Bakanlığın ba
zı işlevlerini özerk kurumlara devretmek isteğim Ana
yasaya aykırıymış» dediniz; burada tutanak.
Bunu esas alarak da eleştirilerde, daha doğrusu
suçlamalardan bulundunuz.
Sayın Bakan, bu iddiayı nereden çıkardınız? Bu
görüş, bu sözler kimindir, kime aittir? önergemizde
böyle bir iddia veya görüş var mıdır? Şüphesiz yok
tur ve olamaz. Ama aksi vardır. Sanki, sizin böyle ta
lihsiz bir davranışa geçeceğinizi tahmin etmişçesine bu
iddianın aksini, çok açık ve kesin olarak belirtmişiz
önergemizde ve aynen şöyle demişiz :
«•Bağlayıcı bu gerçekler karşısında Bakanlığın kaldırıJaMleceği (Bakın, Bakanlığın dahi, buna dahi evet
diyorum) milli kültür politikası ve uygulaması dı
şında bazı küftür konulanımı özerk kurumlara veritebUeeegî (Ben demişim, demişiz) ancak yönlendirme
yetki ve sorumlnluğumın devlet tüzelkişiîîği dışındaki
kumaskrâ kesinlikle devredilemeyeceği iyi bfhnmeüdir Anayasa değiştirilmeden.» Sözümüz bu.
Sayın Bakan, önergemizi okumadan mı çıktınız
kürsüye, yoksa, «okuduğunuz halde anlamadınız mı?»
diyemiyorum, bu çok açık cümlemizi telaştan görme
diniz mi Yoksa görmezlikten gelmeyi, ilerici soku
mİlSyetçîlik anlayışınızın ve pölftikanızın bir gereği
mö sayıyorsunuz, saymaktasınız? (AP sıralarından
«(Bravo» sesleri, alkışlar)
Bu davranışınızı ^ ^ polit&anm da, Bakanlığı
n ı m da üstünde tuttuğunuzu, açıkladığınız hffim
n İTjmhğmKİa mimi bağdaştırıyorsunuz?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, konuşma tarzını ikaz ediniz. Meclise hitap et
sinler.
AVfVt AKYOL (Devanda) — Evet, özür dile
rim Sayın Başkan; sorun, bana sorulan sorulara ce
vaptır s^arm Uysal.
Bu sadece bir Örnektir...
SAMİ GÖKMEN {Muğla) — Çok saygısızsın
çok, orta oyununa im çıktın?
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AVNİ AKYOL (Devamla) — Teessüf dahi sun
mak istemiyorum size.
'Bu sadece 'bir örnektir ama tek örnek değildir Sa
yın Başkan ve sayın milletvekilleri.
Sayın Bakanın bize sordukları ve maalesef grup
larım yanıltarak alkışlattıkları sorularını kendilerine
aynen iade ederek bu defa biz sormaya devam edi
yoruz :
«Özerk bir kuruluşa bazı görevleri yüklemek anti
demokratik midir?» diyorsunuz, «özerk bir kuruluşa
bu amacı gerçekleştiremeyeceği inancından mı hare
ket ediyorsunuz ve o sebeple o iddiaya yer verdiniz»
diye Soruyorsunuz, «özerk kuruluşlar devletin dışın
da mıdır» diye ekliyorsunuz, «Üniversiteleri, yargı ovganîarını, TJRT'yi devletin neresinde kabul ediyorsu
nuz, bana söyler misiniz» diyorsunuz. Biz, size ne
Söyleyelim Sayın Bakan? Asıl Siz 'bize söyleyin; Yüce
Meclîse saygılı davranarak açıklayın, açıklayınız; bu
soruları nereden çıkardınız? Bu iddiaları, görüşleri,
sözleri ve soruları nereden aldınız, nereden buldu
nuz? Bunların hiçbiri, hiçbir kelimesi dahi önerge
mizde yoktur. (CHP sıralarından gürültüler)
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Baka
nı yanıltmışlar.
AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler, çok açık ama acı ve kesin olarak ortaya
çıkmıştır ki, Sayın Kültür Bakanımız yalanı, iftirayı,
demagojiyi, polemiği, kendi ifadelerine göre de Aris
to mantığını, Marksist - Leninflst diyalektik taktik
lerini ve tahlillerini konuşmalarına ve icraatlarına te
mel yapmışlardır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar) Gerçekleri ve görüşlerimizi saptırmışlardır.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Çok yazık.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Yüce Mecliste de
netim hakkının ve mekanizmasının demokrasinin
açıklığına, faziletine ve dürüstlüğüne uygun yönde ve
seviyede kullanılmasını engellemişlerdir. Bu kadarla
da yetinmemişler, bütün açıklamalarına «biKm» de
mişlerdir. inandırıcı olabilmek için, kendi davranış
larını, kendileri, «bilim adamı davranıştı» İlan ve id
dia etmişlerdir.
Önergemizdeki görüşlerimizin ilmi dayanaktan
yoksun olduğunu ortaya koymak için de bu kısa sü
renin kendilerine yettiğini ifade etme talihsizliğine de
düşmüşlerdir Sayın Bakan. Bu suretle kendilerinin,
Millet Meclîsinde olduğunu unutmuşlar, eğer unutmamışlarsa ilmi ortam ve platform ile siyasi ortam ve
platformu karıştırmışlardır.
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Nereden ma
lum oldu?
AVNt AKYOL (Devamla) — Bu kadardan son
ra anlamadınızsa, 'ben size anlatamam.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu kadardan sonra
anlamazsanız, ne yapayım? (Gürültüler)
Bu tutum ve davranışlarıyla Kültür Bakanımız sa
dece milli sapma içinde değil, aynı zamanda ilmi sap
ma içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Çünkü,
gerçek ilim adamı, sordunuz, sataştınız da arz ediyo
rum, Kültür Bakanımız gibi ilim adamı olduğu iddia
sında bulunmaz, sık sık ilim adamı olduğunu belirtme
ihtiyacını duymaz, özel alam dışındaki konularda da
Jddüarda bulunmaz, kendi özel uzmanlık alanıyla il
gili bilgileri başka alanlarda kullanmaz, ilimle ilgili
Olmayan bilgileri, ilimle olmayan bilgileri - çiziyo
rum altını - ilmi bilgi olarak göstermez, timin dahi
mutlak gerçeğe ulaştıramayacağı ilmi gerçeği karşısın
da özelikle sosyal, kültürel ve politik atanlarda ve
konularda kendi görüşlerinin ve tahlillerinin en doğ
ru, keşlin tek çözüm yolu olduğunu gerçek ilim adamı
iddia etmez. Sözde çoğulcu demokrasiden yana görü
lüp, farklı görüşler karşısında saldırgan olmaz (AP
sıralarından «Bravo» sesleri), politik çıkarlar uğruna
da oîsa dogmatik davranmaz. Bütün bunların yanın
da Sayın Bakan açıklamalarına bilimsel demektedir.
Bu sebeple küçümseyici ve Iütfedici bir davranışla
grupumuzdan bilim adamı olarak yaptıkları açıkla
malarından dolayı hoş görülmesini istemiştir, istemek
tedir. Biz Sayın Bakanı bunca suçlama ve karalama
larına rağmen, eğer kendilerini mutlu edecekse hoş
görürüz, hoş görüyoruz. Ancak kendilerini siyasi açı
dan partisi ve grupu, ilmi yönden de gerçek ilim çev
releri affetsin, hoş görsün. Çünkü Sayın Bakanın tu
tum ve davranışları bir yana, 'bilimsel dedikleri açık
lamalarındaki bilgiler maalesef ilmi bilgi grupuna
girmez. Yedi çeşit bilgi grupuna bakınız.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen bunları pek
Ibiîmezsin.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Bakan tanır,
Sayın Bakanın bıraktığının dersine üniversitede biz
devam ettik; siz tanımazsınız.
BAŞKAN — Devam edin sayın hatip, karşılıklı
konuşmayın lütfen.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Konuşturmayın Sa
yın Başkan.
(BAŞKAN — Müdahaleler devanı ediyor zaten.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, bu adam 1961'de Marksistti.
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AVMt AKYOL (Devanda) — Çünkü Sayın Ba
kanın bilgileri ümi bir bilgi grupuna girmez. MiHet
Meclîsinde yaptığı konuşmalarındaki bilgiler politik
ve ideolojik bilgi grupuna girer. Bakanın bu davra
nışlarına ilimde otorite transferi denir. Otorite trans
feri ilim dalının sınırını asmaktır. Belirtileri, yetki
tecavüzü, yetki aşması, yetki sapmasıdır. Bunun idare
Amindeki adı ise «Yetki patolojisbdir, yetki hastalı
ğıdır. (AP sıralarından «İBraVo» sesleri, alkışlar)
Sayın Bakan, biz «Devlet» kavramım dahi bilmez
likle sularken kendilerinin devlet tüzelkişiliği ile ka
mu tüzelkişiliğini bilmediklerini ortaya koymuşlardır.
Genel devlet kayramı ile devlet tüzelkişiliği kavramını
karıştırdıklarını ortaya koymuşlardır. Anayasamızda
tespit edilen kamu tüzelkişiliği ile, özerk kurum kav
rama arasındaki ilişkiyi kuramadıklarını ortaya koy
muşlardır. Bir devlette ve toplumda birliği ve düzenli
sağlamak ve yaşatmak için şart ve gerekli olan en üst
yetkiye sahip siyasal iktidar ile sosyal iktidarların
ibirbîrleriyîe hiyerarşik ve fonksiyonel İlişkilerini de
gereğince ortaya koyamadıklarını ve bu izlenimini
hiç olmazsa yarattıklarını ortaya koymuşlardır. Bi
ze inanmakta güçlük çekeceklerini bildiğimizden Sa
yın Bakana, önce kendi gruplarındaki Anayasa uz
manlarına - Sayın Aksoy orada - ve ondan sonra da
özellikle İdare Hukuku açısından 'güvenebileceklerine
inandığımız Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar'
in tdare Hukukunun ikinci cildini okumalarını üzü
lerek tavsiye ediyorum. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadarki açıklamalarımızdan sonra sizlere, mülM kültüre na
sıl sahip çıkıldığını Olay, belge ve kaynak göstererek
açıklamaya çalışacağız, önce bir olay vereceğiz :
11 - 12 Şubat 1978 tarîhlermde «Elimizden geleni ar
dımıza komuyoruz» diyen Marksist - Leninist görüşlü
bir dergi, Ankara'da bir seminer düzenlemiştir. Se
minerin adı «Ulusal demokratik kültür politikasının
temel öğelerine yaklaşım »dır. Kültür Bakanımızın bir
konuşma ile katıldığı, Bakanlık ileri gelenlerinin de
katkıda bulunduğu bu Seminerde alman genel karar,
Sayın Genel Başkanlarının son zamanlarda kaçındığı
bir kaVramla, o kavramı pekiştirerek başlıyor. Diyor
ki aynen : «Halkların devrimci kültürlerinden yarar
lanarak kültür politikasını tespit etmektir.» Ahnan
pek çok kararlardan birkaçı şunlardır; hukuktan spo
ra kadar pek çok karar alınmıştır.
Birincisi, eğitim -. öğretim, kültür ve sanat ve spor
kuruluşlarının faşistlerden arındırılması.
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İSMAİL AKIN (AfyonkaraMsar) — Güzel bir
şey.
, AVNİ AKYOL (Devamla) — İkincisi, kültürel ve
rilere tutkun olma politikasının hızla terkedimıesi.
Kültürel verilere, kültür unsurlarına bağlı olma, tut
kun olma politikasının hızla terkedflmesi. Dergi bu
rada, yazarları, çizerleri, okurları burada, Sayın Ba
kanımızın jki resmi de burada, sadece konuşmaları
yok.
Eğitimde sosyalist yöntemlerin uygulanması.
Kültür Bakanlığında çeviri kurulu kurulması (Ku
rulmuştur sonra).
Özerkleştirmelere devam edilmesi.
Sporun yoksul halk kitlelerinin örgütlenmelerine
yardımcı olacak faşist ve kapitalist şartlandırmalardan
uzak bir biçimde düzenlenmesi.
Alınan kararlar, gereği yapılmak üzere Kültür,
MiRi Eğitim ve Adalet bakanlıklarına gönderilmiştir.
İSMAİL AKIN (Afyonkaralıisar) — Son madde
yi sen benimsemiyor musun?
AVNİ AKYOL (Devanda) — Bunların içlinde benimsedîkferim var, eğer zaman verirseniz...
İBAŞKAN — Sayın Akyol, konuşmanızı toparla
yın.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Genel görüşmeyi de
kabul ederseniz arz ederim.
BAŞKAN — Konuşmanızı toparlayın lütfen.
AVNt AKYOL (Devamla) — İkinci örneğinizi
veremiyorum, adını söylüyorum. Sayın Bakanın yap
tığı icraat, özellikle, «sosyalizm ve komünizm teori
si, Marksizm - Leninizm ilkeleri» adlı 1961'den ön
ce Rusya'da hazırlanan dört ciltlik kitabın dördün
cü cildinin 24 ncü bölümünden sonra başlamaktadır.
Sataşmalardan dolayı zaman kalmadığı için bu ka
darla yetiniyorum; ama son bir örneği vermeden ge
çemiyorum.
Üçüncü örneğimiz ve delilimiz bu defa bir anah
tar; Marks İçin bir anahtar. (AP sıralarından «Yazarı
kim, yazan» sesleri) Fransız Komünist Partisinin 25
yıl akıl hocalığını, teoristyenliğini yapmış olan ünlü
bir komünistin yazdığı, Kültür Bakanımızın da mille
timize kazandırdığı bir anahtar. Bu anahtarın daha
önsözünde Marks ve Marksizm bir ümit, bir kahra
manlık ve fedakârlık âbidesi olarak takdim ediliyor.
Daha sonraki bölümlerde Allah'ın varlığı tartışılıyor.
Gerçek yaratıcının emek oluşu, emeğin de insanda
bulunuşundan hareket edilerek, inSanm AHah olduğun
da karar kılınıyor. (AP şualarından, «Yuh be» sesle" ri) AHah olan insana layık yeni foir dünyanın düzen-
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culır; kaynaştırıcı değil, karıştırıcıdır; bütünleştirici
değil, bölücüdür. Çünkü bugünkü durumu ve tutuma ile Sayın Bakan» bütün milletin değil, hatta görüMiyor ki, milli ve manevi değerlerine, vatanın ve
milletin bölünmezliğine bağlı ve sadık, komünizme ve
sosyalizme karşı CHP'li sayın parlamenterlerin ve seç
menlerin dahi değil, sessiz ve sedasız Marksist, LeniI nist ideolojinin ve sempatizanlarının...
I
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Konuşması kaç daj kikadır Saym Başkan?..
BAŞKAN — Konuşma müddetiniz dolmuştur,
I lütfen son cümlenizi söyleyin.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Tabii efendim,
I
Sadece Marksist, Lenıinîst ilerici solun temsilcisi
| oîma yönünde ve görünümündedir. Bu sebepledir ki
Gnıpumuz, Bakanın bizleri Marksist, Leninist, yani
komünist sosyalist ideoloji karşısında gerici, tutucu,
I çağ dışı göstermelerini, suçlamalarını şeref saymak
tadır, şeref bilmektedir. (AP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar
bîr kısmını belirtebildiğimiz deliller karşısında önerAVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Kültür Baka
I gemizin kabul edileceğine inanıyoruz, tepki bunu gös
nının çevirdiği eser. CHP'ye maletnüyorum, affeder
teriyor. Bu suretle sayın milletvekillerinin gerçeklerin
siniz, Kültür Bakanımıza malediyorum.
ortaya çıkmasını, Sayın Bakanın da bu görüşlerimiz
üzerinde konuşmalarına imkân vereceklerine inanıyo
BAŞKAN — Sayın Akyol, lütfen son cümlenizi
ruz. Sayın milletvekillerinin etlikleri yemin, verdiksöyleyin, müddetiniz dolmuştur, lütfen.
I
leri şeref sözü karşısında milli birliğimiz ve bütünlüAVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sa
I ğümüzle ilgili bu derece önemli bir konu üzerindeki
yın milletvekilleri;
sapmalar hakkında parti çıkarlarıyla ve taassubu ile
Saym Bakan, bu anahtarla marksolog olmaya yö
neliyor. Bunu bilmiyoruz, eğer branşım değiştirip I değil, bir hizmet açsıından milli duygu ve düşünce
lerle ve tutumuyla hareket edeceklerine yürekten inamarksolog olacaklarsa saygı duyarız; ama ne olmak
I
nıyoruz. Bu duygu düşünce ve dileklerle sözlerimizi
isterlerse istesinler, bu anahtar, anarşiyi, kargaşayı, ça
bağlıyor,
Sayın Başkanımıza, sayın milletvekillerine
tışmayı önce zihinlerde başlatır ve başlatmıştır, mille
saygılar sunuyoruz. (AP ve MHP sıralarından «Bra
timizin ümidi ve güveni olan vatan çocuklarının gö
vo» sesleri, alkışlar)
nüllerinde fırtınalar yaratmıştır, yaratmaktadır. Ken^
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
di ideolojik çıkarı yönünde yarattığı aksiyon karşı
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin
sında vatanı ve milleti koruyucu ve savunucu reaksi
Erdal.
yonumuza hak ve şeref kazandırmaktadır. Bu anah
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
tar ve benzerleri...
LI (İzmir) — Sayın Başkan, sataşma vardır.
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, müddetiniz
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
bitmiştir.
KÜLTÜR
BAKANI AHMET TANER KIŞLA
•AVNİ AKYOL (Devamla) — MiHi birliğin değil,
LI
(İzmir)
—
«Sıkılmadan
yalan Söylediler, iftira etsosyalist, komünist, enternasyonal birliğinin kapısını
açar ve açmıştır. Bu kapıdan da, sosyalizmin ve ko I trüer» dendi. «Gerçek ilim adamı kendi uzmanlık komünizmin her rengine, her tipine, her modeline de I nusu olmayan komılarda konuşmaz» dendi, oysa ken
di konumdur, onu da açıklamak istiyorum.
gidilir. Bunun içindir ki, Yugoslavya modelinden,
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erdal.
Mao modeline kadar koşar adımlarla gidilmek istenç
KÜLTÜR
BAKANI AHMET TANER KIŞLAinektedir.
Bu sebeple, Sayın Bakanın tutum ve davranışları I LI (İzmir) — «Marksist Anahtar kitabında yazılanbirleştirici değil, ayırıcıdır; uzlaştırıcı değil, çatıştın- ] lan Kültür Bakanına malederim» dedi.

lenmesi gerektiği, bunun da komünizm olduğu savu
nuluyor. Dinden ayrılan insanın birliğini komünizm
de bulacağı, gerçek özgürlüğün, insancıllığın ve özeriıfliğin komünizmde sağlanacağı, halkın ancak isyan
ederek özgürlüğe kavuşacağı, özel mülkiyetin ortadan
kaldırılmasının insan özgürlüğü için şart olduğu, kül
tür ve sanat faaliyetlerinin özerkliğe kavuşturulması
gübi konular, iddialar, hayaller ispatlanmaya çalışılı
yor.
Çok değerli arkadaşlarını, bunları ÖHP'ye maletmiyorum...
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — CHP île ne ügîsi
var?
AVNİ AKYOL (Devamla) — CHP'ye maletmiyorum.
ZEKİ KARAGÖZLÜ (Manisa) — CHP'ye maledemeZsin, ne münasehet...
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Sayın Kültür Ba
kanına malediyorum.
BAŞKAN — «»Etmiyorum» diyor efendim.
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Ulusal kültür, demokratik kültür politikasına yak
laşımlar seminerinin sunuş İndirimlerini bana maiett$er. Bütün bunlar gerçeklere aykırıdır. İçtüzüğün
70 nci maddesine göre sataşma vardır, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi bütün bu say
dıklarınızı teker teker, gürültüden dolayı akılda tut
mak takdir edersiniz biraz güç. Tutanağı getirteceğim,
size sataşma varsa söz vereceğim.
K Ü L T Ü R BAKANI A H M E T TANER KIŞLA
LI (izmir)' — Peki Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdal, süreniz 20 da
kikadır.
MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol ve 12 arkadaşı
nın Kültür Bakanının milli kültürümüze İlişkin tu
tum ve davranışları hakkında Genel Görüşmesi üze
rine Milli Selamet Partisi Grupu adına söz almış bu
lunuyorum.
Yüce Meclisi şahsını ve Grupum adına saygıyla
selamlıyorum.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Kültür Bakanımızın
konuşmalarını dinledik. Biraz önce de Adalet Parti
si Grupu adına ve önerge sahibi Sayın Akycî'u dinle
dik. Bendeniz Milli Selamet Partisi Grupu adına bu
şekilde konuşmadan ziyade, bazı gerçekleri arz et
mek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, kültür deyince biz yalnız
madde ve materyalizme dayalı şekli bir kültür kabul
etmiyoruz. Kültür maneviyata, inanca dayalı olursa
kültür olur. Yoksa bir kabuktan, bir elbiseden dışarı
çıkamaz. Maalesef bugüne kadar burada münakaşa
konusu olan, efkârı umumiycde konuşulan tamamen
materyalist ve maddeci bir kültürden başka bir şey
olmuyor.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanımız
burada
özerk kuruluşlardan bahsettiler. Biz 624 ydlık Osman
lı imparatorluğu devrinde özerk kuruluşlarla idare
edilmedik. Biz kültürümüzü, ahlakımızı, maneviyatı
mızı devletin emniyetine alırsak ancak uzun vadeli
olur. Yoksa muayyen kuruluşlara verirsek bir müd
det sonra dejenere olur. işte bugünkü TRT'nin duru
mu, Özerk TRT olduğu halde bu TRT milletin tari
hiyle, inancıyla, şahsiyetiyle alay ediyor.
Muhterem arkadaşlarım, bir müddet önce * Kül
tür Bakanımız, kendi sahasına girer, hatırlasınlar bir oyun oynanmıştır «Vurun Kahpeye» diye. Vurun
Kahpeye filminde bir din adamı Yunanla
birlikte
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gösteriliyor. (CHP şualarından «Yalan mı, yalan
mı» sesleri, gürültüler). Yalan m\ diyenlerin kendile
ri yalandır.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
HÜSEYÎN ERDAL (Devamla) — Bizim inancı
mıza göre, inanan hiçbir insan düşmanla müşterek
olamaz. Vatan sevgisi imandandır. Biz bu düsturda
olan din adamlarını kabul ediyoruz. Öyle uydurma
din adamları getirip de gerçek din adamı gösterip,
bu milletin diniyle alay, eden bir Hükümetin bir Ba
kanın biz bu millete hayırh olacağını kabul etmiyo
ruz.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan burada çıktı
lar, «efendim, biz dinsel duygulara saygılıyız. Biz di
ni müesseselere hizmet edeceğiz» dediler, işte Sayın
Bakana söylüyorum : Türkiye'de bugüne kadar bir
çok camiler bombalanmıştır ve en yakın da Konya'
da Yavuz Sultan Selim Camii bombalanmıştır, kur
şunlanmıştır; acaba Sayın Bakanımız Kültür Bakanı
olarak gitmiş de hangi camiyi tetkik etmiş, niçin kur
şunlandığını sormuş mudur? Sormamıştır; ama bu
raya çıkıp da, mücerret laflarla «Biz dinsel duygula
ra saygılıyız; ancak biz hizmet ederiz» deyip de ge
çiştirmenin hiçbir faydası yok.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bir sansür var
dı. Sansür neydi? Bu milletin ahlak ve maneviyatına
aykırı olan filmleri temizlemekti ve o, bir müddet
temizlenmiştir; ama, maalesef yeni Hükümet 6 aydan
beri sansürü kaldırmıştır. Ne kadar ahlaksız, deje
nere filmler varsa, Türk sinemalarında oynatılmak
tadır. Kültür Bakanımız acaba bunlarla ilgilenmiyor
mudur? «Kültür» deyince, yalnız Kültür Bakanının
ismini mi taşımaktır, yoksa bu şekilde, bu milletin
evladının ahlak ve maniyatım dejenere eden ahlaksız
filmleri temizlemek midir? işte burada Kültür Baka
nına bir vazife düşüyor. «Efendim, sansürü kaldırı
rı/:, herkes istediği yere istediği gibi gitsin, kendisini
korusun...» Hayır efendim, 12 yaşındaki, 15 yaşın
daki çocuk kendisini koruyamaz; onu biz koruyaca
ğız, kötü örnek olmayacağız, onu biz düzelteceğiz.
Maalesef, bugün, Sayın Kültür Bakanımız da dahil,
gerek sinemalarımızda, gerek Türkiye Televizyonun
da ve radyolarda çocuklarımızın ahlakım bozan her
türlü oyunlar oynanıyor, filmler gösteriliyor ve maa
lesef hasmımız şiddetM şekilde çıplak resimlerle ve
birçok ahlakı bozucu yazılar, romanlar yazmak su
retiyle gençlerimizi dejenere ediyor ve işte onun için
Türkiye'de anarşi başlamıştır; anarşi buradan başlar.
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Biz evladımıza edep, haya ve terbiyeyi öğretmezsek,
biz evladımıza seks filmlerini sinemalarımızda göste
rirsek, işte bugünkü halimiz olur, bomba atılır, dina
mit atılır, adamlar öldürülür. Bunun kökü burada
dır. Neden buraya eğilfnmiyor?
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Anarşi ne
den yok orada?
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanları) — O
çarşafların altında neler yapıyorsunuz siz neler.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Devam
edin efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, maalesef, bu Hükümet ve Kültür Bakanı
mıza şöyle diyorum «Dine saygılı olamıyorsunuz;
maalesef ne din; müesseselere, ne de dine saygılı ola
mıyorsunuz.»
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Politikaya alet ede
rek en büyük saygısızlığı siz yapıyorsunuz.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Ticaret ko
nusu yapıyorsunuz.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Biz Mili Sela
met Partisi Grupu olarak, Sayın Bakanımızın dini
müesseselere saygılı olmasını ve sahip çıkmasını isti
yoruz:. İşte her gün gazetelerde okuyorsunuz, hadise
leri de görüyorsunuz; hangi camie hangi kurşun, han
gi bomba atılmıştır; sahip çıkılması lazımdır.
Muhterem arkadaşlar, bir de dil meselesi var.
Efendim, dilimiz dejenere edilmiştir; konuşulacak bir
lisanımız kalmamıştır.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Osmanlıca ko
nuşalım, Osmanlıca (!)
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sayın Başba
kan başka türlü konuşur, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki
çocuk başka türlü konuşur. Ayrı ayrı konuşuluyor.
Biz, Kültür Bakanlığını, bu milletin dinine, diline,
örfüne, âdetine sahip olsun diye kurduysak, bu Ba
kanımız, bu Bakanlığımız görevini yapsın ve dilimizi
dejenere etmesin. Bizim senelerden beri kullandığımız
bazı sözlerimizi* keHmelerimizi, «Bu eskidir» diye de
ğiştirmesin. Eğer biz her eskiyi değiştirirsek hiçbir
cemiyet ayakta duramaz. Bugün yeni olan yarın eski
olur; yarın bizi de değiştirirler.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Siz haklı
sınız. Aramızda 200 yıl fark var. Siz 200 yıl geride
siniz.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — O bakımdan
dilimize sahip çıkmasını istiyoruz; fakat maalesef bu
Hükümet, açık kalplilikle dile sahip çıkmamıştır ve
dili bilhassa bozmuştur.
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Muhterem arkadaşlar, «Tiyatro» diyoruz. Biz is
teriz ki, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışını
bir tiyatro olarak Türk televizyonlarında seyrede
lim.
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Fatih hayatta
olsaydı sizi kovalardı be!..
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Yoksa Avrupa
veya Amerika filmlerini, kovboy filmlerini seyretme
yelim. İşte Kültür Bakanımız hizmet edecekse, Fa
tih'in İstanbul'u 53 günde nasıl fethettiğinin, teker
teker, seri halinde filmini çevirttirsin, göstersin; iş
te o zaman tebrik edelim.
Muhterem arkadaşlar, bakınız o kadar çok me
seleler vardır ki, bir meselemiz saatlerce konuşula
caktır.
Son zamanda Hükümet bir sıkıntı içindedir. Efen
dim, bu milletin ahlakını nasıl kaldırırız meselesini
öne almıştır. Ahlak dersini kaldırmıştır. Sayın Kül
tür Bakanımızın da sahasına girdiği için konuşuyo
rum.
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Ahlak dersi kal
dırılmadı beyefendi.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Efendim, din
dersi kaldırılmıştır. Tarih dersi değiştirilmiştir, sos
yoloji değiştirilmiştir, kaldırılmıştır. Ne gelecektir?
Biz daha önce... (CHP sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — ... Bu yeni ko
nan derslerle biz, biraz maneviyata okullarımızı eğ
miştik ve maneviyat biraz öğretiliyordu, tam değil
di. Ama şu son değişiklikle aynı eskisi gibi materya
list ve maddeci bir milli eğitim sistemi tekrar başla
mıştır ve ondan sonra dinamitler ve bombalar atıl
maya devam edecektir.
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sen mi attırı
yorsun şimdi?
, HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bu balamdan
tekrar ahlak dersine ve din dersine dönülmesini Mil
li Selamet Partisi Grupu olarak istiyoruz ve bunu in
şallah takip edeceğiz, arkadaşlarımızdan bunun tek
rar konmasını istiyeceğiz.
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Millet is
tiyor bunu.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, kültürsüzlüğün her yerde örneğini görüyo
ruz. Kültür o kadar mühimdir ki, bakın biz Konya'
da şuna şahit olduk: Polise «Biz milletvekiliyiz» di
yoruz, «Siz miUetvekiîiyseniz biz de milletiz; sizi dö
veceğiz» diyorlar.

— 244 —

M. Meclisi

B : 155

7 . 6 . 1978

O : 1

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sen polisi niye
dövdürdün, taşlattın?
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Polis o kadar
yanlış yetiştirilmiş ki, milletvekili nedir, bir büyük
nedik', vatan nedir, millet nedir bilmiyor. Eline almış
silahı ve copu, zannediyor ki, ben bununla ancak
adam döveceğim. Neden böyle biliyor: Çünkü bu
polise ne yapacağının kültürü verilmemiştir. Polis gö
revini bilmiyor ve bazı polisler maalesef Milli Sela
met Partisinin ismini duyunca hücum ettiler, copladılar ve birçoklarını da kurşunladılar, MilM Selameti
duyunca.

hiçbirisi bu milletin gerçek öz ahlakına ait değildir.
Acaba bizim Batıyı taklit ettiğimiz kadar, Batılı bi
zim neyimizi taklit ediyor, bir tane gösterebilir misi
niz? Gösteremezsiniz; ama biz Batıyı taklit ederken,
böyle alkışlarla, şa şa ile taklit ediyoruz, işte biz Ba
tıcıyız diyoruz. Aslında Batılılar bizi kabul etmiyor
lar Batılı olarak. Hepiniz bunu iyi biliyorsunuz. Ne
den etmiyorlar? İnancımızdan dolayı etmiyorlar.
«İnancınızı değiştirin sizi Batılı olarak kabul edece
ğiz» diyorlar. O bakımdan b;z, mutlaka kendi ben
liğimize, kendi örfümüze dönmeye mecburuz. Ancak
bize bizden fayda vardır, başkasından fayda yoktur.

HASAN CERİT (Adana) — Polisi yetiştiren Ba
kan Milli Selamet Partili idi.

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kültür Bakanımız
şunu söylediler; «60 yıl önce ve 4 yıl önce milliyet
çiliği biz getirdik» dediler.
Şimdi* bütün dünya şahittir ki, dört yU önce Cum
huriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi Hükü
met kurmuştur ve yedibuçuk ay fiilen çahşnuşızdır,
üçbuçuk ay da öyle çahşmışızdır avara kasnak gibi.
Acaba sayın Bakamınız, dört yd önceki Hükümeti
yalnız kendileri mi kurdular ve yürüttüler? Eğer dört
yd önce hakikaten haşhaş meselesi hallolduysa ve
Kıbrıs'ta bir icraat yapıldıysa acaba bunu yalnız
Cumhuriyet Halk Partisi mi yapmıştır, yoksa kale
gibi duran bir Milli Selamet Partisi mi yapmıştır?
(CHP sıralarından «Siz yaptınız, siz» sesleri).

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Ve babası de
ğil, dedesi yaşındaki ihtiyar insanların sakalından tu
tup sürüklediler ve bu polislerin de POL - DER üyesi
olduğunu ve kendilerinin de tamamen beyinlerinin
yıkanmış olduğunu maalesef tespit ettik. İşte onun
kültürü materyalist, maddeci ve her şeyin dünyada
olduğunu kabul eden bir kültürdür. Eğer maneviya
tı bilen bir kültüre sahip olsaydı, o, bir sakallıyı, bir
yaşlıyı, bir çocuğu veyahutta bir camiden çdtan ce
maate kurşun sıkmazdı. İşte Sayın Kültür Bakanı
mız, bu kadar mühim meselelerin Bakanıdır, işte bun
ların hepsi, kültürün yanlış verildiğinden meydana
gelmektedir ve maalesef muhterem arkadaşlarımız,
şurada oturup ta karşı karşıya konuşamayacak kadar
da kültürümüz bozulmuştur. Tabu burada konuşaca
ğız arkadaşlar. Biz öyle, karnınızı biraz geniş tutun
bakalım rahat konuşalım. Şu memleket bizimdir. Yu
nanistan'ın falan değildir. Şu memlekete biz sahip çı
kacağız; ahlakına, maneviyatına, her karış toprağına
biz sahip çıkacağız. Başkası değildir. O halde şuraya
çıkıp ta konuştuğumuz zaman, siz de dinleyin; eğer
söylediklerimizde hakikaten yanlışlık varsa düzeltin,
doğru ise doğruyu da kabul edin.
Biz Milli Selamet olarak bu memlekete kim hiz
met ediyorsa teşekkür ederiz, elini sıkarız. Hizmet
edenin biz yanındayız; ama hizmet ediyorum diye,
bu memleketi, milleti götürüp de bir batağa atanın
her zaman karşısındayız.
HASAN CERİT (Adana) — Bu iktidar sizi bile
bataktan kurtardı.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Ve maalesef
şu halinizle bugünkü iktidar şu memleketi maalesef
batağa itmekten başka bir şey yapmıyor.
Muhterem arkadaşlar, televizyonu seyrediyorsu
nuz, radyoyu dinliyorsunuz, basına bakıyorsunuz;

Onun için bir şeye sahip çıkarken başkalarına da
hak vermemiz lazımdır. Sayın Bakanımız burada bi
raz hissi davranmıştır. Buraya kadar memlekete hiz
met etmek için geldik hepimiz, ama hizmet edeme
yenleri de tenkit edeceğiz, düzelteceğiz, buna hiç kim
se kırılmasın. Şu anda sayın Kültür Bakanını tenkit
ediyoruz ve hizmetlerini kâfi görmüyoruz, neden?
Bugün bizim üzerinde durduğumuz ahlakın bozulma
sıdır, ahlakın bozulması neden oluyor? Basın, TRT
ve birçok neşriyatlardan oluyor, buna sahip çıkarsa
biz Sayın Bakanın yanındayız. Çıkmazsa karşısında
yız, tenkit edeceğiz, yol göstereceğiz mani olacağız.
O bakımdan hiçbir arkadaşımız bizi başka türlü an
lamasın.
Muhterem arkadaşlarım. Sayın Bakanımız «Siya
si partiler kültürü yürütemez; her siyasi parti iktida
ra geldiği zaman kendi fikrine göre kültür çalışması
yapar» dediler. Hayır, biz bir devletiz, siyasi iktidar
lar gelir gider, ama devlet bakidir. Devletin kurduğu
nizamı hiçbir hükümet değiştiremez. Biz, bir nizam
kurmuşuz, Cumhuriyet idaresi diyoruz yürüyoruz.
Başka bir parti iktidara geldiği zaman, ben Cumhu
riyet değil de başka idare istiyorum diyemez.
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O bakımdan bugün bizim kültürümüz nedir? Şun
lar, şunlar şunlardır. Bir iktidar, geldiği zaman, ben bu
kültürü istemiyorum derse, eh o devlet de yakılar, mil
let de yıkıhr. O bakımdan Sayın Bakanımız endişe
etmesinler. Devletin elinde kalan müesseseler mutlaka
sağlam kalır. Ama, şahıslara özerk olarak verilen
müesseseler mutlaka dejenere olur. îşte misallerini
hepiniz görüyorsunuz. Özerk olan müesseselerimizin
birçokları dejenere olmuştur, Devlete karşı çıkmıştır,
Devletin dışında hareket etmiştir.
O bakımdan, Devletin dışında bir şeyi, hele Kül
tür Bakanlığı gibi bir müesseseyi düşünmemiz müm
kün değildir.
Bu, eğer bazı solcu düşüncelere uyularak yapUıyorsa, ki tabii bu başka ülkelerde yapılmıştır; niçin
yapılmıştır? Tamamen bu milleti geçmişinden kopar
mak ve yepyeni bir cemiyet meydana getirip, istediği
şekilde yönetmek için geçmişinden çıkarıp koparmış
tır.
Mesela; Çin'de kültür emperyalizmi olmuştur. Ne
yapılmıştır? Bütün eskiler yakılıp yıkılmıştır, yepye
ni bir cemiyet meydana getirilmiştir. Rusya'da da bu
kültür emperyalizm!! olmuştur. Bu, tamamen geçmi
şini silmek için gelen bir özerkliktir.
Türk milleti böyle bir özerkliği katiyen kabul et
mez. Bu bizim bünyemize uygun değildir. Biz, bin
yıldan beri ne yaptıysak, yine onu yapmaya mecbu
ruz. Nesi! hiçbir zaman değişmez, insanlar değişmez,
aynı insanlardır. Torunumuzun torunu bizimle aynı
insanlar oluyor. O halde biz hiçbir zaman kültürümü
zün özerk kuruluşa verilip de yanlış yollara saptırıl
ması taraftan değiliz. O bakımdan biz, Sayın Baka
nın bu icraatlarının karşısındayız.
BAŞKAN — Sayın Erdal, lütfen konuşmanızı to
parlayın, müddetiniz bitmiştir.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, konuşacak meselemiz çok, fakat zamanımız
yok. Bendeniz konuşmalarımı toparlıyorum.
Biz, Milli Selamet Partisi olarak ta kuruluşumuz
dan bugüne kadar daima milletin hayrına olan işlerin
peşinde koştuk ve o yönde çalıştık. Biz insanların iki
maddeden meydana geldiğimi kabul ediyoruz : Bir,
maneviyat, bir maddedir. Her ikisini bir yürütürsek
saadete ereceğimize inanıyoruz. îşte, Kültür Bakan
lığımızın hemen hemen bütün görevi de bu olmalı
dır; maddeden ziyade maneviyatla uğraşması gerekir,
görevi budur. Biz, bu inançta Küttür Bakanlığım
görmek istiyoruz, bu düşünce ile biz Kültür Bakan
lığını tenkit ediyoruz. Eğer bu düşüncemize uygun
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hareket ederse biz Kültür Bakanımıza teşekkür ede
riz, elini sıkarız, yardımcı oluruz.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Gölge et
meyin.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — O bakımdan
biz, şu verilen Genel Görüşmenin lehinde oyumuzu
kullanacağız ve bu Genel Görüşmenin açılmasını isti
yoruz. Genel Görüşme, ki Meclis Araştırması olu
yor, biz bunun lehine oy vereceğiz, bütün arkadaş
larımızın da bu yönde oy vermesini ve bilinmeyen
meseleler varsa ortaya çıkmasını, gerçekten söylenen
şeyler yanlışsa, doğru değilse Sayın Bakanımıza an
cak teşekkür edeceğimizi ifade ediyoruz.
Milli Selamet Partisi Grupu ve şahsım adına Yü
ce Meclisi saygı ile selamlıyorum efendim. (AP ve
MSP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fer
hat Arsîantaş.
Buyurun Sayın Arsîantaş, süreniz 20 dakikadır.
CHP GRUPU ADINA FERHAT ARSLANTAŞ
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Büyük Millet Meclisinin bugünkü oturumunda,
Kültür Bakanlığı gibi gerçekten ciddi bir Bakanlığın
konuları tartışılırken, demagojiye sapmadan, bir kı
sım aktarmalar yapmadan, kaydırmadan, saptırma
dan somut sonuçları ortaya getirmesi gereken muha
lefetin, bu yolu seçmemesi, sanıyorum ki, Meclisimiz
için bir talihsizliktir.
Evvela, devrimcilik, Anayasamızın bir ilkesidir.
Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı işbirlikçilerine kar
şı, Anadolu'nun ulusal kurtuluşu için verdiği müca
delenin sonucunda, kurduğu partinin bir ilkesi ola
rak devrimcilik ilkesini benimsemiştir. Kültür Bakan
lığının devrimci yolda ve yönde mücadelesini sürdür
mesi bir tarihsel görev, aynı zamanda yasal bir so
rumluluktur.
Ben merak ettim, acaba Sayın Kültür Bakanına
daha ağır cümleler söyleyerek, daha biçimsiz, tahrik
edici hareketler yaparak hangi noktaya varmak isten
mektedir? Bundan hangi sonuçlar çıkartılacaktır? Sı
kıntısı nedir? Neden konuyu Sayın AP Grup sözcü
sü böyle getirmiştir? Bunları da biz söyleyeceğiz,
bunları da biz açıklayacağız. .
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İddialarla de
magoji, yeni iddialarla demagoji mükemmel; ama
gerçek bu mu?
Sayın milletvekilleri, Sayın Akyol ve arkadaşları,
gerçekten Kültür Bakanlığı üzerinde, Mustafa Kemal
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yönünde ve yolunda bir sapma olduğu için değil, Kül
tür Bakanlığım çağdışı bir zihniyete sürüklemekte
olan bir mücadeleye karşı çıkmışlardır. Kültür Ba
kanlığı Anayasa çizgisine çekmek istemektedir Ba
kanlığı; Anayasa çizgisi içinde, Mustafa Kemal yo
lunda ve yönünde işlevini sürdürecektir. Bundan sa
yın milletvekilleri kuşku duymamalıdırlar.
Genel görüşme istemi, birbiriyle çelişen ve çelişkileriyle kaoslaşan, zıtlaşan bir içerik taşıyor. Sayın
Akyol ve arkadaşları, varlığını kültürüyle tarih boyu
yaşatmış ve onu 20 nci yüzyıl başlarında Ulusal Kur
tuluş Savaşıyla anıtlaştırmış bir toplumun gerçek de
ğerlerini iyi savunamıyor. Kültürümüz üzerindeki em
peryalist etkilerden söz etmiyor. Sorunu, günün siya
sal, geçici ve aşılacak olan sorunları üzerinde yo
ğunlaştırıyor. Doğal olarak demagojik havası ağır
basıyor. Kültür ve onun sorunlarından kaçarak Kül
tür Bakanlığı sorunlarının tartışılamayacağı gerçeği
ni görmezlikten geliyor. Bu tür davranış ve tartışma
larla nereye ulaşmak istediğini anlamak güç.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Milliyetçiliğe.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sanıyo
ruz ruhsal bir iç tepidir. Onun yeri ve çözümü, affe
derse eğer Sayın Akyol ve arkadaşları, bu Yüce Mec
lis değildir. İnsanlar bir kesim makamlara gelirler,
sorumluluklar alırlar. Bütün bunlar sınırlı ve geçici
dir. Toplumsal gelişme ve içeriğindeki kültürel öz
devamlı ve akıcıdır. O öz toplumu yapan, yenileştiren ve çağdaşlaştıran bir prosestir.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen esasa gel.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Anlama
dığımız kesimler üzerinde bir kesim boş cümlelerle
mukabelede bulunmak kolaydır. Burası kürsü; arka
daşınız geldi söyledi, biz de söylüyoruz, lütfedin din
leyin.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Zaten sen olmasan hiç dinlemem.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Biraz say
gılı, biraz efendi olur musun?
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Senden mi öğ
reneceğiz efendiliği?
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı müdahale etme
yin.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, dünden politika için toplumsal değerleri saptı
ranlar tarih boyu olmuştur, bugün de olacaktır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi bü
tün gruplardan da devamlı müdahaleler oluyor. Ya
ni hiçbir grup kendisi için bundan âri demez. Onun
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için müsaade edin konuşsun, konuşmasını bitirsin.
Müdahale etmeyin karşılıklı olarak.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Aydın
lığı savunanlar, iyiden, doğrudan ve güzelden yana
olanlar tarihin o durdurulmaz akışı içerisinde siz de,
hepimiz, o tarihin durdurulmaz akışı içerisinde belli
mesafe alacağız, tıpkı çocuklarımız bizden ileri ol
duğu gibi, onun çocuklarının da bizden ileri olacağı
gibi; lütfen kabul ediniz.
Karanlıkları arıtmadan aydınlığa ulaşmak müm
kün değildir. Türkiye ileri, çağdaş bir toplum düze
nine kavuşuncaya değin, karanlıklarla, karanlıkları
savunanlarla aydınlığı savunanlar olacaktır. Toplum
dan, bu Meclis soyutlanamaz; Türk toplumunun içe
risinde bulunduğu tartışma, bu Meclise de yansıya
caktır, gerçekten yansıması da doğaldır. Bu nedenle
tepkileri de gayet doğal karşılıyorum.
Sayın milletvekilleri, genel görüşme istemcisi ar
kadaşımızın Bakanlığı döneminde de yayınlar olmuş
tur. Sıkılarak, içimden gelmeyerek bir pasaj okuya
cağım, kültür adına Kültür Dergisinde ve Sayın Akyol'un Bakan bulunduğu dönemde neşredilen bir
dergi. «Cinsel sapıklık» 7 nci sayıda. Derginin adı,
«Milli Kültür Dergisi.» Söylenen cümleler şunlar :
«Cinsel sapıklık bir afet halinde toplum üzerinde
büyük tahribat yapmaktadır.»
Biraz daha gidelim, kültür adına söyleniyor bun
lar : «Homoseksüel klikler aracılığı ile yabancı ajan
ların birçok hükümetlerin en önemli ve en gizli yer
lerine sızıldığı bilinen bir gerçektir.»
Arkadaşlar, kültür ayn bir şeydir; kültür, onu ta
şıyan varsa, eğer yazan varsa, onun dilini bulur. Bir
söyleyiş biçimidir, bir anlayış biçimi, ifade biçimidir,
bir bakış biçimidir. Yani, sonuç olarak bir çağdaşlaş
mak biçimidir, çağdaş insan olmak biçimidir. Bu dile
onun için karşı çıkıyoruz; yoksa bunları tartışmaya
lım diye değil, bu tür terslikler olmaz diye değil.
Arkadaşlar, bu dergi ve benzeri yayınlarda. Kül
tür Bakanlığı adına çıkan bu dergilerde; Türkiye'den
başka ne kadar ülke varsa; yakın, uzak; komşu, de
ğil; Amerikalı, Avrupalı, Afrikalı çalakalem aleyhte
ağza alınmayacak cümleler. Bununla nereye varıl
mak istenmişti o zaman? Şimdi içine düştüğümüz
yalnızlık. Ama, bunda da başarı gösteremed ini?,, gös
teremeyeceksiniz. Türkiye, dünya milletler ailesinin
içindeki çağdaş yerini almaya başlamıştır ve alacak
tır da. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri)
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Onlara uyma
yacaktır Türkiye, onlar bize benzesin.

— 247 —

M. Meclisi

B : 155

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Bu yüzden
mi yalnız kaldık?
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Genel Görüşme istemim biraz da iddiala
rı açısından tartışmakta yarar vardır.
Yasaların verdiği bir kesim hakları kullanarak top
lumun genel çıkarlarını korumak ve savunmak duru
munda olan Yüce Meclisin çalışmalarını, bu tür çalış
malar engellememelidir. Eğer, bu Meclisi, sosyal ve
ekonomik içerikli yasalar yapma görevi bekliyorsa,
tüm toplum sorunlarının çözümünde kendisini tek so
rumlu görüyorsa, zamanını iyi kullanmak, değerlendir
mek zorundadır.
Aslında bu Genel Görüşme, bir iç sıkıntısıdır. İd
diaları açısından keçiboynuzundan şeker çıkartmadan
başka bir şey değildir. İddialar ispatlanmaya çalışı
lırken, ki iddialar buradadır...
M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Keçiboynuzun
dan şeker çıkartmak ne demek? Ne alâkası var?
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Efendim,
tenzih ederim, kesinlikle bir Anadolu deyimidir. Bü
tün arkadaşlarımı tenzih ederim, keçiboynuzundan şe
ker çıkartmak; Sayın Bakanı ve hepunizii tenzili ede-'
rim. Amacımız o değildir. Lütfen yardımcı olunuz,
saptırmak niyetinde değilim.
Şimdi iddialar buradadır; bu iddialar, keçiboynu
zundan Şeker çıkartma işlemidir diyorum.
İddialar ispatlanmaya çalışılırken somut, geçerli
ve güvenilir kanıtlar verilmek zorunluğu vardır.
Arkadaşlar, evet bugün İktidarda bulunan Cum
huriyet Halk Partisi demokratik sol bir partidir. Bu
nun gereği olarak Türk insanının tarihsel evresiyle
bugününü dikkate alır; ama ileriye bakar. Çağdaş
kriterler içerisinde milliyetçiliği ülkenin ve insanların
çıkarlarını savunmak olarak anlar, geleceğinin de he
saplarını yaparak demokrasiden yana, bağımsızlıkçı
ve barışçı ilkeleriyle bundan sapmadan, vazgeçmeden
bu yolu dener. Ayrıca, apaçık bilinmesinde yarar
vardır, bin kez söyledik, yine söylüyoruz; emeğin
yüceliğine inanır Cumhuriyet Halk Partisi, insanca
bir düzenden yanadır, adalet öüçüsa bu inancın de
ğişmez ve gerçek kriteridir. Küftür Bakanlığı tüm iş
leviyle bu yoldadır ve sapmadan, şaşılaşmadan bu
yolda yürüyecektir.
Sevgili arkadaşlarım, Anayasa açısından iddialar
vardır. Anayasa maddelerini istediğimiz, ya da işimi
ze geldiği gibi yorumlayanlayız. Bu tehlikeli bir yön
temdir. Geçmişte, bizim Meclisimizin yorumculuktan
alacağı çok ders vardır, bu dersleri devredilmez insan

7 . 6 . 1978

O : 1

baklan olarak almak zorundayız, demokrasisi açısın
dan, yeni bir kaos yaratmama açısından bu dersleri
atmak zorundayız.
MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Allah aşkına
Kültür Bakanı bu kitabı yazmış mı, yazmamış mı?
Ondan bahset.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın Akyol iyi bilir, öğretim ve eğitimde parçadan bütüne,
bütünden parçaya yöntemleri vardır; ama parçalan
amacından saptırarak istediğimiz yerde kullanma yön
temi yoktur; galiba yeni bir yöntemi Sayın Akyol
koymaktadır.
Anayasamızın 41, 50 ve 129/ncu maddeleri de,
böyle anlamak, içeriğini saptırmadan anlamak zo
runda olduğumuz maddelerdir.
İnsanların ayırt etme gücünü, gerçeği kabul etme
gücünü hiçbir zaman kaybetmemesi, onların doğru
kararlar üretmesinin birinci koşuludur.
Herkes, başta G'enel Görüşme istemcisi arkadaşı
mız olmak üzere, bundan böyle eğer hepimiz daha
dikkatli hareket edersek, toplumun, halkın, (altını
çizerek söylüyorum) Türk halkının problemlerini çöz
me yolunda daha çok zaman bulabiliriz, eğer bu tür
tersliklerden kendimizi arıtırsak.
Evet, Devletin kendi varlığını koruyan ve yaşa
tan anagüçleri vardır. Başta ulusal savunma olmak
üzere vardır. Onun için ulusal değerleri, yani ulusal
kurtuluşçuluğun tarihsel kökenini de işçeren bir an
layışla bakmak gerekir olaylara. Atatürk Cumhuri
yetinin antiemperyalist, antikapitalîst, antifeodal ilke
leri de bu Meclisin terk edemeyeceği genel ilkelerdir.
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Antikomünfst.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ulusal onu
ru en duyarlı biçimde hisseden bir iç ve dış politika,
ekonomik sağlam bir yapı kazanma mücadelesi he
pimizin görevidir.
Her türlü emperyalist etkilerden arıtılmış ulusal
bir eğitim sistemi gerekmektedir Türkiye'de. Acem,
Arap geçmişini Türk insanının geçmişi ile kanştırmayan, kendi öz kültürüne yönelmiş bir kültür anlayışı
gereklidir. Bu anlayışı Kültür Bakanı ve Bakanlığı
üslenmiştir ve yürütecektir.
Bu anlayışı devredemeyiz, -tarihsel değerlerimize
yönelerek, geçmişimizi dikkatle araştırarak, geleceğe,
çağdaş toplum düzeyine yönelerek devredemeyiz. Ya
ne yapanz? Kavuştururuz.
Üzülmeyiniz, Bakanlık döneminizde olduğu gibi
ne kadar gizlenseler de teokratik devlet özlemcileri

— 248 —

M. Meclisi

B : 155

ile çağdaş faşist grup ya da zümrelere bu Bakanlıkta
üs bulunmayacaktır, üs olmayacaktır bu Bakanlık.
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Antîkomünistîere?
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, biz, parti olarak, iktidar grupu olarak
öz varlığımızı, Anadolu insanının katı gerçeklerini bi
lerek, anlayarak yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti
ve onun insanlarının kurtuluşunu yine onun gerçek
leri içinde ararız; ama bilim ve tekniği öncü kılarak
ararız, halkımıza yürekten ve içtenlikle inanarak ara
rız.
O sözler nedir?
«Kültür Bakanlığı, iç savaş ve anarşi, vesaire.»
4 - 5 aylık Kültür Bakanlığı; yıllarca AP İktidarı,
koalisyon iktidarı ve arkasından 4 - 5 aylık iktidarın
eylem ve işleminden sokaktaki anarşiyi sorumlu tut
mak!. Bunu bir türlü kavramak mümkün değil, anla
mak mümkün değil. Sanırım arkadaşım bir başka
alan üzerinde bu iddiayı söylemek istedi; ama yete
rince ortaya koyamamış, anlatamamış.
Kargaşaya itilmemizin nedeni eğer milli kültürsüz
lük ise bu kültürsüzlüğün sorumluluğunu o dönemin
bakanlarında aramak gerekir. Kaldı ki, toplum olay
larına bakarak objektif olmak birinci koşuldur. Dün
yadaki emperyalizm ve etkilerini dikkate almadan,
tarihsel sosyolojiye bakmadan, günümüz düşünce
akımlarını izlemeden varılan bu yargıya, öz yönün
den de, biçim yönünden de karşıyız.
Sonuç olarak, bugünkü geriliğimiz ve karanlığı
mızın yaratıcıları, aydınlıktan şimdilik korkacaklar
dır. Dün insanlarımıza işkence edilirken susanlar, el
leri titnıereden, yürekleri sızlamadan insan hayatıyla
oynayanlar, insan haklarım görmeyenler, bugün sa
ğır olanlar, dilsiz olanlar bilmelidirler ki, biz işkence
den yana değiliz. Hele insan hayatına kasteden dav
ranışlardan yana olmadık, bundan sonra da olmaya
cağız. Gerici, faşist uygulamaların devamlı karşısında
yerimizi alacağız. Biz, insanı ayrımsız severiz...
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Hem ayrım
sız demokrasiden yanayız, diyorsunuz, hem de «fa
şist» diye ayrım yapıyorsunuz.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Başka
aracınız var mı? Gelin kürsüye, onları söyleyelim.
Bırakın bunları, Anadolu'dakileri uyuttuğunuz yeter,
afyon yuttuklarını burada kürsüde...
BAŞKAN — Sayın Arslantaş, lütfen toparlayınız.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Biz, öl
dürmelerden yana, biz insanların hayatına kasteden
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lerden yana olamayız. Biz insanların, Anadolu insa
nının yaşamasını istiyoruz; hakça, adil bir düzende
yaşamasını istiyoruz, kardeşçe yaşamasını istiyoruz;
bu konuyu gelir burada tartışırız. Çağdışılığa katlana
bilenlerle beraber yürürüz. Bu, kültür anlayışımızın
doğal sonucudur. Hiç kuşkulanmayın, gücümüz ora
nında tarihsel geçmişimizin değerlerine sahip çıkaca
ğız. Onları, toplumumuzun ve dünyanın önüne sere
ceğiz. Anadolu'nun tüm tarihsel değerlerini halkımı
zın ve insanlığın hizmetine sunacağız. Folklorumuzu
bütün boyutlarıyla zenginleştirecek bir çalışmaya yö
neleceğiz. Sanata, sanatçıya engel olan tüm antide
mokratik uygulamaları çağdaşlaştıracağız. Geçmişi
mizden geleceğimize sağlıklı köprüler kurmalarını,
toplumumuz ve insanlık adına kurmalarını sağlayacak
her türlü olanağı o insanlara hazırlayacağız. Müzik
ten baleye, tiyatrodan operaya, sinemaya kadar bu
böyle olacak.
Yazarlarımızın, yayıncılarımızın sorunlarına eğile
ceğiz. Onların, çocuklarımıza, gençlerimize aydınlık
bir Türkiye, onurlu bir Türkiye yaratma savaşımın
da onların yanında olacağız.
M. KUBİLÂY IMER (Konya) — «Onurlu Tür
lüye kuracağız» diyorsunuz ve onur kırmada savaş
ediyorsunuz, onur kırıyorsunuz.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, dün yazana, basana, kitaba düşman
olanların bugünkü tavırları bizi aldatmamahdır.
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin, müd
detiniz geçti Sayın Arslantaş. N
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım, çok az kaldı.
Bu ülkede düşünme ve kitap okuma suçu tarihin
karanlıklarına gömülecek. Düşüncelerini herkes söz,
yazı ve resimle anlatacak, Düşüncesi olanlar gelip bu
rada söyleyecek, dedikodu etmeyecek, iftira etmeye
cek.
Emperyalizme ve faşizme karşı olanların emekten,
halktan özgürlükten ve bağımsızlıktan yana olanların
yolu açılacak.
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Komünizmi
de söyle, komünizmi.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Anayasa
nın yolu ana kaynak olan yol olacak. Mustafa Ke
mal'in ulusal kurtuluşçuluk fikri, bu yolun temel öğe
si olarak kalacak, bunu saptırmayacaksınız. Kültür
Bakam ve görevlileri bu yolu izliyorlar. Onları kut
lamak gerekir. Tam moralle çalışmalarını engelleye
cek tavır ve işlemlerden çekinmek gerekir.
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Bu ülkede her türlü sorunumuzu çözeceğimiz gün
lerin içindeyiz. Bu mücadeleyi her zorluğa karşın yü
rüteceğiz. Bizi yolumuzdan alıkoymak mümkün de
ğildir. Çünkü tarih bizimle beraber yürümektedir,
aydınlıktan yana olanlarla beraber yürümektedir.
Kültür Bakanlığı da bu yoldadır ve Kültür Bakanını
çalışmalarından dolayı kutlar, saygılar sunarım arka
daşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Syın Arslantaş.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın
Mehmet Yusuf Özbaş.
Buyurun Sayın Özbaş. (MHP sıralarından alkış
lar)
MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Yüce Meclisi şahsım ve
Grupum adına saygıyla selamlarım.
Bu konuda Adalet Partisinin Araştırma Önergesi
vermesi yerine, biz Halk Partisinin daha önce hare
kete geçmesini ve böyle önerilere yer bırakmamasını
arzu ederdik. Çünkü, Kültür Bakanının davranışı
doğrudan doğruya Halk Partisinin parti tüzüğüne,
Anayasaya ve Ceza Kanunumuza aykırıdır.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — 9 ışığa ters
değil mi?
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — 1340
tarihli Anayasamızın 2 nci maddesi, 1945 yılında ya
pılan Anayasa tadilimizin 2 nci maddesi ve 1961 yı
lındaki Anayasamızın 2 nci maddesi doğrudan doğ
ruya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin milliyetçi
bâr hükümet olduğunu hassaten belirtmiştir.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — O da Türkeş'in milliyetçiliği değil mi?
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, hatip ra
hat konuşsun. Bakın biraz evvel îmar ve İskân Ba
kanı konuştuğu zaman siz de aynı şikâyette bulun
dunuz; dinleyin, tashih etmeyin, devam etsin. .
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bizim
devremizde okullarda okunan tarih kitaplarının bir
bölümünde de Halk Partisinin altı oku ders olarak
öğretilirdi. Bu oklardan birisi de milliyetçiliktir ve
Kültür Bakanı bu oku, bu mızrağı çuvala sokmak is
temektedir. Kültür Bakanının radyolarımızda yayın
lanan bir demeci var. Bu demeçte, «Bizim milliyet
çiliğimiz ekonomik bir milliyetçiliktir» denmektedir.
Milliyetçiliğimiz ekonomik Mr milliyetçilik olduğuna
göre, Kültür Bakanlığının kurulmasına niye sebep
görülmüştür? Bunu Sayın Müezzinoğlu da o zaman
tedvir eder ve KışlalTyı bu zahmetten kurtarırdı.
(MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
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Cumhuriyet Kalk Partisinin Hükümet Programı
tetkik büyuraîursa, orada da milliyetçiliğe önemle
yer verilmiş bulunmaktadır» Kültür Bakanı bunu da
unutmakta ve Kültür Bakanlığının muvakkat bir aşa
ma olduğunu ve zamanla bu aşamayı anlatıp Kültür
Bakanlığını lağvedeceğini ve yerine özerk bir kuru
luş getireceğini ilan etmektedir. Kendisi böyle bir
bakanlığa ihtiyaç olmadığına inanmakta ise, bu inan
cı hilafına kurulan bir teşekkülü niye işgal etmekte
dir? Kendisini Kültür Bakanlığına zorla getiren bir
kimse yoktur ve özerk bir kuruluş, eğer TRT'de um
duğunu verecek bfr kuruluş ise, o zaman böyle bir
kuruluşa zaten lüzum yoktur. Bunu emperyalist güç
ler, komünistler mükemmelen, düşmanlarımız, yap
maktadır., Bizim müdafaa silahı olarak kurduğumuz
bu teşkilata o zaman lüzum yoktu. Sayın Bakan bü
tün bunları unutmakta ve Kültür Bakanlığını kendi
kafasına göre yaratmak istediği bir toplumda alet
olarak, basamak olarak kullanmak istemektedir. Yok
sa, Türk Devletine Türk milleti 120 milyon lirayı ni
ye verdi? Kültür Bakanlığını niye devlet teşkilatında
bir bakanlık olarak teşkil etti? Bunu düşünmemiz ve
buna göre bir cevap vermemiz gerekir.
Sayın Kültür Bakanımızın böyle hiçbir şey düşün
meden, hiçbir esasa dayanmadan, Anayasamıza ve
Ceza Kanunumuza uymayan beyanlarda bulunması,
kendisini ve Hükümeti pek tabii müşkül durumlarda
bırakır.
Bunun için inanmıyorsa buradan çekilmesi ve gö
revi inananlara vermesi icap eder. Bunun için de ev
vela Kültür Bakanlığı niye kurulmuştur, bunun tet
kiki gerekir. Kültür Bakanlığı bundan 9 sene kadar
önce Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş bulun
maktadır. Orada Kültür Bakanlığının, bilhassa milli
bir gaye ile kurulduğu ve bu gaye içerisinde yalnız
Türkiye topraklarındaki kardeşlerimizin değil, yurt
dışındaki işçilerimizin ve Türk azınlıkların da kültür
seviyelerinin, milli seviyesinin muhafaza edilmesinin
gaye edinildiği belirtilmektedir.
Eğer Sayın Kışlalı'nm, zannettiği gibi Kültür Ba
kanlığı sırf bir mali gaye ile kurulmuş olsa idi, dışardaki azınlıklarımızın bu hedef içerisinde sayılması
na niye lüzum görülmekte idi? Demek ki, Kültür Ba
kanlığının gayesi, ekonomik değil, ruhidir. Milletin
yapısında, milliyetçilik ruhtur. Nasıl, îslamiyetin ilk
şartı «Kelimeyi Şahadet» getirmekse, milliyetçilik de,
Türk Milletinin var olabilmesi, Türk Devletinin ya
şayabilmesi için lüzumlu, hatta «farzı aynı» olan bir
gerçektir, bir zarurettir. İşte, bizden alınmak iste-
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nen budun Eğer bu bizden alınırsa, o zaman Sayın
Kışlah'nm gayesi tahakkuk edecek ve Türkiye iste
diği kaosa sürüklenmiş olacaktır. Bunun için, biz,
Adalet Partisi tarafından verilmiş olan soruşturma
önergesine ehemmiyet verilmesini ve ortada bir suç
lu olduğundan, bu suçlunun mahkemeye sevk edilme
sini istiyoruz.
Sayın Bakan bir konuşmasında, İstanbul'da ken
disini ziyarete gelen sanatkârlara bir vaatte bulundu:
«İki aya kadar sansürü kaldıracağımı size tebşir ede
rim.»
Bir Bakanın, Türkiye'de sansür nasıl kalkar, müs
tehcenlik iddiası, müstehcenlik davaları nasıl rüyet
edilir, bunun suçu ve cezası nedir, bunu bilmesi lazımgclir.
Türkiye'de, Anayasamız bugünkü haliyle yaşadık
ça, Ceza Kanunumuz değişmedikçe, değil Kültür Ba
kanının, hiç kimsenin hiç bir kanunsuz işi yapması
nı ve bunu her hangi bir kimseye vaat etmesini biz
mümkün görmemekteyiz. Eğer, böyle bir şey yapar
ve bunu icraata koyabilirse, doğrudan doğruya ka
nunları çiğnemiş olur ve cezasını çekmiş olur.

Türk'ün kanunundan çıkanlamaz. Bunu böyle bil
mek icap eder.
Bizim burada arz etmek istediğimiz, Halk Parti
sinin yapmadığını Sayın Millet Meclisi üyelerine du
yurmak ve kanunlara karşı gelmek eğiliminde olan
ları hizaya getirmek ve bilhassa Meclisin yüksek oto
ritesini ve Hükümetin programını ve Anayasamız
doğrultusunu ispat etmek için gelmiş olan bu fırsatı
değerlendirmektir. Yoksa, Kültür Bakanı her hangi
bir beyanda bulunabilir ve o, hiç bir şeye İnanma
yabilir. Yahut da bizim inandıklanmızdan başka bir
inancı olabilir. Ama, kendisi mademki bu Bakanlığa
gelmiştir, bizim Kültür Bakanımızdır; bizim kültürü
müze, bizim kanunumuza uygun icraatta bulunması
onun vazifesidir.
İşte bizim, partimizin görüşü olarak Yüksek Mec
lise arz etmek istediğimiz husus budur. Adalet Parti
si Grup Sözcüsünün belirttiği gibi, Sayın Kültür Ba
kanının Marksist düşüncede olması yahut da solun
daha soluna gitmesi bizi ilgilendirmez. Onun bu kuyu
ya bir taş atması bizi ilgilendirir. Bir deH bir kuyu
ya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Ana
yasaya karşı mısınız?

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Biraz yaşınla, ba
şınla münasip konuş.
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — İşte
siz buna mani olun ve Sayın Bakanınızı taşı tam ku
yunun kenarından içeriye atarken yakalayıp, mani
olun.
Yüce Meclisi saygılanmla selamlarken sözlerime
son veririm. (MHP ve AP sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş.
Başka söz isteyen? Yok.
Grupları adına sözcüler konuşmalannı yaptılar.
Önerge sahibi olarak söz istemedi Sayın Akyol gali
ba, benim anladığım kadarıyla?
AVNİ AKYOL (Bolu) — Söz istiyorum Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, Sayın Akyol size
söz vereceğim.

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Sayın
parlamenterler, Anayasaya karşı değiliz, biz Anaya
saya karşı değiliz.
BAŞKAN — Karşılık vermeyin efendim, lütfen
devam edin konuşmanıza.
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bü
yük Millet Meclisine çok büyük saygımız vardır. Fa
kat, bir bakanın ve bir milletvekilinin evvela şunu
bilmesi icap eder: Türkiye'de her bakan istediğini
yapamaz. Büyük Millet Meclisi bile, ekseriyeti bulsa
bile, ıbir çok noktalara temas edemez ve kanun çıka
ramaz;
Milliyetçilik öyle bir mevzudur ki, burada bir ek
seriyet teşekkül etse dahi, Türk'ün, yaşantısından,

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu'nun; Sayın İmar
1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, I
İmar ve İskân Bakanlığında görevlerine son verilmek- l Bakanının, konuşması sırasında kendisine sataştığı
iddiasıyla söz talebi vardı. Tutanağı tetkik ettim.
te olan yevmiyeli personelin durumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet I «Gönül arzu ederdi ki, Sayın Abbasoğlu, Genel Mü
dür Başyardımcısı olarak görev ifa ettiği sırada hakKaraaslan'ın cevabı. (Devam)
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sız olarak aldığı parayı, bugüne kadar, iade etme
den önce çıkıp kürsüden bu konuşmayı yapsın. Abbasoğhı'na Muhasebe Müdürlüğünden yazılan yazı
nın altına imza atmaktan ben utanç duydum, «Bir
parlamentere bu şekilde yazı yazılmaz dedim, geri
çevirdim; ama dün ödedi bu parayı, ondan sonra çı
kıp konuşma imkânını buldu.» diyor Sayın Bakan.
«Sayın Başkan, bahsettiği maaşı ben ödedim, yalan
söylüyor burada.» diye müdahalede bulunuyorlar.
«Bu dün ödediğiniz makbuzunuzun tarih ve nu
marasını getireceğim» deniliyor.
Ayrıca, İmar ve İskân Bakanı tekrar bir yazı gön
deriyor bize : «Konuşmam sırasında Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun Bakanlığımıza olan borcunu dün öde
diğini ifade ettim. Tutanaklara da o şekilde geçmiş
tir. Söz isteminin ona göre değerlendirilmesi» denili
yor.
Sayın Abbasoğlu buyurun, size söz veriyorum.
Yalnız, sadece bu konu üzerinde Sayın Abbasoğ
lu, rica edeceğim konunun dışına çıkmayın.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Değerli ar
kadaşlarım, bugün, pek hakir olduğuna inandığım bir
konuyu dile getirmeye gayret etmiştim ve konuşmam
da da katiyen hiç kimseyi zerre kadar itham etmeyi i
aklımın köşesinden bile geçilmemiştim.
Beni burada yakinen tanıyan arkadaşlar var, isim
vermek istemiyorum. Halk Partisi sıralarında; sene
lerce İmar ve İskân Bakanlığının çeşitli kademesinde
beraber hizmet gördüğümüz, kader birliği yaptığımız
ve afet hizmetleri konusunda memlekete faydalı ol
mak için olağanüstü gücümüzle birlikte çalıştığımız
arkadaşlarımız vardır. Eğer beni tanımayanlar varsa,
lütfen, tanıyan arkadaşlara sorabilirler.
SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne) — Lü
zum yok, biz tayin etmiştik.
BAŞKAN — Devam edin efendim, konuşmanıza
devam edin.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Değerli arT
kadaşlarım, afet hizmetlerinin önemini burada uzun
uzadıya ortaya koymaya gerek yok. Bizzat «afet» de
yimi, bu hizmetlerin önemini ortaya koymaya kâfi
gelmektedir. Afet hizmetleri bir olağanüstülüğü, bir;
çöküntüyü, bir tahribatı yansıtmaktadır. Yurdumu
zun çeşitli yörelerinde, biliyorsunuz, sık sık büyük
afetler meydana geliyor ve bu afetler sebebiyle mil
letçe büyük can ve mal kaybına uğruyoruz.
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, konu
dışına çıkıyor.
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İSMET AT ALAY (Kars) — Parayı aldın mı, al
madın mı?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, afet hizmetlerini olumlu bir düzen içeri
sinde yürütebilmek için, bir, «Afetler Fonu» ihdas
edilmiştir. Afetler fonundan harcamaların hangi esas
lara göre yapılacağı da Afetler Fonu Harcama Yö
netmeliğinde belli edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar afetler fonu
nun menfaatini korumakta ne kadar titizlik ve has
sasiyet gösterdiğimi beni tanıyan arkadaşlarım ve İmar
ve İskân Bakanlığının tüm mensupları yakinen bilir
ler. Bu konuda fazla bir şey söylemeye pek gerek gör
müyorum.
Değerli arkadaşlarını...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Parayı ne za
man aldın, ne zaman ödedin? Onu söyle.
BAŞKAN —Lütfen müdahale etmeyin, konuş
masını yapsın rahatlıkla.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Niçin ace
le ediyorsunuz değerli kardeşim?
HASAN CERİT (Adana) — Parayı ne zaman al
dın, ne zaman ödedin?
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuşma
sını rahatlıkla yapsın.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Niçin ace
le ediyorsunuz değerli kardeşim? Ben size hadiseyi
olduğu gibi anlatıyorum.
BAŞKAN — Efendim, o kadar aceleci olmaya lü
zum yoktur.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Sonra, alın
mış bir para da yoktur; onu söyleyeyim de, ondan
sonra...
BAŞKAN — Sayın hatip, siz devam edin konuş
manıza.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, geçen sene 5 Haziran seçimlerine katı
lırken, tabiatıyla o zaman Giresun'da bulunuyorum,
benim Ankara'daki mutemedim - haberim olmadan Haziran ayı maaşını, almış. Bunda kanunsuz hiçbir
hareket yok. Çünkü, 5 Haziranda - maaşlar 1 Hazi
randa ödenmekte olduğuna göre - maaşın mutemede
ödenmesinde herhangi bir usulsüzlük mevcut değil.
Ankara'ya geldiğimde, maaşımın mutemet tarafından
alındığını öğrenince, gerçekten büyük bir üzüntüye
kapıldım ve derhal İmar İskân Bakanlığının yetki
lilerine giderek, bu parayı ödemek istediğimi söyle
dim. Ancak, Bakanlık yetkilileri, Muhasebe Müdür-
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iüğü mensupları - burada isim vermek istemiyorum •
parayı ne oranda iade edeceğim hususunda tereddüde
düştüler. (CHP sıralarından gürültüler)
HASAN CERİT (Adana) — Devlet kesesinden
seçim masrafı yaptın.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Acaba, 13
Hazirandan sonra mı ödeyeceğim, yoksa 5 Haziran
dan sonra mı, yoksa 1 Hazirandan itibaren mi öde
yeceğim konusunda tereddüde düşüldü ve bana uzun
süre* bu konuda kesin bir şey söyleyemediler. (CHP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Buyurun, devam edin.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu para benim tarafımdan İmar ve İskân
Bakanlığına ödenmiştir.
HASAN CERİT (Adana) — Ne zaman?.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Sizlerin
arasında Devlete borcu olan yok mu değerli arkadaş
larım? (CHP sıralarından «Yok, yok» sesleri) Bakan
lık bana tebligat yaptığından birkaç gün sonra bu pa
ra Bakanlığa ödenmiştir ve bu para bugün ödenme
miş olsa dahi, benim için bu nakise değildir.
BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip.
Şimdi, muhterem arkadaşlar, burada kendisi it
ham edilmiştir, bir müdafaa için kürsüye çıkmıştır.
Müsaade edin, bırakın, müdafaa hakkını kullansın;
devamlı müdahale etmenizle ne anlaşılacak? Hiçbir
şey.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Siz ne söy
lerseniz söyleyin, güneşi balçıkla sıvamak asla eliniz
den gelmeyecektir.
BAŞKAN — Buyurun devam edin.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Sayın Ba
kan bugün burada bu konuya başka bir veçhe ka
zandırmak istedi.
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HASAN CERİT (Adana) — Geçen Hazirandan
bu Hazirana kadar devlet parası 1 sene sende kaldı.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Sayın Ba
kan kendisini talihsiz bir dununa düşürdü; ama ha
kikati örtbas etmek ve "güneşi balçıkla sıvamak müm
kün değildir.
HASAN CERİT (Adana) — Doğru, tabii.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Bizim
temelimiz çürük değildir sapasağlamdır. Karakteri
miz, örneklerini gördüğümüz gibi, pamuk ipliği ile
bağlı değildir. Sırf bakan olma uğruna, siyasi yön
den makul ve makbul olmayan bir tutumun içerisine
girenlerin, bizi itham etmek, hadleri değildir.
Sayın Bakanın iddiacını esefle ve nefretle karşı
lıyor, kendilerini, huzurlarınızda, müfteri olarak ilan
ediyorum. Bizi yakinen tanıyanlar, özellikle İmar ve
İskân Bakanlığı mensupları, Sayın Bakanın bu hak
sız iddiasını üzüntüyle, hatta onun da ötesinde nefret
le karşılayacaklardır.
HASAN CERİT (Adana) — Şecaat arz ederken
merdi kipti, sirkatin söyler.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Afetler
Fonunun menfaatini koruma konusunda bizimle hiç
kimse yarışa çıkamayacak. Bunu Sayın Ali Topuz'a
sorarsınız, Sayın Erol Tuncer'e sorarsınız, Sayın Selâhattin Babüroğlu'na sorarsınız.
Benim, İmar ve İskân Bakanlığında çalıştığım 14
yıl: içerisinde veremeyeceğim hiç bir hesabım yok
tur, alnım açıktır. Hükümet sizdedir, Bakanlık sizde
dir, gerekli tahkikatı yapsa» Eğer Sayın; Bakan iddia
sını ispat edemezse, müfteri olmakta devam edecek
tir.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu.

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A)
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) (Devam)
BAŞKAN — Sataşmadan dolayı Sayın Kültür
Bakam Ahmet Taner Kışlalı da söz istemiştir. Tuta
nağı tetkik ettim. «Yalan söylediler, iftira ettiler, hi-

leye başvurdular.» Sözleri yer. abraştır. Ayrıca, «Ken
di özel uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri başka alan
larda kullanmak,» «Marks ve Marksizm bir umut,
bir kahramanlık ve fedakârlık abidesi olarak takdim
ediliyor. Daha sonraki bölümlerde Allah'ın varlığı
tartışılıyor. Gerçek yaratıemın emek oluşu, emeğin
ve insanda bulunuşundan hareket edilerek, insanın
Allah'ı olmadığımla karar kılmıyor» diye birtakım
sözler de var. 70 nci maddeye göre söz istemiştir.
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Buyurun Sayın Bakan, söz veriyorum. (CHP sıra
larından alkışlar)
Sayın Bakan, yalnız sadece o konulara değinin
lütfen: ikinci bir sataşma mevzuu yaratmayalım.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın
üyeleri;
Genel Görüşme istemlerinin gündeme alınma gö
rüşmelerinde ilk süzün bakana verilmesinin sakınca
larını şimdi somut olarak kendimde görüyorum. Sırf
bu nedenden dolayı, ilk olarak konuşmuş olmamdan
dolayı gerçeklere uymayan bir çok iddiaya cevap
vermek olanağına maalesef sahip değilim. İçtüzüğün
bana tanıdığı hakkı kullanabilmek için söz almış bu
lunuyorum. Yalnız Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Avni Akyol'un iddialarına değinerek sözlerime son ve
receğim.
Sayın Akyol ki, çok ölçülü, ılımlı bir insan olarak
bilirdim, Sayın Akyol'un konuşmasını dinlerken, yıl
lar önce seyrettiğim bir tiyatro yapıtını hatırladım:
İki kişi tartışırlarken birden birisi sinirlenir ve öteki
si sorar, «Hayrola, doğru bir şey mi söyledim?» der.
Sayın Akyol, önce, en büyük iddianız gibi görü
nen iddiayı yanıtlamak isterim. Dediniz ki : «Mark
sizm, Leninizm yönündeki dönemeçtir. Bunun aksini
söyleyemedıiniz.»
Bu dönemeç, bizim Hükümete gelmemizle açılan
kültür dönemeci, ulusal, demokratik ve halkçı bir
kültür dönemeci olacaktır. Bunu çok açık olarak söy
lemiştim, bir daha tekrarlamaktan gurur duyuyorum.
(CHP sıralarından alkışlar)
Bizi, olmadığımız her hangi...
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Çin Halk Cum
huriyeti söylüyor.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (DeVamla) — ... Bir kişiyi, grupu veya düşünceyi
istediğiniz yere koyamazsınız. İstediğiniz yere koy
mak için ısrarlı iseniz, bunun somut iddialarını da,
somut kanıtlarını da göstermek zorundasınız.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Kitap söylüyor, ki
tap.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — «Anahtar» a geliyorum efendim.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen
müdahale etmeyin.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, Sayın Akyol, benim, var
olmayan iddialara dayanarak onlan yanıtladığımı ve
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böylece kendi ifadeleriyle, yalana, hileye başvurdu
ğumu öne sürdüler. Bunun birisi milliyetçilik konusu
ile ilgili idi, diğeri de özerklik konusu ile ilgili idi.
Yani, iddialarına göre, kendilerinin önergesinde milli
yetçilik konusu ile ilgili hiç bir iddia yokmuş; Kül
tür Bakanının milliyetçilik konusundaki tutumuyla
ilgili hiç bir iddia yokmuş; ben, onu, var gflbi kabul
edip, ona yanıt vermişim!
Şimdi, önce, bunu memnunlukla saptadığımı be
lirtmek isterim. Demek ki, bizim milliyetçilik görüşü
müzü nihayet, o görüşün en sağlıklı, en çağdaş görüş
olduğunu kabullenmiş oluyorlar. (AP sıralarından
«Yok, yok» sesleri) Efendim, önergede bunun var ol
duğunu da, izin verirseniz, göstermek isterim. Di
yorlar ki, önergelerinde aynen «Önce milli kültürü
müzün anakaynaklarmı belirten, Türk milliyetçiliğin
den hız ve ilham almayı öngören Anayasamızın baş
langıcıyla bağdaşmamaktadır.»
Bu, gayet açıktır. Demek ki, Türk miHiyetçüiğinden hız ve ilham almayı öngören Anayasamızın baş
langıcı ile bizim milliyetçilik anlayışımızın uyuşma
dığını iddia etmişlerdir de ben ona dayanarak teker
teker milliyetçiliğiınizin ilkelerini sıralamışımdır ve
sormuşumdur : Hangisine karşısınız?
Memnunlukla görüyoruz ki, hiç birisine karşı de
ğiller; nihayet bizim çizgimize gelmişler. (AP sırala
rından «Sen öyle zannet» sesleri) Efendim, bazı ha
karete varan iddialarda bulundunuz; lütfedin de, din
leyiniz.
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Siz, zamanında
bizi dinlemediniz.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — İkincisi : Anayasaya aykırılık iddia
larını ileri sürerken şu maddeleri gösterdiler. (Bun
ları kendi önergelerinden aldım, bunları ben, var ol
muş diye uydurmadım) :
«Madde 41 : İktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mayı demokratik yollardan gerçekleştirmek görevi.»
Ben dedim ki, böyle dediğinize göre, özerkliği,
demokratik kabul etmiyorsunuz demektir dedim. Bu
nu ben kendim uydurmuyorum; buradan çıkan so
nuç budur, anlam budur.
5a rici madde ne diyor bakın : «Devlet, tarih ve
kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağ
lar.»
«Siz özerk bir kurum getirmekle, bu maddeye
de aykırı davranıyorsunuz» diyorlar.
Ne demektir bu? «Devlet, tarih ve kültür değeri
olan eser ve anıtların korunmasını sağlar» demek,
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siz özerk kurum getirince, bunu Devletin elinden alı
yorsunuz demektir. Bunu ben söylemiyorum; siz söy
lüyorsunuz. Ben buna dayanarak, «Öyle ise, siz, ya
özeıik kurumun ne olduğunu bilmiyorsunuz, ya da
devletin ne olduğunu bilmiyorsunuz.» dedim.
Sayın arkadaşlar, Saym Akyol, iddialarını daha
da öteye götürdüler; konuyu kişiliğime getirerek de
diler ki : «Gerçek bilim adamı, kendi uzmanlık ko
nusu olmayan konularda konuşmaz.»
Saym Akyol, eîlbette bu doğrudur. O zaman, siz,
tabii sınırınızı çok daha aştınız ve üstelik, dürüst
lük sınırını da aşarak, en azından, benim uzmanlık
alanlarımın ne olduğunu araştırarak buraya gelme
niz gerekirken, bunu da yapmadınız.
Ben, Anayasa doktorasını, Paris Hukuk Fakülte
sinde, ünlü Anayasacı Andre Oli ile yaptım Sayın
Akyol. Anayasa Hukukunu, izin verirseniz, kendi
uzmanlık alanlarımdan birisi olarak kabul ederken,
bunda haksızlık etmiş sayılmam. (Gürültüler)
Arkadaşlar, merak etmeyin, çok kısa. Çünkü,
uzun konuşmayı gerektirecek şeyler değil bunlar; ga
yet açık şeyler. Ben, öyle somut iftiralarla, somut
hakaretlerle karşınıza gelmiyorum. Bana yapümış
olan haksız birtakım ithamları somut olarak yanıtla
maya geliyorum.
Dediler ki : «Sayın Bakan, Ulusal Demokratik
Kültür Politikasına Yaklaşımlar Seminerinin açış komşmasım yaptılar...» (AP sıralarından gürültüler)
Efendim, lütfedin de dinleyin, biz sizi dinledik.
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Eğer inanıyorsanız, eğer savlarını
zın geçerliliğine inanıyorsanız, dinlemekten korkma
manız gerekir.
Ondan sonra, bu seminerin sonunda yayınlanan
bildiriye dayanarak beni itham etmeye kalktılar.
Arkadaşlar...
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Var mı kül
türde «sav» larınız diye bir şey?
BAŞKAN — Devam ediniz efendim. Lütfen mü
dahale etmeyiniz...
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, sayın Adalet Partili mil
letvekili bir arkadaşım diyor ki, «Yar mı kültürde,
savlarınız; diye bir şey?»
Ben kendilerine soruyorum: Eğer, «sav» sözcü
ğünü Türkçe kabul etmiyorsanız, «tez» sözcüğünü
mü Türkçe kabul ediyorsunuz? Onu bana söyleyin lüt
fen?
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M. KUBİLAY İMER (Konya) — «Sav», «tez» in
karşılığıdır.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — «Sav», «tez» in karşılığıdır. «Tez»
mi Türkçed'ir?
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen; de
vam ediniz Saym Kışlalı.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, bir insan... Eğer Saym
Akyol dürüst bir insansa, bir inşam ancak kendi gö
rüşleri ile suçlamaya kalkar. Benim yaptığım konuş
madan tek cümleyi alarak suçlamaya kalkarsa hazı
rım, hepsinin savunmasını teker teker yapmaya ha
zırım; ama, ben bir seminerin açUış konuşmasını
yapmışım, oradan çıkıp gitmişim ve ondan sonra ki
- ben sonucu tartışmıyorum, katdırım, katılmam, o
başka konu - benim bulunmadığım bir metne daya
narak beni itham etmeye kalkmak, yalnız ahlak an
layışı ile değil, hukuk anlayışı ile de bağdaşmaz. (AP
sıralarından gürültüler)
tzin verirseniz, şimdi Marks için anahtar konusu
na geliyorum. (AP sıralarından «Evet, gel» sesler!)
Ben, Saym Akyol ve 12 Adalet Partili milletvekili
nin, hakkımdaki Genel Görüşme önergesini okurken
merak etmiştim, nereden çıkarıyorlar bu Marksizm
ve Leninizmle ilgili iddiaları diye; şimdi dillerinin
altındaki baklayı işitmiş olmaktan dolayı da bir fe
rahlık duyuyorum.
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Oturduğun za
man belli idi ferahlık duyduğun.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Arkadaşlar, Sayın Akyol, nasıl ki,
o seminerin bitiş bildirisine dayanarak beni itham
etmeye kalktı ise ve onu yaparken ahlak kurallarına
da uymadı ise, burada da uymadı. Bu kitap benim ki
tabım değil ve bu kitabın önsözü de benim önsözüm
değil. Bunların hepsi sahibine aittir, yazarına aittir;
paylaşırız, paylaşmayız, saygı gösteririz göstermeyiz...
(AP sıralarından gürültüler) Efendim, izin verin bi
tireyim de, ondan sonra konuşun.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
Devam edin Saym Kışlalı.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Ben şimdi bir Anayasa Hukuku ve
Siyaset Sosyolojisi uzmanı olarak, öğrencilerim için
gerekli gördüğüm bazı kitaptan Türkçeye çevirirken,
bunların arasında - ki, yapabilirdim, Almanca bilme
diğim için yapmadım - Hitler'in, «Kavgam» mı da
çevirse idim, siz ona dayanarak beni suçlamaya kal-
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kaçak mıydınız? (AP sıralarından «Elbette» sesleri)
Hayır, hakkınız yok. Siz bu Anayasayı ve bu hu
kuk düzenim bilmiyorsunuz demektir. (AP şuaların
dan gürültüler) Bir bilim adamının görevi, öğrencile
rini aydınlatabilmek için en sağlam kaynakları onlara
sağlamaktır. Marksizm konusunda da, Türkçe'de ya
lan yanlış, son derece fazla yayın yapılmıştır, huma
rın büyük bir çoğunluğu da çeviridir ve bu çevirile
rin çoğunluğu da yanlış çevirilerdir, eksik çeviriler
dir, kasıtlı ve sapmacı çevirilerdir.
HÜSEYİN CAVİT ERDEMÎR
(Kütahya) —
Marksist konuda da tercüme yaptınız mı?
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Ben bu alanda görevli bir öğretim
üyesi olarak, bu konuda gördüğüm Marksizm!, en
ciddi olarak açıklayan bir yapıtı Türkçeye çevirmek
le öğrencilerime karşı bir görevi yerine getirdiğim ka
nısındayım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
Şimdi iki ufak konuya daha değinerek sözlerimi
bitireceğim.
Anayasanın başlangıç kesiminden cümleler ala
rak önergenize koymuşsunuz; biz de onları Aristo
mantığına göre anlayarak yanıtlamaya çalışmışız.
Ama siz, Anayasanın başlangıç maddesinde yer alan
başka birtakım gerçeklere gözlerinizi kapamışsınız. O
başlangıç kesimi, Atatürk devrimlerine bağlılığın
tam bilincine sahip olmak gereğinden de söz eder.
Biz, Anayasanın tümüne sahip çıkıyoruz; milliyetçi
liğine de, kültürüne de, kültür mirasına da. Siz, yal
nız işinize gelen yerlerini, o da saptırarak, ancak ken
di çıkarınıza, ancak çıkarlarını temsil ettiğiniz kitle
lere uygun olduğu ölçüde sahip çıkmaya kalkıyorsu
nuz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kışlalı, lütfen konuşmanızı
toparlayın.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Sayın Akyol eğer beni yanıtlamak istiyor idiyse,
benim getirdiğim somut şeylere yanıt vermek zorun
daydı. Ben «din konusuna değinmediler hiç» demiş
tim, işlerine gelmediği için; iki örnek verdim. Öner
gelerinde itham ediyorlardı, «Kışlalı, kültür politika
sında dine gereken önemi vermiyor» diye. Ben, iki
somut örnek verdim.
Ben gelmeden önce, kendi zamanlarında yayınla
nan, Kültür Bakanlığının yayınladığı kitaplarda, ço
cuklarla cinsel ilişkileri teşvik eden, hayvanlarla iliş
kilerden söz eden yayınlar vardı. Bunlar mı dine say
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gıdır? Bunları kaldıran kişi mi dine saygılıdır demiş
tim; yanıt veremediler. (CHP sıralarından alkışlar)
Ben, «istanbul'da, bir Büyük Sinan'ın eseri olan
Süleymaniye Külliyesinin uzantısı, Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi vardır, oraya gittiniz mi» dedim,
yanıt alamadım. «Gidip de, oranın perişan halini gö
rüp de, göz yumdunuzsa suçlusunuz; eğer gitmedinizse, samimiyetsizsiniz» dedim; ona da yanıt ala
madım.
Saygılar sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kışlah.
Önerge sahibi Sayın Akyol, buyurun efendim.
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır Sayın Akyol.
AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın
üyeler; grup adına yaptığımız konuşmamızda, ülke
mizin içinde bulunduğu durumun anasebeplerinden
en önemlisinin farklı görüş ile, düşman görüş arasın
daki farkları anlamazlıktan gelişimiz olduğunu arz
etmeye çalışmıştım. Particilik taassubu ile, ideolojik
çıkar hesaplarıyla, farklı görüşlere saygılı ve hoşgö
rülü olma ve davranma duygusunu dahi kaybetmiş
olduğumuzu arz etmeye çalışmıştım. Ama, maalesef
gördüm ki... Artık aynı kelimeleri kullanmak iste
miyorum, polemik yolunu tıkamak, kapamak için is
temiyorum; sizlere hiç cevap vermeyi de düşünmü
yorum.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Devam et, devam
et.
BAŞKAN — Devam edin efendim.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sataşanlar için söy
lüyorum.
Aynı yolda Sayın Bakan da, sayın sözcü arkada
şımız da devam ettiler, görüşlerine, suçlamalarına,
karalamalarına. İnanınız -• konuşmamızı çoğalttık,
isteyen arkadaşlara vermeye hazırız - Sayın Bakanın
bizi bilgisizlikle suçlamaya kadar; insancıllık, sevgi,
saygı laflarının arkasından bizi bilgisizlikle, devlet»
kavramını dahi bilmezlikle suçlamaları olmasaydı,
kişiliklerine saygı duyduğumuz, görüşlerini paylaşma
dığımız Sayın Bakan hakkında, ya da başlatılan kül
tür dönemeci hakkında, bu derece, kendilerinin ifa
de ettiği gibi, istemediğimiz bir konuşma üslubunu
seçmezdik.
Ancak, Sayın Bakan, geldiler; yine aynı şeyi yap
tılar.
«Çok ölçülü ve ılımlı bilirdim Sayın Akyol'u
dediler. Teşekkür ediyorum şahsi görüşlerine. Bütün
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konuşmalarında yaptıkları gibi, kendileri de, belki,
benim üslubum bu; fakat Sayın Bakan da, sessiz ye
sedasız, derinden derîne ılımlı ve nazik, Marksist ve
Leninist yönde politikasını yürütmektedir. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ayıp, ayıp,
çok ayıp.
AVNl AKYOL (Devamla) — Görünüş budur Sa
yın Uysal, görünüş budur. Diyoruz ki, değilse Genel
Görüşmeyi kabul ediniz, geliniz tartışalım; açıklayamıyoruz, zaman yok. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Akyol, yalnız, rica edeyim,
ikinci bir sataşmaya fırsat vermeyin; zamanımız dar.
AVNl AKYOL (Devamla) — Hatta, Sayın Ba
kan o kadar ileri gittiler ki, «Dürüst kalmak istiyor
larsa, ahlaki davranmak istiyorlarsa, benim obnayan
bu kitapla beni suçlamazlardı» dediler.
Yine, İstirham ediyorum, tutanakları açsınlar,
okusunlar; Sayın Bakan için, «Bu kitap size aittir»
demedim.
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taya hata ile cevap vermek mizacımla bağdaşmaz;
ama Saym Bakan, yüksek kurullara tayin ettiklerini
zin, sosyalist gerçekçilik açısından yaptıkları ve yazdık
ları eserlerinin isimlerini burada belirtmeye, ahlaki
anlayışımız ve terbiyemiz müsaade etmez. (CHP sı
ralarından gürültüler)
Sayın Başkan, sayın üyeler, sorulara cevap ver
meyi bırakıyorum; ama bazı temel görüş farklılıkla
rımızı belirtecek düşüncelerimizi arz etmek istiyo
rum.

insanın doğuştan getirdiği tek temel ihtiyacı Yar
dır; bu da, varlığını yaşatma ve koruma ihtiyacıdır,
ferdi ihtiyaçtır. Bunun için insan, kendine yaşama
hakkı tanımayan her insanı veya her aracı düşman
sayar, düşman olarak görür, ona göre davranır. Bu,
insanın en tabii hakkıdır, hayatta kalma ve yaşama
hakkıdır,
yaşama hakkının üstünde bir hak ve hür
I
riyet de olamaz. İnsanlardan meydana gelen milli
toplumların, millet ve devletlerin de bu sebeple en
önde gelen hakları, varlıklarını koruma, devam ettir
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — öyle dedin.
me ve yaşarma haklarıdır. Bu, milli toplum olmak
açısından, milli ihtiyaçtır. Bu ilmi gerçekler karşı
AVNl AKYOL (Devamla) — Hayır, demedim,
sında
milli Varlığımıza ve bütünlüğümüze kim kastet
hayır Saym Ertuğ, demedim. Bu kitap, millete mi,
mek
istiyorsa
- açıkça ilan ve ifade ediyoruz, gerici
millet düşmanlarına mı hizmet eder demek istedim;
sayınız,
ne
sayarsanız
sayınız - o, düşmandır. (AP sı
onu anlatmaya çalıştım, onu; zihinlerde karışıklık
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Milli birliğimi
yaratır dedim, enternasyonal birliğe ulaştırır dedim,
zin
ve mutluluğumuzun kaynağı olan milli kültürü
bunları ifade ettim; tutanaklar orada.
müzü kim, hangi ideoloji veya ideolojiler bozmak,
Sayın Bakan, bizim, milliyetçilik açısından ken
dejenere etmek, özünden ve kökünden koparmak is
dilerine yaklaştığımızı, kendileriyle birleştiğimizi ifa
tiyorsa, o düşmandır. Milli kültürümüzün kaynakla
de ettiler.
rı ve anaunsurları olan dilimizi, dinimizi, örf ve
Aslında, milliyetçilik konusunda Sayın Bakan bi- I âdetlerimizi, geleneklerimizi, sanatımızı kim, hangi
zi, «gerici» görmektedirler. Bir dergide, açınız oku
ideoloji, bozmak, gereksiz ve geçersiz, çağ dışı say
yunuz Sayın Bakanın eleştirilerini ve görüşlerini; ge
mak istiyorsa ve ilan ediyorsa, o düşmandır.
rici olan bizi nasıl şimdi ilerici görebilirler, anlaya- I
Bu görüşler ve niyetler milli varlığımıza kastet
iniyorum? (CHP sıralarından gürültüler) Çünkü,;
tikleri
için, sadece sıradan bir düşman değil, başdüş«çağdaş olan Marksizmdir, Marksizmin karşısında I
mandır.
Ülkemizde artık bu başdüşmamn kim veya
herkes ve her şey de tutucudur ve gericidir» bunlar I
açık. (AP sıralarından gürültüler)
I ne okluğunu söylemeye, daha doğrusu, adını vermeye
Milliyetçilik, her şeyden önce milli ruh, milli s I gerek kalmamıştır; gerçek o derece ortada ve açıktır.
Ancak, tutanaklara geçmesi için, belii olmasına
inanç, milli iman, milli vicdan, milli benlik, milli dü-11
rağmen,
yakınlarımızda ve içimizde olan başdüşma
şünce meselesidir. Bunun gelişme ortamı, evrensel I
kültür ortamı değildir arkadaşlarım; bunun gelişme I mn adını vermekte, tekrarlamak istiyoruz. Türk Dev
ortamı, milli kültür ortamıdır. (AP sıralarından I leti, Türk Milleti, Türk kültürü içm başdüşman, Türk
«Bravo» sesleri, alkışlar)
I Millerini başhedef seçen komünizmdir. (AP sıralarınCinsellik konusunda çok şeylere cevap vereme- I dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü, Devletimizi or
dik. Genel Görüşmeyi kabul ederseniz, her şeyi bel- I tadan kaldırmak, milletimizi, etkin gruplar yoluyla,
gelemeye çalışacağız. Sayın Bakan yine, dördüncü I bahanesi ve vesilesiyle parçalamak suretiyle özerk
defadır, cinsellik konusunu burada dile getirmişler- I veya ^erel federe cumhuriyetçikler kurmak ve bun
dir. Gerçekten, o kitapta cinsellik konusu vardır; ha- j ları kendine peyk yapmak hayalı ve ihtirası, komü— 257
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nizmin, cumhuriyetin kuruluşundan heri vazgeçeme
diği hayalidir, ihtirasıdır, başhedefidir. Bizi düşman
seçen, bizi başhedef seçen ideoloji, tabiidir ki, bizim
başhedefmizdir, partimizin de varlık sebebidir.
Bugün görülen ve iç savaş denemelerine dönüş
türülen çatışmaların, inanınız, çok samimi görüşüm
olarak arz ediyorum, 1917 öncesi Rusya'sının duru
mundan çok ciddi ve tehlikeli olduğu izlenimini,
görüntüsünü veren olayların sebebi, artık amaçta de
ğil, modeldedir, temelde değil düzenin kimliğindedir.
Yani, Sovyet modeli ve düzenini, bunun benzer tip
lerini isteyen Markslstlerle, bunlara «sosyal faşist»
veya «sosyaî emperyalist» veya «yeni Rus Çarlarının
uşağı» diyen Mao modeli ve düzenini isteyen Mark
sistler arasındadır.
OSMAN KAYA (istanbul) — Yahya, Yahya,
milliyetçi Yahya nerede?
AVNİ AKYOL (Devamla) — Hükümet sizsiniz,
bulursunuz getirirsiniz. Benim, Yahya'larla işim yok.
BAŞKAN — Sayın hatip, devam edin; lütfen,
karşılık vermeyin, her çeşit ses gelecek.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın mületvekilleri, komünizm başbelasından sonra, başdüşnıanından
sonra gelen düşmanlar ise, Türk Milletinin gelişmesi
ni ve yücelmesini istemeyenlerdir. (CHP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Kendilerine daima
muhtaç kalınmasını isteyen, planlayan ve düşünen
emperyalist ve kapitalist bütün ideolojiler, devletler
ve güçlerdir.
Bu bakımdan... (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen, oturduğunuz yerden bağır
mayın.
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Bu bakımdan, ger
çek düşmanları, düşman görüşleri ve ideolojileri iyi
tanımalı ve iyi tanıtmalıyız. İçimizde veya yanımızda
olan herkesi dost, karşımızda görünen herkesi düş
man sanmamalı, saymamalı ve göstermemeliyiz.
Düşmandan kurtuluşun bize göre iki çaresi, iki
yolu vardır: Birincisi ve kısa vadeli olanı, düşman
karşısında, parti hesaplarım bir yana atarak, milletin
ortak çıkarları ve devlet varlığı yönünde birleşmek
tir. Milli tehdit ve tehlikeler giderilinceye kadar biz
hazırız. Fanatik Ve romantik particilik oyunlarını,
taktiklerini, karşıhklı suçlamalan ve savunmaları bir
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yana bırakarak, birlikte hareket etmektedir. Biz ha
zırız.
BAŞKAN — Konuşmanızı toparlayınız Sayın Akyol.
SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne) — Yah
ya ne olacak?
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Yahya ile sen uğ
raşabilirsin, sizin konunuz.
İkinci tedbir, uzun vadeli, köklü ve güvenilir ça
re, milli kültürümüze dönüştür, bağlanıştır. Bu mak
satla milli kültürümüzü korumak, yaşatmak, Cumhu
riyetimizin temelinde olduğu gibi, bütün kurumla
rın, kuruluşların ve kişilerin gönüllerine temel yap
maktır.
BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitirin, süreniz
de zaten bitti.
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, milli kültürün çok çeşitli şekille
rini Sayın CHP sözcüsü ifade etti. Bunların önünde
milli kültür bir gelenekleşmiş yaşayış biçimidir; bizi
biz yapan değerler ve inançlar toplamıdır.
Evrensel kültüre karşı, değiliz, evrensel kültürün
enternasyonal sosyalizme açılışına karşıyız. Evren
sel kültürü Türk kültürünün gelişmesi, yücelmesi,
çağdaşlaşması için şart sayıyoruz, şart görüyoruz.
Yanlış anlaşılmasın. Atatürkçü görüş, Atatürkçü dü
şünce, her şeyden önce bu anlayışın sahibidir, bu an
layışın bekçisi ve sahibidir.
Bu duygularla Yüce Meclisi saygüarla selamlıyo
rum.
Genel Görüşme Önergesine olumlu yönde oy ve
receğinize inancımı da özellikle tekrarlamak ve arz
etmek istiyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Genel Görüşme üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır.
Genel Görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım.
Genel Görüşmeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kabul edilmemiştir.
Gündemde yer alan kanun tasan ve teklifleriyle,
komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek
için 8.6.1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.
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1

'BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Meclis Araştırması önergeleri.
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan
doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu
ve aday listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı: 63
ve 63'e 1- noi ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1978)
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci.
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6)
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, •
(10/22)
3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığt konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/23)
4. -T- Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş

leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7)
5. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
6. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanmda yapılan
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 10-1. nci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8)
7. —Konya Milletvekilli Necmettin Enbakan ve
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs
gösterileri konusunda Anayasamn 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 «ııcü maddeleri uya
rınca îbir Meclis Araştırması açılmasına üşkün öner
gesi. (10/26)
8. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88
ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27)
9. — MSP Grupu adına Grup BaşkanveMli Oğuzhan Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yıiba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
.103 ncü maddelerii uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/28)
10. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9)
11. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29)
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SÖZLÜ SORULAR
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*)
2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/24)
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25)
4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların- kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26)
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/30)
6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31)
7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm.
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/32)
8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun.
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33)
9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun.
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34)
10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/36)
12. —Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/37)
(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
rüya çevrilmiştir.

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberjğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine ilişicin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38)
14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40)
15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in,
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41)
16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi.
(6/42)
17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43)
18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45)
19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) .
20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44)
21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59)
22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/60İ)
23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)
24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nrn,
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62)
25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63)
26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
in, Türküye Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi
(6/64)
27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı
iddiasına ilişkin Çailışma Bakanından sözlü sojjı öner
gesi. (6/65)

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın,
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin Içişleni Bakanından
sözlü soru önergesıi. (6/66)
29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
Ankara Valisine ilişkin îçiişleri Bakanından sözlü so
ru önergesıi, (6/67)
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68)
31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan
bazı kişilere ilişkin İçileni Balkanından sözlü soru
önergesıi. (6/69)
32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70)
33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'
in, Mersin 4 ncü Gübre kompleksimin lihalesıine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesıi. (6/71)
34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72)
35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
işçi sağlığı ve üş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73)
36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74)
37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in,
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75)
38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/76)
39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın,
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77)
40. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78)
41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/79)

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80)
43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/82)
45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/83)
46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta
dereceli okullardan ahlâk derslerinin
kaldırılacağı
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84)
47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın,
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85)
48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86)
49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soçu önergesi. (6/87)
50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88)
51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89)
52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90)
53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/92)

55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93)
56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94)
57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/95)
58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu.
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21 . 3 . 1978; 1 8 . 5 . 1978)
2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S.
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1 9 7 8 )
3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emme'den doğma
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13)
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi,
Hane 122/94, Cüt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner"
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğtttna tarihi: 14.2.1978)
5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13,
Cilt &, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin öğtu, Ayşe
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı :
15) {Dağıtma tariM : 14.2.1978)
6. -r- Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum

lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi :
14.2.1978)
7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S.
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu :
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibratıimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334)
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978)
10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978)
11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları,
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M.
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-

misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu :
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi :
28 . 2 . 1978)
13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313)
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)

21. — 19. 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978)

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in,
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun
10 . .1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik
14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
765 sayıh Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
ğı tezkeresi ve 140 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi ge
nin 2 nai fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkiD
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312j
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi :
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978)
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisti S. Sayısı : 69;
15> — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka C. Senatosu S. Sayısı : 378, 3 78'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978)
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda
X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve MilL
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55)
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
(Dağıtma tarihi : 28 2 . 1978)
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve
16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm vef Dışişleri
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 ncı mad
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
desine bir bent eklenmesi hakkında^ kanun teklifi ve
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978)
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60)
24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski
(Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978)
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh.
17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256)
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
(S, Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978)
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978)
25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
kadaşının, 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546)
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978)
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.
X 26. — Devletçe işletilecek madenler hakkında
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi :
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve
7,3.1978)
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı :
19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978)
zon İktisadi ve Ticari tbmler Akademisinin açılışı ve
27. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli
sun Milletvekili llyas Kılıç'in, 1487 sayıh Boğaziçi
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978)
ması
hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
tirilmesi
ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine
4367 sayıh Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki
tarihi : 21 . 4 . 1978)
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
28. — Maliye eski Bakam Mesut Erez'in, Dilekçe
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67)
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978)
tarih ve 8 sayıh Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa-

yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu :
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
24 . 4 . 1978)
29. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9;
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma
tarihi: 2 4 . 4 . 1978)
30. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi :
2 5 . 4 . 1978)
31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S.
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978)
32. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel'in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi :
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı :
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma
tarihi : 2 6 . 4 . 1978)
33. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'ın, 5434 sayılı TC Emdkli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan
Komisyonu raporu. (2/10ı6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma
tarihi : 2 6 . 4 . 1978)
34. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C.

Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M.
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978)
35. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S.
Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi: 2.5.1978)
X 36. — Türkiye'Cumhuriyeti ile Çekoslovakya
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978)
X 37. —• Hü'kümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME)'nin kuruluş yasasının onaylan
masının uygun 'bulunduğu hakkında kanun tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978)
X 38. — Türkiye, tran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma içki Bölgesel İşlbirliği Teşkilatı ile
ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu. (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi :
8.5.1978)
39. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978)
40. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım,
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112,
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978)
41. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu'ruun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhaikemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 10.5.1978)
X 42. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi :
12 . 5 . 1978)

X 43. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine,
112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85)
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978)
44. — Tekirdağ Milletvekili' Yılmaz Alpaslan ile
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi :
1 6 . 5 . 1978)
45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10i
arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/5§7) (S. Sayısı:
107) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978)
X 46. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi :
18 . 5 . 1978)
47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun

5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi :
18 . 5 . 1978)
48. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S.
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978)
49. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109)
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978)
50. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, aynı Kanuna bir' madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978)
X 51. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
31 . 5 . 1978)

(Millet Meclisli Gündemi Birlerini : 155)

