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lunmadıriız. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
Parlamentoda, milletvekili sayın üye
ler ile sayın bakanlar arasında kürsü öz
gürlüğü ve konuşma bakımından hiçbir
fark yoktur.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Efendim, o konuları bi
liyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaç,
devam edin.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; bu konuların öncelikle bu
şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine
getirilişi ve bu şekilde gayri ciddî bazı id
diaların şu kürsüden konuşulması, haki
katen, bizleri üzmüştür. Ben, her şeyden
önce, bu konuların bu şekilde yaklaşımla
kürsüde konuşulmasını hakikaten bir ta
lihsizlik olarak kabul ediyorum ve sözle
rimin başında da, bu şekildeki iddiaları
hele hele adliyeye intikal etmiş, hakkında
davalar açılmış ve sanığı, müştekisi her şe
yi belirli, duruşmaları devam eden konu
larda, bu şekilde, "öldürülmedi, kaçırıldı"
veya " h e r h a n g i bir şeyler o l d u " gibi id
diaları bu Meclis kürsüsünden konuşma
yı ciddî bir tutumla bağdaştıramıyorum.
Sayın Beşer Baydar burada yaptığı
konuşmada, "Türkiye'de garip olaylar,
garip iddialar oluyor" dedi.
Hakikaten, Türkiye'de bu şekilde ga
rip iddialar, bu şekilde, hangi gayenin pe
şinde oldukları bilinmeyen kişilerle bera
ber, çeşitli mücadeleler, çeşitli gariplikler
de oluyor. Ben şimdi, -bu, cezaevini de
alakadar ettiği için- cezaevleriyle ilgili kı
sa bir malumatla da bu konuya geçeceğim.
Şimdi, her şey bir tarafa, bugün,
Türkiye'de 640 cezaevi mevcuttur; bu 640
cezaevinin içerisinde, bugünkü son ra
kamlara göre de, 52 041 hükümlü ve tu
tuklu bannmaktadır. Bu cezaevlerinin içe
risinde, sadece, 3 794 anarşist ve terörist
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nitelikli hükümlü ve tutuklu vardır. Bun
lardan 2 077'si hükümlü, 1 717'si de tu
tukludur.
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Hayalî ihracatçı kaç tane?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi, bakın efen
dim: Bu son günlerde hakikaten garip
olaylar oluyor ve cezaevleri de her gün
gündemde gösteriliyor ve ayrıca çok ma
sum iddialar altında da ülkemizde yine te
rör havaları estirmek isteyen bazı kişile
rin Meclis koridorlarına kadar, Meclis
odalarına kadar gelip, oturma eylemleri
ne kadar çeşitli noktalara gittikleri de gö
rülüyor.
Şimdi burada, her şeyden önce, bu
kadar hassas, bu konulara bu kadar eği
len arkadaşlarımız -ve hatta hatta- bugün
Gaziantep Ağır Cezasında davası açılıp sa
nıkları ve her şeyi belirli olan bu mahkemelerdeki durumlar için "Acaba öldü mü,
kaçırıldı m ı ? " diyeceklerine, bugün bura
ya gelen ve bu Meclisi d ü n uzun saatler
işgal etmek gibi veya çeşitli noktalarda ey
lemde bulunmak gibi harekete tevessül
edenlerin gayelerini, onların ne konuları
getirdiklerini de bir tetkik buyursalardı,
hakikaten, Türkiye için çok iyi olurdu.
(ANAP sıralarından " B r a v o " sesleri)
Şimdi bakınız, değerli arkadaşlarım,
bu, cezaevi konusudur, cezaevindeki bazı
isnatlarla ilgili konudur ve bu noktada da
çeşitli varsayımlara gidilerek, "Cezaevle
rinde çeşitli noktalar yapılıyor" da den
mektedir. O yönüyle kısa bir izahat ver
mek istedim.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bizim
Türkiye'de şimdi bu konuları harekete ge
tirenler ve burada "Cezaevlerinde çeşitli
hareketler oluyor'' diye bu ülkeyi meşgul
edenler, her şeyden evvel, size biraz önce
rakamını verdiğim 52 041 hükümlü ve tu
tuklunun içerisindeki 3 794 adet anarşist
ve terörist nitelikli tutuklu ve hükümlüle •
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