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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/363) 

(S. Sayısı : 235) görüşülmesine devam olunarak : 

Köy İşleri Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü (i/381) (S. Sayısı : 256) 
ve 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
(1/382) (S. Sayısı : 257) 1976 malî yılı Bütçe kanunu 
tasarılarının da maddeleri kabul olundu,, tümlerinin 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sıra
sında kaba ve yaralayıcı söz sarf eden Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Özkaya'ya, kınama cezası ve
rildi. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle : 
26 Şubat 1976 Perşembe günü saat 10.00'da top

lanılmak üzere Birleşime 26 . 2 . 1976 Perşerrîbe 
saat 00.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

/. Etem Kıhçoğlu 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaaîh 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 2 . 1976 Perşembe 

Raporlar 
1. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner-ve 

57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Ssnatcsunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu İçtüzüğün 
45 nci maddesine göre 2 nci raporu (M. Meclisi 
2/228; C. Senatosu : 2/90) (Millet Meclisi S. Sayısı 
87, 87'ye 1 ve 87'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı 
499) (Dağıtma tarihi :• 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1974, 
25 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1975 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Kom:syonu raporu (5/35) (S. 
Sayısı : 260) (Dağılma tarihi : 25 . 2 . 1976) (GÜN
DEME) 

3. — T. B. M. M. Saymanlığının, Eylül, Ekim, 
Kasım 1975 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) (S. Sayısı : 
261) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

4. — 1975 Yılı Bütçe Kanununda ve bu Kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/388; C. Senatosu : 1/403) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 262; C. Senatosu S. Sayısı : 545) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

5. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi ; 1/403; 
C. Senatosu : 1/409) (Millet Meclisi S. Sayısı : 263; 
C. Senatosu S. Sayısı : 549) (Dağılma tarihi : 
26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

6. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkmda Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/409; C. Senatosu : 1/4C4) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264; C. Senatosu S. Sayısı : 547) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/411; C Senatosu : 1/406) (Millet Meclisi S. Sayı-
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s» : 265; C. Senatosu S. Sayısı : 548) (Dağıtma tari
hi : 26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi. : 1/413; C. Senatosu : 1/408) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 266; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması . hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatqsu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/412; C. Senatosu : 1/407) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 267; C. Senatosu S. Sayısı : 550) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 2 . 1976) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkan vekil i Memdulı Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

in . — BAŞKANLIĞIN GEIÎEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının Geri Verilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi. (1/262, 3/568) , 

BAŞKAN — Programa geçmeden evvel bir su
nuşumuz var, Genel Kurulun bilgilerine sunacağım. 

İlgi 
yazımız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . 2 . 1975 tarih ve 71 - 1226/887 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 12 . 2 . 1975 tarihinde kararlaştırılıp il
gide kayıtlı yazımızla sunulan «Ulaştırma Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun tasarısı»mn, 
İçtüzüğün 76 nci maddesi uyarınca geri gönderilme
sinin sağlanmasını saygtyle arz ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. •— 7976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16 
57 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 t 1976 tarihli 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, programımız 

uyarınca Adalet Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Söz alan sayın üyeleri okuyorum : Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Akkoyunlu 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Yalçın 
Oğuz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz. 

— 133 
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Şahısları adına söz alan arkadaşlarım : Sayın Ha
san Yıldırım, Saym Fatma Gülhis Mankut, Sayın 
Muammer Alıcı, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Osman Aykul, Saym Kemal Ataman, 
Sayın Ömer Kahraman, Saym Hasan Değer, Sayın 
Hasan Celalettin Ezman, Sayın Orhan Çaneri, Sayın 
Hüseyin Erçelik, Sayın Enver Akova, Sayın Hüse
yin Deniz, Sayın Mehmet Sabri Dörtkol, Sayın İs
mail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Etem Eken ve Sayın 
Mustafa Kemal Gönül. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Söz, Demokratik Parti Grupu adına Saym Ek

rem DJonen'in. 

Buyurunuz Sayın Dikmen. 
/D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meçisin saym 
üyeleri; 

Adalet Bakanlığı Teşkilâtı politikanın tamamen 
dışında tutulması ve siyasî polemiklerden, dedikodu
lardan uzak bulundur ulım ası lâzımgelen bir teşki
lâttır.. Bu bakımıdan Demokratik Parti olarak konuş
malarımızda, daha ziyade teknik hususlara temas 
etmeyi isabeöi buluyoruz. 

/Sayın milletvekilleri; her yıl dile getirildiği gibi, 
Adliye teşkilâtı, Devlet müesseseleri arasında maa
lesef daima bir üvey evlât muamelesine tabi tutul
maktadır. Diğer Bakanlık dairelerinin lüks ve ihti
şam içerisinde çalışmalarına mukabil, bilhassa taş
rada hâkim, savcı, icra memuru ve diğer Adliye 
personelinin çalışma şartları hiç de iç açıcı değildir 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Devlet olma 
şahsiyetiyle de mütenasip görünmemektedir. San
dalye, masa, yazı makineci gibi mefruşat ve malze
meden mahrum bulunan mahkeme teşkilâtlarımız 
bulunduğu gibi, bazan yakacak temin etmek için 
tahsisatı bile kâfi gelmeyen ve kırtasiye ihtiyacını, 
diğer Devlet dairelerinden temin eden mahkemeleri
mizin mevcut olduğunu söylemek, mümkündür. Bu 
iptidai ihtiyaçları dahi karşılanmamış bir teşkilâtın 
ses alma cihazı, fotokopi makineleri gibi bazı tek
nik cihazlarla takviye edilmesini ifade etmek dahi 
cesaret işi oluyor. Halbuki bu gibi cihazlar, modern 
dünyada en basıiit ihtiyaçlar haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan, birçok il ve ilçe merkezlerindeki 
adliye binaları da, Devletin şahsiyetiyle mütenasip 
'bir- şekil arz etmemektedir. Birçok, hâkim ve savcı
lar, vazifelerinin mehabetinle yakışmıyan han oda
larında, harap binalarda icrai faaliyet etmektedir

ler. Ama, Devletin diğer talihli durumda kalan dai
relerinin lüksünü Vilâyetlerde dahi görmek mümkün
dür. Birinci Beş Yıllık Planda «gelir getirmiyor» 
diye, Hükümet binaları gibi yatırımlara yer veril-
mûmösinin mahzurları, Devletin şahsiyeti maneviye-1 

si bakımından burada ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, fazla uzağa gitmeden, 
Ankara'daki Adliye teşkilâtının durumuna bir göz 
atmak kâfi gelir kanaatindeyiz. , Nitekim, bugün An
kara'dâki hâkimlikler, seneler geçmıesline rağmen, 
icra daireleriyle birlikte muhtelif semtlere dağılmış 
durumdadır. Ya apartmanlara sığınmış veya hanla
rın izbe köşesine itilmiş bulunmaktadırlar. Böyle 
bir dağınık teşkilâtta, gerek mesleklerini ifa eden 
avukatlar, ve gerekse iş sahipleri için iş takibinin 
arz ettiği müşkülâtı, Heyetinizin takdirine bırakıyo
ruz. 

/Bütün bu hususlar, her yıl bütçe müzakereleri 
sırasında partilerce dile getirilmekte ve tekrarlanma

klara rağmern, henüz bir hal yoluna girmiş bulun
mamaktadır. Çünkü, bu şikâyetlerin biran önce gi
derilebilmesi, ancak kuvvetli ve günün şartlarına ve 
modern hayatın modern geişimlıerine uyan bir mer
kez teşkilâtına ihtiyaç göstermektedir. 

Oysa bugün, Adalet Bakanlığının bir Merkez 
Teşkilât Kanunu bile yok ve bir 1927 tarihli Nizatm-
name ile idare ediliyor. Bu bakımdan Hükümetin 
bir an Önce Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Ka
nun Tasarısını hazırlayarak Meclislerden geçirmesi
nin bir zaruret olduğuna inanıyoruz. Bunu Dev
letimizin büyüklüğüne olan inancmuzdan dolayı ifa
de ediyoruz. 

.Muhterem milletvekilleri, «Adalet mülkün teme
lidir» vecizesinin lâfta kalmaması, adaletin tam, 
ucuz ve sürati olarak tevzi edilebilmesi için, mad
dî imkânlar yanında, personel ihtiyaçlarının üzerimde 
de. titizlikle durmak gerekir. Adaletin tam ve süratli 
olarak tevziine mani olan iş hacminin çığ gibi artma
sı karşısında, kadroların ve daire adetlerinin de 
buna göre süratle ayarlanması lâzım geldiği kanaa
tindeyiz. Bunun yanında hâkim ve savcılar dışında, 
adaletin tecellisine büyük ölçüde katkıda bulunan, 
zabıt kâtipleri, icra memurları, adlî tabipler, adlî 
zabıta ve diğer teknik personelin ihtiyacı /karşılaya
cak ştMlde yetiştirilmeleri ve bunların terfihlerinin 
sağlanması da şarttır. 

Yine adaletin tam ve zamanında tecelli etme
sine mani olan - bugünkü ithal malı - kanunî mev
zuatımızın da tekrar gözden geçirilerek günün şart-
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iarma v« laimy&mm uygun bir sarilide tadili yoluna 
süratle gidülimdıiıdir. Bu cümleden olarak Ceza Mü-
hakemeiıeri Usulü Kanunu ihtiyaca cevap vereme
mektedir, Keza Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunumuz da cemiyetimizin bünyesine uymamasına 
ve Senelerce şikâyet konusu olmasına rağmen, hâ
lâ tad'ilti cihetine gidilememiştir. 50 senelik tatbikatın 
gösterdiği aksaklıklara rağmen, hâlâ Medenî Kanunu
muza kimse el atmaya cesaret edememekltedir. Ce
za kanunlarımızdaki para cezaları müessiriyetini ta
mamlan kaybetmiştir. Çünkü vaz edildiği zamanda
ki para cezaları, para değerinin yüzde bin nispetin
de düşimaai karşısında, ancak sembolik bir mahiyet 
arz etmektedir. Bu baikımıdan, para cezalarının 
müessiriydtim artırabilmek için bugünkü rayice göre 
ayarlamak icap etmektedir. 

.Diğer taraftan işlerin sürüncemede kalması, 
adaletin zamanında tecelli edememesinin sebepîerin-
den biri de, hâkimlerin idarî murakabesinin kifayet
sizliğidir. Bu murakabenin iyi yapılamaması netice
si, bugün birçok hâkimimiz gecesini gündüzüne ka
tarak mesulıiyet'ini müdrik bir şekilde feragatla çalı
şırken, diğer bazı hâkimlerimizde gününü gün et
mekte davaların taîüki için sebepler ihdas etmekte 
ve hatta taraf avukatlarına talik talebinde bulunma
ları için tazyik icra elektedirler. Suyu getirenle 
testçiyi kıranın aynı muameleye tabi tutulmaması 
için, hâkimler .üzerindeki idarî murakabenin ciddî 
şekilde işlemesinin yolları mutlaka araştırılmalıdır. 

,Sayin milletvekilleri; kaderin cilvesi ile cemiyet
ten tecrit edilmiş bulunan mahkûmların da durumu
na- temas etmeden geçemeyeceğiz: 

/Cezâevlerimizıin durumu eskiye nispetle bir hay
li düzelmiş olmakla beraber, yine de birçok yerler
de mahkûmları insanca yaşatabilme seviyesine erişi-
lemem'iştir. Bu durum, muhtelif cezaevlerindeki 
mahkûmlar arasında adaletsiizDikfer ve eşitsizlikler 
doğurmakta, birçok mahkûm zaman zaman şartları j 
daha iyi olan cezaevlerine nakillerini talep etmekte
dirler. Kanunlar karşısında eşit durumda olan mah
kûmların cezalarının da eşit şartlar içerisinde infaz 
ediibbiilımesi için, bütün cezaevlerinin eşit standart
lar dahiffine sokulmasının gerektiğine inanıyoruz. 
Diğer taraftan, henüz suçları sabit olmamış, tutuklu
ların tabi tutulacağı muamele ile cezası kesinleşmiş 
olanların tabi tutulacağı muamelenin ayrı olması 
ve bunların mutlak surette birbirinden tecrit edlilme-
leri lâzımgeMği kanaatindeyiz. 

Bunlardan başka, cezalarını tamamlıyarak veya 
aftan istifade ederek cezaevinden bırakılan kaza kur-

ı banlarının, cemiyete ve dışardakıi hayata intibak 
edöbtömeleri, namusları Be hayatlarını kazanabilsm©-
îıeri ve tekrar cezaevine dönmemeleri için, gerek ce
zaevlerinde ve gerekse cezaevleri dışında gereklıi ve 
müeasıir sosyal tedbirler daha ciddî ollarak ele alın
malıdır. Bu suretle cezasını çekmiiş olan kimseler 
cemiyete kazandırılırmş ve memlekete faydalı birer va
tandaş halline getirtilmiş olur. Aksi takdirde, ceza
lardan beklenen neîiieelıer husule gelmez ve bu gibi 
(kimseler topluma zararlı olmaya devam ederler. 

Söz buraya gelmişken, cezaeviîıerlinli boşaltan za
mansız ve ölçüsüz af kanunlarının da topluma ya
rarlı olacağı kanaatinde değiliz. Bunun en güzel 
misali, C. H. P. - M. S. P. Hükümetinin son çıkardı
ğı Af Kanununu 'gösterebiliriz. Aftan faydalanan 
suçîıu'ıardan, bihassa anarşik olıyalara karışmış olan
ların büyük bir kısmının mübenebbih olacakları ve 
pişmanlık duyacakları yerde, büaıklis daha tecrübeli, 
hırslı ve bilenmiş olarak bıraktıkları yerden kanun
suz hareketlerine devam ettiklerini, bugünkü hadi
seler ortaya koymaktadır. 

Adalet Bakanlığına düşen diğer görevlerden bir 
(tanesi de, hukuk dilinin anlaşılır bir hale geîıirlüV 
mesiidir. Bugün kanunlarımızı ele alırsak, bunüardan 
bir kısmının kimsenin anlamadığı ağdalı Osmanlıca, 
bir kısmının ise yine birçok klimseriin anlamadığı uy
durma kelimelerle dolu olduğu ortaya çıkar. Ciddî 
ve titiz bir çalışma ile bu kargaşalığın ortadan kal
dırılması ve kanunlarımızın herkes tarafından anla-
şılabıillir hale getirlilmesi için, halkın konuştuğu diMn 
ve Anayasamızın dillimin kıstas olarak ele alınması 
kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı üzerindekıi 
konuşmama iki noktaya daha temas ederek son vere
ceğim: 

Bunlardan birincisi: Adiliye Teşkilâtı ile Zabıtanın 
an'henk içinde bulunması ve ilişiklilerinin daha sıkı 
koord'ine edilmesi lâzımgelIdliğMiir. Münferit de oh 
sa, son zamanlarda kamu oyuna intikal eden savcı -
pollis ve hâkim - polis ihtilâfian, bu müesseselerimiz 
balkımından bazı tereddütler doğurmaktadır. Zabıta 
kuvvetlerinin bulunmaması hallinde Adiliye Teşkilâtı
nın işlemesi mümkün olmadığına ve yine poîfe ve 
jandarmanın, hâkim ve savcılarımızın eli ve kdlıu me
sabesinde bulunduğuna göre; bunlardan birinin iti
barının sarsılması, netice itibariyle değerlendirilir
se, bir diğerlerinin de itibarının şamaması demek
tir. Bu bakımdan, gerek zabıta teşkilâtını ve gerek
se adalet cihazlarının bu işbirliği üzeninde çok hassa
siyetle ve titizlikle duracaklarına inanıyoruz. 
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İkinci meseleye gelıinee: Bu da son günlerde çığ 
gibi büyüyen anarşik olaylar karşısında, Hüküme
ttin acz içlinde bulunması ve Güvenlik Mahkemeleri 
ile taksiye edilımiş buîıunan Adiye Teşkilâtımızın 
bu hâdiseleri önlemekteki gayretlerine ayak uydura-
ımamış olmasıdır. 

.Esasen, hadiselerin büyümesinde ve birtakım se
bepleri buüıabiîlme imıkânınm doğmasında rolü olan 
12 Mart öne esli yöneltimin bu hareketlerin üstesinden 
gelebilmıesi, bugün için yine mümkün değildir. 

Nitekim, 12 Mart öncesi tek taraflı olarak cere
yan eden anarşik hadiseler, bu defa iki taraflı ve 
karşılıklı olarak inkişaf etmeye başlamıştır. Üstelik 
anarşi yaratan taraflardan binisinin de Hükümet ta
rafından himaye gördüğü, bizzat Hükümette me
suliyet taşıyan insanlar tarafından iddia edilmektedir. 

• (İşte bu iddia bizim endişelleriimizi Demokratik 
Parti olarak daha çok artırmaktadır. Zira, anarşi
yi dasıteklemıdkle hükümet etmıenin mümkün olama
yacağı kanaatindeyiz. Hükümetin, bu hususlarda 
daha dikkatli ve çok daha titiz olması gerektiğini, 
Demokratik Parti olarak işaret etmek istiyoruz. . 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız devletimizin 
niteliklerini beldrltirken, «Türkiye Cumhuriyeltjihin in
san haklarına dayanan millî, demokratik, layik ve sos
yal bir hukuk devleti» olduğunu bildirmektedir. 

Hukuk devleti demek, kanun devleti demek de
ğildir. Var olan düzeni koruyan hattâ korumakta 
bile aczfö düşen, sadece yaptığı kanunlara uymak
tan başka bir endişe taşımayan, hattâ güçsüzlüğü, 
liyakaitsizKiği, beceriksizliği sebebiyle mevcut kanun
ları dahi tatbik edemeyen devlet, kanun devleti de 
olamaz. Bugün, Türkiye şeklî mânada bir kanun 
'devleti, söade bir hukuk devletidir. Hukuk devle
rinde hiç kimse, bütün varlığıyla ne devletlin, ne bir 
sınıfın ne bir zümrenin ve ne de bir ferdin kayıt
sız şartsız emrinde, idaresinde ve vesayetindedir. 
Hukuk devletinde, eski bir Türk halk deyimiyle, 
«kula kul olmak» yoktur-. Hukuk devletinde, ihti
yacı lüzumlu olanı değil, bunlarla birlikte âdil ola
nı da kanunlaştırmak ve uygulamak lâzımdır. Se
çilme veya her ne pahasına olursa olsun iktidarda 
kalma endişe ve maksadıyle, her vasıtayı mubah 
gören, eline geçen iktidar imkânlarını istismar eden 
iktidar sahibinin bulunduğu memleketlerde hukuk 
devleti telâkkisi, bir fazilet rejimi olan demokrasi, 
soysuzlaşmaya döner. Liyakat kazanmadan yüksek 
mevkiler elde etme -bu bugünkü Hükümetle ilgili -
ve haksız servet edinme hırsı, siyaset adamlarını 

ve hatta bütün fertleri türlü suiistimale, ahEksızlığa, 
çirkinlik irtikabına sevk eder. 

Sayın milfetvekileri, tıpkı bugün Türkiye'de du
rum bunun gibidir. Yargı organlarında da hak ve 
adalet ..aramak yerine ihkakı hak meşruluk kazanır. 
Gene tıpkı bugün Türkiye'de olduğu gibi, adalet, 
hak, içtihat ve idarenin yerini, lâfız ve şekil alır. 
Kanun kaideleri, kelim'e kalıplarının inhisarına gi
rer. Hukuka bağlı devlet, hukuk ve adalet ruhu
nu kaybeder. Ciddiyet, çalışkanlık, namus ve ahlâk, 
alay mevzuu olur, tıpkı bugün Türkiye'de olduğu 
gibi. 

Bu sosyal ve siyasî bir hastalıktır. Bu hastalığa 
tutulan cemiyetler, iflah olmazlar. Demokratik 
Parti, hukuk devletçinin tabiî bir icabı olarak, huku
kun ve Anayasanın üstünlüğü prensibine inanmakta
dır. Partimiz, inandığı ve takip ettiği millî ve şah
siyetli siyasetin gereği olarak, riyakârlığı, dalkavuk
luğu, yalancılığı, yüzsüzlüğü devlet hayatından, 
siyasî hayatımızdan ve parti hayatından kovuncaya 
kadar güç ve şevkle mücadeiesiine devam edecektir. 

Dem'okra't'i'k Parti olarak inanıyoruz ki; dürüstlük 
ve fazilet, fertleri birbirine yaklaştıran en kuvvetli 
bağdır. Milletleri yücelten en büyük güçtür. 

Bu inanış içerisinde bugünkü Türkiyemize göz 
atarsak, Türkiye'de can ve mal emniyetçinin olma
dığını görürüz. Yeni tedbirlerden kanun boşlukları
nın doldurulmasından bahsedildiği bugünlerde bile 
akla gelebilen ilk sual -Demokratük Parti olarak -
şudur: 

Mevcut kanunlar, mevcut tedbirler uyglanamaz 
veya uygulanmazken, yeni tedbirleri, yeni kanun-, 
lan kim ve nasıl uygulayacaktır? 

Türk vatandaşı tedirgindir, yarın ne olacağı en
dişesi içindedir. Devletimiz binbıir meçhul içeri
sinde meçhullere doğru gitmektedir. Bu gidiştin so
nu yoktur. Herkes ve her müessese aklını başına 
toplamak mecburiyetindedir. Bu gidişe çare bulmak 
lâzımdır; Parlamento bu gidişe çare bufaıalıdır. 
Skandallar devleti, buhran ve yaran devletti yerine 
geçecek gerçek manada hukuka bağlı fazilet devle
tinin özlemi içinde, Demokratik Parti Grupu ola
rak Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlıyor ve Bütçenin 
Bakanlığa ve Milleitmize hayırlı oimasını temennd 
ediyoruz. (C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın İs

mail Hakkı Köylüoğlunun'dur, buyurun efendimi. 
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A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜ OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; hepimize Adalet Partici Grupu ve şahsım adına 
saygılarımı arz ederim. 

Adalet Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz. Konuş
mamız, daha ziyade adalet üzerine, hâkim üzerine 
ve tedbir ve temenniler üzerine olacaktır. 

Adalet ve hâkim hakkında, dünya kurulalıdan 
beri söylenmedik söz kalmamıştır, tdeal adalete yak
laşmak için de bundan böyle söylenip duracaktır. 

Adalet, Allah'ın emri ve Peygamberimizin öv
düğü ve mülke temel saydığı bir kavramdır. Adalet, 
herkesçe saygı görmesi, kabul edilmesi, yerine ge
tirilmesi gereken yüksek bir duygudur. Adalet, ka
nunların verdiği hakkı vermek, bu hakka ilişmemek 
ülkesi ve eylemidir. Adalet olmazsa toplum dağılır, 
devlet yıkılır. 

jDoğru ve çabuk adalet için baş unsur, hükmü 
veren hâkimdir. Hâkim; insanların hayatları, mal
ları, hürriyetleri ve en muikaddes hakları üzerinde 
tasarrufta bulunan kişidir. Hâkim, milletlin bütün 
fertierindan haklı olanların yanındadır. Hâkim; 
köylü, şehirli, işçii, işveren, okumuş, okumamış, 
güçlü veya güçsüz demdden her hak sahibinin hak
kını ortaya koymak ve adaleti gerçekleştirmekle gö
revlidir. Hâkim; fayda karşısında sarsılmayan kor
ku ve zor karşısında irkilmeyen, haksız güçler kar
şısında eğilmeyen kişidir; tek gayesi, her kim olur
sa olsun, hakkı ortaya çıkarmak ve hukuk devletini 
sağlamaktır; kanunlara karşı gelenler tarafından bo
zulmuş toplum huzurunu iade etmektir; adaletin za
limler tarafından çiğnenmesiini önlemektir. Bu yön-
leriyledir ki hâkimlik, üstün vasıflar isteyen bir mes
lektir. 

,«Hâkim» kelimesinin asıl manası, akıllı ve 
beceriklilik. Mecelle'deki hâkim tarifini tekrar ede
cek değİL'ıim. Yalnız, «Haklim; kaygılı, tasalı, aç 
ve uykusuzken hükme yaklaşmasın» ilkesi vardır. 
İşte hüküm ve hâkim budur. 

,Dünya kurulalı dan beri beşer zekâsı, hukuk dev
letli ve kanun hâkimiyeti için mücade vermektedir. 
Bu mücadele devam da edecektir. Dünyadaki ve ül-
kemizdekli buhranların, arızaların temellinde bence 
bu davanın nedenleri yatmaktadır. 

Adalet, uğrunda mücadele edilen en muikaddes 
~ bir davadır, insan şeref ve haysiyetine en uygun 

olan şeref ve demokrasiyi, demokratik hukuk devle
tini, bütün hukukî ve sosyal temeKıeriyle kurmak 
çabası ve gayreti içerisindeyiz. Henüz kurmuş de

ğiliz. Anayasamızın benimsedliği Devlet şekli, hukuk 
devletlidir. Hukuk devletinin kurulması ve kanun hâ-
Ikimiyetinin sağlanması için büyük gayret ve çaba
lar yapıîimakîbadır. Sonuca varmak için bu gayret 
ve çabalar devam edecektir. 

/İktisadî ve sosyal kalkınmamız, cemiyetlin huzu
ru ve refahı, saadeti ve maddî ve manevî kalkınma
mız, hukuk devletinin kurulması ile mümkündür; 
gayemiz ve gayretimiz budur. 

jDifetanın her türlüsü vatanın ve milletin felâketi
dir. Türk Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir 
bütün ve bir Cumhuriyettir. Bunun aksimi düşünmek 
dahi millete ve Devletle hiyane/ötir. 

Varlığını hürriyetçi demokrasiye borçlu olan bü
tün teşkilât ve müesses/elerin vazifesi ve Anayasanın 
emri ahenk içinde yerini ve yetkisini bilerek bu mu
kaddes dava için çalışmaktır. Hedef, Anayasanın 
temeli olan millî hâkimiyettir. 

Tarihte yapılan adaletsizlikler, beşerin en büyük 
ayıbıdır. Mücadele için de en büyük ibreıtıtir. 

Adalet duygusu Allah'ın insanlara en büyük bir 
armağanıdır ve en büyük adalet sahibi de AHah'dır. 

Milletin şeref ve haysiyeti, tarafsız hâkimlerin 
gayreti ile yükselir. Hâkim, çevrenin baskılarından 
sıyrılabilen kişidir. Anayasamız, temelinde millî 
hâkimiyet yatan «kuvvetler ayrılığı» prensibini be
nimsemiştir. Devletin temeli olan bu üç kuvvetin 
yasama yetkisinin, yürütme görevinin ve yargı yetki
sinin, birbirlerinin yerini ve yetkisini bilerek, ahenk 
içinde çalışmaları Anayasa emridir. Bu sözlerimle 
şunu söylemek istiyorum: Bizde Anayasa da bu 
kuvvetlerin yerleri ve yetkisi belli olduğu halde, bazı 
ters ve yanlış yorumlar yüzünden birbirimize düşü
yoruz. Biraz da bizi bu hale düşüren Anayasanın 
8 nci, Anayasanın 114 ncü, Anayasanın 132 nci mad
delerindeki yanlış tefsirlerdir. 

Anayasa ve getirdiği hürriyetçi demokrasi millete 
smanet edilmiştir, korumak vazifemizdir, iktidarı ile 
muhalefeti ile sonuçtan müştereken sorumluyuz. Ka
nunsuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin, karşısına 
milletçe birlikte çıkmahhz; bu devlet bizimdir, 

Yargı organlarına, mukaddes vazife gören hâkim 
ve savcılara yapacağımız hizmet ve muamele, huku
kun üstünlüğüne olan inancımızın ölçüsü olacaktır. 
Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar;. Anayasaya 
canuna, hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler. Yaşayışında fedakârlık, feragat göstermesi 
âzım gelen hâkimin işi güç olup, fazla yıpratan, faz
la çalışma isteyen mukaddes bir iştir. 
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Bazı sendika, dernek ve meslek kuruluşları gaye
lerinin dışında ve yasak olduğu halde, günlük politika 
ile uğraşmaktadırlar. Bu tutumları devam etmek
tedir. Cumhuriyet savcılarının bunlar hakkındaki 
davranışları milletçe yadırganmaktadır. Kanun tat
biki, dava açmakla bitmez; son mercie kadar ilgili 
ve yetkili tarafından takibi gerekir. Geciken adalet, 
adaletsizliktir. Hâkimlerden doğruluk ve adalet bek
liyoruz. Milletin isteği, arzusu budur. Henüz bunu 
sağlamış değiliz. Ne zaman ve nasıl sağlanacağı da 
belli değildir. Yetkili ve sorumlu kişilerin, bunun 
nedenleri ve çareleri üzerinde ehemmiyetle durmala
rım arz ediyorum. Bence bunun için değişik bir tu
tuma, davranışa ve ruha ihtiyaç olduğu kanaatinde
yim. Bu meselelerin halli kolay değildir; bunu bili
yorum. Ama başarı, kolay olmayanı halletmektir. 

Hâkim, tarafsız ve bilgili olmalıdır. Tecrübe za
manla kazanılan bir haslettir,. Hâkim, geçim ve ge
lecek endişesinden uzak olmalıdır. Meslek, malî ve 
sosyal imkânlar bakımından cazip hale getirilmelidir. 
Hâkimler malî yönden arzu edilen seviyede değilse 
de, bütçe imkânlarına göre, geçen sene kabul edilen 
hâkim ödeneği bir ferahlık getirmiştir. 

Kaza kuvvetinin temsilcileri olan hâkimlere, dev
let hizmetindeki kademelerine göre ek gösterge ra
kamı olan zait 200'leri Anayasanın 12 nci maddesi 
nazara alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bunu, 
umumî prensip olaraktan ileri atıyorum; Yargıtay 
Bütçesinde de bunun nedenleri üzerinde duracağım. 
Son çıkan Askerî Personel Kanunu ile bu denge 
bozulmuştur ve 12 nci maddeye göre bunun yeniden 
düzenlenmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Hâkim sınıfından olan bütün meslek mensupla
rının arasında adalet tevzii bakımından fark yoktur. 
Hizmeti bir bütün olarak mütalâa etmek gerekir. Ga
ye, doğru ve çabuk adalettir. Meslek mensuplarının 
hizmeti, bu amaca katkıdan ibarettir. Sonuca, teşki
lâtın birlikte gayretiyle varılabilir. 

Değişen ve gelişen cemiyette beliren ihtiyaçlara 
göre yeni kanunlar çıkarılmalıdır. Doğru ve çabuk 
adalet için, usullerde gereken değişiklik yapılmalıdır. 

Çocuk mahkemeleri bir an evvel kurulmalıdır. 
Müstehcen neşriyat ve yasak kitaplar meselesi mevcut 
mevzuata göre yetmiyorsa, yeni kanunlar çıkarılarak 
bir an evvel halledilmelidir. Ben, Ceza Kanununun 
426 nci ve müteakip maddelerinin bu meseleyi halle
deceği kanaatindeyim. Ama nedense bunun tatbika
tını neticeye kadar götürmediğimizden, mahallî mah
kemelerin beraat karariyle kalmaktadır. Savcılarımız- , 

da bir âdet vardır, davayı açarlar, kendinden evrak 
çıktıktan sonra da nerede kalmış, nereye gitmiş, ne
ticesi ne olmuş; arayan soran olmaz,. 

Adliye binalarının adalete güveni ve saygıyı artı
racak şekilde olması lâzımdır; bu yönde daha fazla 
gayret ve çaba gösterilmesini istiyoruz. Ankara Ada* 
let Binasının mimarî projesi yapılmış olup, tatbikat 
projesinin bir an evvel yaptırılarak inşaata başlan
ması, Ankara'nın acele ihtiyacı bakımından lâzımdır. 
Ankara'da bu yüzden büyük sıkıntı çekilmektedir. 

Hâkim adayların yetiştirilmesi için yeni bir sistem 
getirilmelidir. Mevcut sistem verimsizdir. Bu işin 
muayyen hâkimlere bırakılması verimli olur kanaatin
deyim. işlerin çokluğu dolayısiyle hâkimler, hâkim 
adaylarıyle az meşgul olmaktadırlar. Adayların tec
rübeli ve bilgili hâkimlerden öğrenecekleri çok şey 
vardır. Hem «adalet tevziinde baş unsur hâkimdir» 
diyoruz. Hâkim yetiştirilmesinde, şu adayların ye
tiştirilmesinde, stajların da daha verimli bir usulü 
getirmiş ve tatbike başlamış değiliz. Çoktan beri 
her zaman söyleniyor; ben baktım, bundan evvelki 
bütçelerde de bu eksiklikler sayılmış dökülmüş. 
Aama gene öyle zannediyorum ki, daha çok seneler 
bunları sayıp dökeceğiz. Yukarıda söylediğim gibi, 
bunları halletmek kolay değil; biliyorum, biliyorum 
ama, işte başarı, bunları halletmektir. 

Devlet ve millet olarak adlî teşkilât ve mensup
larına maddî ve manevî imkânlar sağlandıktan sonra, 
doğru ve çabuk adalet için teşkilât mensuplarının, 
hâkim ve savcıların gayret ve çaba sarf etmeleri baş
ta gelen görevleridir. Aksi, sorumluluğa arka çevir
mek olur. Davaların gecikmesi, adalete güven ve 
saygıyı sarsmaktadır. Hâkimin her haliyle halka 
itimat telkin etmesi lâzımdır. Hâkimlerin halkla mü
nasebetleri, mesleğin istediği biçimde ve ölçüde ol
ması gerekir; mesai saatlerine uymaları gerekmekte
dir, bu kabil şikâyetler yaygındır. 

Kanun hâkimiyetini sağlamak, mevcut mevzuatın 
noksansız tatbiki demektir. Ben, mevzuatın tatbi
kattaki seyrini takip ve tespit etmenin Türk adalet 
müesseselerinin ve Adalet Bakanlığının vazifeleri ola
rak görüyorum. 

Sebebi varlığının, hukukun üstünlüğünü kabul 
eden demokratik cumhuriyettir. Bunu savunuyoruz, 
bu idareye karşı olanlara karşıyız. Bunun kavgasını 
meşru yollardan ve meşru zeminlerde yapıyoruz ve 
yapacağız. Hâkimlerin denetimi, müfettiş hâkimler 
tarafından yapılmaktadır. Bu denetimler etkili ol
muyor. Denetimlerin etkili hale getirilmesi lâzımdır. 
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Bu husus Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan 
savcıların denetimi için de varittir. Müessir denetim
le birçok şikâyetlerin ortadan kalkacağına inanıyo
rum. 

Bunları ben söylüyorum, tabiî bu işin başında 
olanlar en az benim kadar tecrübeli kimselerdir, 
ama bizimkisi bunları tekrar etmekten iibaret oluyor. 
Hepsini biliyorlar, bu bizim söylediklerimizi onlar da 
biliyorlar. 

Adlî zabıta kurulmalıdır. Adalet mensupları için 
meslek okulları açılmalıdır, adlî personele farklı 
maddî imkânlar sağlanmalıdır. Bakanlık Kuruluş 
Kanunu çıkarılmalıdır ve Hâkimler Kanunu bir an 
evvel çıkarılmalıdır. 

Hâkim ve savcıların lojmanı yapılması için büt
çeye 50 milyon lira konmuştur. Bu, memnuniyet ve
ricidir ve atılan ilk adımdır. Bazı bölgeler bakımın
dan hâkim ve savcıların huzur Ve güven ve emni
yet içinde çalışmaları mümkün olacaktır. Böylece 
mesleğin itibarı korunacak ve mesleğe cazibe sağlan
mış olacaktır. 

Bütün bunlara rağmen, meslek mensuplarını ada
lete, hizmete bağlayacak her şeyin başında, adalete ve 
mesleğe karşı duyulan sevgidir. Eğer bu tutku yok
sa, bu sevgi yoksa, netice almak zordur, imkânsızdır. 
Hâkimin manevî ihtiyacı ve başarısı, milletin manevî 
desteğidir. 

Anayasa ve kuruluşlarının görev ve yetkilerinin 
yerleri Anayasada gösterilmiş ve tespit edilmiştir. 
Tenkit mevzuu olan anlaşmazlıkların müesseseler 
arasında giderileceğine ve düzeltileceğine inanıyorum. 
Müesseselerin yaşaması, milletin müşterek arzusudur. 
İlgililerin vazifelerini bihakkın yaptıkları takdirde, 
duyacakları vicdan huzuru, müessesenin istikbali ba
kımından teminattır. 

Genç demokrasimiz, Anaaysamızda yazılı mües
seseler üzerinde kurulmuştur. Bence tatsız tenkit
lerin sebebi, bu organların görev ve yetkilerindeki sı
nırın tespitindeki ters ve yanlış yorumlardır. 

Geçen Danıştay Bütçesinde de, bunun neden ters 
olduğunu, Anayasanın biraz önce saydığım 8, 114 ve 
132 nci maddelerini izah ederek anlatmıştım, tekrar 
etmek istemiyorum. Biraz da bizi, Anayasayı yapan
ların, o maddelerdeki müphem ibareleri bizi birbiri
mizle çekiştirmektedir, dövüştürmektedir. Halbuki, 
adlî kaza mercilerinden verilen ilâmların, Anayasanın 
132 nci maddesi gereğince tamamıyle eksiksiz, gecik
tirilmeden tatbik edileceği yazılıdır; ama 114 ncü 

maddede müphem bir ibare kullanılmış, bu yüzden 
birbirimize giriyoruz. 

Bütün bu milletin ve hepimizin arzusu ve kararı, 
demokrasinin bütün müesseseleriyle ilelebet yaşama
sıdır. Vatanın ve milletin geleceği de buna bağlı-
dır. 

Hâkimiyet ve ondan doğan devlet, güç ve kuvve
tinin millete ait olduğu esasının, her organın, her 
şeyin üstünde, gözde tutulması ile yetki çatışmalarının 
önleneceğine inanıyorum. 

Hepimiz burada hukuk devletinden, kanundan, 
haktan, hukuktan bahsediyoruz. Bunlar güzel şeyler, 
zaten bu Anayasamızın temeli de bunlardır; ama bu
na rağmen neden birbirimize girip çekişiyoruz, dö
vüşüyoruz? Bazı söylentiler üzerine bu kürsüye geli
yoruz, şahıslar hakkında çok şeyler söylüyoruz ve 
ileri de gidiyoruz. Ama, madem ki hukuk devletine 
inanmışız, bu kanun hâkimiyetine inanmışız, hakka 
inanmışız, hukuka inanmışız, bunu icabında yerine 
getirmemiz lâzım. 

Ben hiç bir zaman, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi denetim hakkını kullanmasın demiyorum; kulla
nacaktır, hakkıdır, vazifesidir; ama onun da Ana
yasa da ve kanunlarda ve içtüzüğümüzde yolları var
dır, gösterilmiştir. O yollardan, kimsenin şeref ve 
haysiyetiyle oynamadan, rencide etmeden, tatlı dille 
bunları yapabilirz ve yapmamız lâzım. Yapmadığı
mız takdirde, hukuk devletine inandığımız ve kânun 
hâkimiyetini istediğimiz sözden ibaret kalıyor. 

Benim anladığıma göre hukuk devleti şu demek
tir, ben böyle anlıyorum : 

Bir kimse mahkeme ilâmıyle mahkûm olursa, 
hırsız olursa, namussuz olursa, sahtekâr olursa, vur
guncu olursa, sömürücü olursa, hep sizinle 
birlikteyim. Gelin hep beraber onu yaka
sından tutalım, ona hırsız diyelim, ilâm var elimiz-
de. Ama birtakım gazete kupürleriyle geliyoruz bu
raya, birtakım söylentilerle geliyoruz buraya ve mev
cut kanunlar indinde bu delillerin derecesi ve itibarı 
nedir? Ancak bu delillerin takdiri, vazifeli hâkime 
aittir. Hâkimler takdir ederler. Biz hâkim yerine ken
dimizi koyuyoruz ve mevcut delilleri takdir ederek, 
burada bulunmayan, bulunan kimseler hakkında 
ileri geri hakaretlerde bulunuyoruz; haysiyetiyle, 
şerefiyle oynuyoruz. Bu adam mahkemelere gidecek; 
bunun doğruluğu biç bir zaman sana bu şekilde bir 
mükellefiyet, bir vazife olarak tahmil edilmemiştir. 
İlâm alınır, mahkeme ilâm verir, ondan sonra birlik
te onun suçluluğunu kabul ederiz. 
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Mahkeme ilâmı olmadan bir kimse hakkında 
«soyguncudur, vurguncudur, hırsızdır, sahtekârdır, 
namussuzdur» dememiz, hukuka da, kanuna da aykı
rıdır. Ya bu hukukun üstünlüğüne, ya kanun hâki
miyetine inanacağız, ya bunları yapacağsz; bunun 
başka çaresi yoktur. Burada dövüşerek, çekişerek bir 
sonuca varamayız. 

Mademki bu kürsü mukaddestir - çünkü bu kür
sü, milletin kürsüsüdür - benim hafsalam, aklım 
almıyor, bu kürsüye karşı herhangi bir tecavüzü, her
hangi bir taarruzu. Ben haklı, haksız meselesi üze
rinde durmuyorum. Ben kürsü mukaddesatı, kürsü
nün kutsiyeti üzerinde duruyorum. 

Netice olarak bu hususta şunu söylemek istiyo
rum: 

Eğer hukuka inanıyorsak, eğer kanuna inanıyor
sak, eğer bunun müdafaasını yapıyorsak, lafını yapı
yorsak, icraatını da yapmamız lâzım. İlâm olmadan 
bir kişi hakkında herhangi bir şey söylememiz gü
nahtır, hem suçtur, hem de şu vardır: Bir de, dinimiz
de bir kimsenin.. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İlâm olmadan 
nasıl öldürüyorsunuz? 

BAŞKAN — Süreniz bitiyor sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bir kimse hakında dinimize göre, İslâm dinine göre 
olanı söylemek... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN İstanbul) — Mecelleye göre. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bir kimse hakmda olanı söylemek kıybet, olmayanı 
söylemek iftiradır. 

Buna rağmen ben şunu da söylüyorum, denetim 
görevimizi yapacağız. Bu bizim vazifemizdir, bunu 
kimse elimizden alamaz. Ana bu münasip yollarla, 
hudutlar dahilinde, tatlı dille, hakaret edilmeden 
münasip dille de yapılabilir. Filanca için de bir şikâ
yet var, ihbar var.. Bu işletilebilir. Bunu demek is
tiyorum. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — İşletmiyorsu
nuz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İşleyecektir. Kanundan ve adaletten kaçılmaz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yargı nasıl iş
leyecek? "Yargıya nasıl işlenecek buradan geçmeden? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Kimse kaçamaz. Buradan da geçecek, buradan da ge
çer. 

BAŞKAN —' Sayın Köylüoğlu, siz Genel Kuru
la hitap edin ve konuşmanıza devam edin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hakkı bulmak, adaleti gerçekleştirmek ve hüküm 
çerçevesi içerisinde millet yararına hizmet, bütün 
adalet mensuplarının değişmez ilkesi ve ülküsü ol
malıdır. 

Hâkim ve savcıların Anayasa ve millet yararına 
yapacakları hizmetlerle bunu takdir edeceklerini 
umarım. Adalet duygusu ve millî hâkimiyet prensi-: 
bi, bütün yargı organlarının ilkesi ve ideali olmalıdır. 
Bunu tekrar ediyorum, eğer adalet duygusu ve millî 
hâkimiyet prensibi, hepimizde, müesseselerde çalışan 
bûiün kamu görevlilerinin ve başta hâkimlerin ilkesi 
olsun, ideali olsun; o zaman bu memlekette bizim 
dövüşmemize, çekişmemize hiç lüzum kalmaz. Hak 
ve hürriyetlerimizin asıl teminatı, bu duygu ve an
layıştır. Bunu sağladığımız ölçüde başarılıyız demek
tir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin millete ve mensup
larına, hâkimlere ve savcılara hayırlı ve uğurlu ol
masını Allahtan diler, hepinize şahsım ve Adalet Par-
ıtisi Grupu adına saygılarımı arz ederim. (A.P. ve M. 
S.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğlu. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Mehmet 

Orhan Akkoyunlu, buyurunuz efendim. 
M.S.P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 

AKKOYUNLU (Gümüşhane) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Adalet Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçesi tasarısı 
üzerinde, Millî Selâmet Partisi Millet Meclisi Gru-
punun görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Hürmetlerimi arz ede
rim. 

Değerli milletvekilleri, insan yaradılışı itibariyle 
içtimaî bir mahlûktur; tabiatında yalnız yaşama im
kansızlığı gizlidir. Hatta insan tek başına olunca ya
ratılmışların en zayıfıdır. Yalnız bir kimse iç;n, ne 
hürriyetten, ne de adaletten bahsedilebilir. Biz öyle 
sanıyor ve inanıyoruz ki, insan var olduğu günden 
beri toplu halde yaşamıştır. İşte bu nedenle hürriyet 
ve adalet kavramı insanlığın tarihî kadar eskidir. 
Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarına 
göre, zaman zaman bu mefhumlar mana taşımış ve 
toplumun düzenini temin etmiştir. 

Bir cemiyet hangi sistemle idare edilirse edilsin, 
şayet orada hak mefhumu insan şuurunda yer etme
mişse, adaletten bahsedilemez, refahtan bahsedile
mez, huzurdan bahsedilemez. Çünkü orada insan ya
rınından eraln yaşayamaz ki. Eğer bir toplumda hak 

— 14C — 



Ms Meclisi B : 67 

mefhumu cemiyet olarak bir kıymet taşıyorsa, orada 
adaletten bahsetmeye imkân yoktur. Kanaatimizce, 
hak mefhumu keyfiyet olarak mana taşır. Bir hak
kın ihlâli yönünden, o hakkın azlık veya çokluğu, 
karar "verme mevkiinde olan kimse üzerinde tesir ic
ra ediyorsa, o kimse adalet dağıtmaya ehil değildir. 
Çünkü, hakkın azlığı veya çokluğu bahis mevzuu de
ğil, aslolan hakkın bizatihi kendisidir. 

Fertlerin vicdanında mahkûm olan hükümler, 
adaletin yeterince tecelli etmediğinin ifadesi olur. 
Yanımızda haksız olan kuvvetli zayıf, haklı olan za
yıf kuvvetli olmadıkça, adaletli karar verdiğimiz 
iddiasında bulunamayız. 

Muhterem arkadaşlar malumunuz olduğa üzere, 
demokrasi «kuvvetler ayrılığı» prensibi üzerine otur
muş bir" idare sistemidir. Birinin diğerine tecavüzü 
söz konusu olamaz. Aksi halde, demokrasiden bah
sedilemez. Bu husus, Anayasamızın 114 ncü madde
sinde sarahaten ifadesini bulmuştur. Anayasa Mah
kemesi Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde konuştuğu
muz vakit bir nebze temas ettiğimiz üzere, kuvvetler
den birinin diğerine tecavüzü Anayasayı ihlâl eder. 
Bunun için, bilhassa Anayasa Mahkemesi ile Danış-
tayın kararlarına çok dikkat ve itina gösterilmesi lâ
zım gelir. Ülkemizde halkın en çok temas ettiği ve 
davaların çözümlendiği yer - hiç şüphesiz ki - adlî 
kaza mercileridir. Adaletin tevzii - ve hakkın tecelligâhı 
olan bu yerde, en küçük bir zühul büyük bir endişe 
uyandırmaktadır. Çünkü, herkesin tek ümit kaynağı 
orasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, aktüel bir meseleye d'.* 
kısaca temas etmeden geçemeyeceğim. Gazetelerin 
verdiği bir haber var; şayet bu haber yanlış değil
se, solculuktan hakkında dava ikame edilmiş bir 
kişi, aynı mahiyette olan diğer bir dava için bilir
kişi tayin edilmiş. Bunun ne dereceye kadar doğru 
olduğunu bilemeyiz. Gazete kupürlerinde çıkan ha
vadislere de gazetelerin ne şekilde olduğunu hepi
miz yakinen bildiğimiz için fazla ehemmiyet vermi
yorum, 

YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) — Çetin Özek. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Tahmin ediyorum ki, bu da sansosyonel bir hava
distir ve sırf satış yapsın diye uydurulmuş bir iştir. 
Aksi halde, hakikaten bizleri, adliye camiasını, o 
mesleğin uzun seneler, hiç değilse yardımcı olarak 
vazife görmüş olan bir arkadaşınız sıfatıyle beni 
de rencide etti; fakat ümit ediyorum ki ve kuvvetle 

26 , 2 . 1976 0 : 1 

ümit ediyorum ki, bu, sadece sansosyonel bir ha
disedir. 

Yalnız, bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Geçmişte bazı hadiseler de olmamış değildir. Öy
le hadiselerle zamanla karşı karşıya gelmiş durum
da olmuşuz ki, bir hâkim kararına mesnet ittihaz 
etmiş olduğu bilirkişi bilâhare, ya o kararın lehinde 
veya aleyhinde bulunmuş olmasına rağmen; ya ay
nı kararın istikametinde fikrî yapısından onun pro
pagandasını yapmaktan veyahutta ters düşünceye 
sahip olması nedeniyle o fikrin propagandasını yap
maktan yine mahkemelerce mahkûm olmuşlardır. 

Burada, hâkim bunların doğruluk veya eğriliğini, 
samimiyetini bilebilir mi, bilemez mi? O ayrı mese
ledir, câ-yı münakaşadır. Hâkimlerde insandırlar, ya
nılabilirler; hatta hukuk ve bizim kanunlarımız ya
nılacağını peşinen kabul etmiştir ki, iadei mahkeme 
yolunu kendiliğinden kabul etmiştir. Bu, peşinen 
yanılabileceğini kabul etmenin ifadesidir ve bu bir 
büyüklüktüi asîmda. 

Burada benim arz etmek istediğim husıs - yu
karda da belirttiğim gibi - hakikaten kaza mercileri 
içerisinde kemali iftiharla söyleyebileceğimiz bir du
rum varsa; o da, adlî kaza Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde, millet üzerinde diğer kaza mer-
çilerinden daha ziyade itibar kazanmış, itimat ka
zanmış ye milletin mazhariyetine ve milletin iltifa
tına mazhar olmuştur. 

Bunlarla anlatmak istediğim mesele, milletin iti-
matıiıa bu derece mazbar olmuş olan bir müessese
nin küçük bir hatası dahi göze çarpıyor ve endişe 
uyandırıyor. Hâkimlerimizin çok dikkatli olması ve 
bu gibi hadiselerden tevakki etmesi, hem kendi 
mesleklerinin, hem adliyenin, hem de Türkiye Cum
huriyetinin selâmeti için mutlak bir zaruret hali
dir. Bunu arz etmek istedim. 

Bilirkişilerin tarafsız kimselerden seçilmesi, ka
nunun iktizası olduğu gibi, davanın selâmeti için 
de şarttır Aksi halde, tek güvencimizi de yitirmiş 
oluruz, 

Gönlümüz öyle arzu ediyor ki, adlî kaza mer
ciinden tek bir hata sâdır olmasın. Hata etmemek 
mümkün değildir; fakat hatayı asgariye indirmek 
şarttır. Bunun için de, imkânların hazırlanması icap 
eder. Hâkimin hatadan kurtulabilmek için birtakım 
yan kuruluşların kendisini takviye etmesi, kararı
nı selâmetle verebilmesi; kararını isabetle verebil
mesi için kendisine yardımca olan kuruluşların, da 
kararı isabetli verebilecek şekilde organize edilmiş 
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olması da şarttır, Aksi halde hâkimden ve oturduğu 
yerden, bu yan kuruluşların kendisine hizmet ede-
meye^ek durumda olursa, oradan yeterli ve tatmin 
edici bir kararı beklemek de insafsızlık olur. 

Arkadaşlar, Yarğıtayın anagayesi içtihat yap
maktır. Senede 200 bin dosyaya bakan bir kuru
luştan içtihat beklemek insafsızlıktır. Bugün sayısı 
15 olan dairelerin, belki yarın sayısı 50'ye çıkacak 
ve yine de yetmeyecektir. Bu duruma en kısa za
manda bir çare bulunmalıdır; istinaf mahkemeleri 
mi kurulacak, mahkemelerin kesin karar yetkileri 
mi genişletilecek, ne yaplacaksa bir an evvel yapd-
maUdır. Bu sayede Yargıtay da aslî vazifesine dön
me imkânını bulmuş olacak. 

Arkadaşlar; geç teslim edilen bir hak, hak de
ğildir, hatta geç tecelli eden adalet, haklının hak
kını aramasına mani olur ve haksıza da cüret verir. 
Bu durumda, kuvvetli ezer* zayıf ezilir. Memleke 
timizde davaların erken sonuçlandığını iddia ede
meyiz. Bu davaların çokluğu yanında, kanunları
mızın aksak ve yetersiz oluşunundan doğmaktadır. 

Çağın esaslarına cevap verecek ne ceza ve nede 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa sahip deği
liz. Her ne kadar bu kanunlarda birtakım değişiklik
ler yapılmış ise de, yine de ihtiyaca cevap veremiyor
lar. Hatta bu değişiklikler yapılırken kanunun tümü 
ele alınmadığından bir çok aksaklıklar meydana gel
miştir. Usul kanunlarının sıra takip etmesi ve bun
ların birbirleriyle olan bağlantıları, arada yapılmış 
olatt p&rakende madde değiştirilmesi sür'etiyle ortadan 
kalkmış hattâ bir çok kopukluklar meydana gelmiştir. 
Bir kanun tümüyle kanunun esprisiyle ele alınıp, bu 
esprinin ışığı altında tedvin edilmediği takdirde ka
nun esprisini kaybeder, muhteilf görüşlerin o kanun 
içerisine girmesine sebeîp olur ve kanun bir yamalı 
bohça halini alır. Kanunun kanun olabilmesi için, tü
münün hangi espride hareket ediliyorsa bütün mad
delerinin bu esprinin ışığı altında gözden geçirilmesi 
şarttır. Aksi halde, gerek üsuî kanunları olsun, gerek 
diğer kanunlar olsun, bunlar fasıl fasıl, madde madde 
hepsi bir toplumun o günkü iktisadî, içtimaî kültürel 
durumlarının ışığıdırlar. Eğer bunların ışığı altında 
kanunlar tedvin edilmezse, o zamanın davranışlarını, 
o zamanın ihtiyaçlarını cevaplandıracak duruma ge
lemezler. Bendeniz, kanunlarda parça parça madde 
değişikliği yapılmasına bu sebepten karşıyım. 

Dış ülkelere- tebligat yapmak yürekler acısıdır. 
Avufe t̂ olanlar, hâkim olanlar çok iyi bilirler. Biz şöy
le yapıyorduk '• DfŞ ülkelerde işçi olan arkadaşlar 

yahut da davalı veya davacılar. - bilhassa davalılar -
senenin muayyen mevsimlerinde. memleketimize dö
ner gelirler. Dış ülkeye tebligat yapmaktan ise, onların 
memlekete dönüş zamanını bekleyip, kendileri mem
lekette iken tebligat yapma yolunu tercih ederdik. 
Bunu sade biz etmezdik, hâkimlerle beraber bunu 
böyle düşünür böyle yapardık. Çünkü zaten yapacak 
olduğumuz tebligatı yapmamız mümkün olmuyor; 
dış ülkelere tebligat yapıp gıyap çıkarmak, tebligatı 
yapmak çok zordur. Adam belki dış ülkeden memle
ketine dönüp gelir de siz gene o tebligatı yapamaz
sınız. Onun da bir hal yoluna konulması lâzım geli
yor. 

Kanaatimizce mahkemelerin artık «Sulh Hukuk, 

Aslî Hukuk» diye ayrılmasının da zamanı geçmiştir; 
belki bir zamanlar buna ihtiyaç vardı; sulh hukuk 
diye, asliye hukuk diye kademeleşmenin bir zarure
ti vardı. Fakat kıymetler o kadar değişmiş, kıymet 
hükümleri o kadar mana değiştirmiş ki, artık bugün 
hâkimleri ve daha ziyade mahkemeleri «Asliye Hu
kuk, Sulh Hukuk»» diye ayırıp, bunların vazifelerini 
bu şekilde tevzi etmenin bir çok sakıncaları vardır. 
Şu kürsüden bunu genişliği ile izah etmek mümkün 
değil; sadece bu kadarla dokunmak ve geçmek isti
yorum. 

Bugüne kadar hiç bir zaman suçüstü tahsisatı da 
ayrılmamıştır. Bunun da bir çok sakıncalarını avu
katlığımız zamanında savcılarla beraber çekmişizdir. 
Buna da çok dikkat edilmesi lâzımdır. Bir de savcı
lar ömrünün sonuna kadar savcı muavini olarak ka
lırlar. Savcı muavini bir sıfattır. Muayyen bir zaman
dan ve muayyen bir kademeden sonra bu muavinlik 
sıfatından savcıların kurtarılmasında birtakım fayda
lar mülâhaza edilebilir. Hâkim, hâkim muavinliğin
den çıkıyor; savcı da bir noktada artık savcı mua
vinliğinden çıkmalı ve başka bir isimle tavsif edil
melidir. 

20 senelik bir savcı bir vilâyette, vilâyet savcısının 
yanında savcı muavinidir. Sıfat bu savcıların üzerin
den alınırsa, onore edilmiş olurlar ve lüzumsuz olan 
bir sıfattan da kurtarılmış olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Akkoyunlu, beş dakikadan az 
bir zamanınız var. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Peki Sayın Başkan teşekkür ederim. 

Artık savcılardan muayyen bir kademeden sonra 
«savcı muavini» sıfatı kaldırılmalıdır. 

Yaptıkları görevin iktizası her an ihtilâf ve niza-
nın içinde bulunan hâkim ve avukatlara, silâh taşıma 
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ruhsatı verilmelidir. Koyunları güden çobanın ihti
yacı vardır, silâh verilir. Koyunları güden çobanın 
bu silâha ihtiyacı olduğu gibi; hakikaten her an ni-
zanm içinde bulunan, ister bu ceza hâkimi olsun, is
ter hukuk hâkimi olsun; ister cezada vazife gören bir 
avukat olsun, ister hukuk davasında vazife gören bir 
avukat olsun, her an nizanm içerisindedir. Bunlara 
silâhın verilmesi lâzımdır. Hiç değilse, vazife esnasın
da silâhın kendi üzerinde bulundurulmasında, bu şe
kilde bir müsaadenin verilmesine ben inanıyorum. 

Keşif için hâkime 15 lira ücret verilir, onun mai
yetindeki bilirkişinin ücretini hâkim tayin eder. Hâ
kimin takdiri ise en az kendi maaşı kadardır. Hiç 
değilse bu mesleği onore bakımından ya hiç verilme
sin bu tahsisat, şayet verilecekse hâkimlerin şanına 
lâyık bir ücret verilsin. 

Son yapılan kanunla hâkimler maddî imkâna ka
vuşturulmuştur. Zabıt kâtibi ve gardiyanların da yan 
ödemelerinin bir misline çıkarıldığını memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Genel Mahkemeler Kuruluş 
Kanunlarıyle, Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Ka
nununun, Hâkimler ve Savcılar Kanununun öncelik
le çıkarılmaları en büyük arzumuzdur. 

Stajyer hâkim ve savcıların daha iyi yetişebilme
leri için, Adalet Bakanlığınca düşünülen staj akademi
lerinin kurulmasını şayanı takdir bir davranış olarak 
kabulleniyoruz. 

Bunun yanında ihtisas mahkemelerinin kurulma
sı ve mütehassıs hâkimlerin yetiştirilmesi, davaların 
isabetli ve tez elden bitmesini sağlayacaktır. 

Bu seneki Bütçede, hâkim ve savcılara lojman 
yapılması için tahsisat konulmuş olmasını Adalet Ba
kanlığı için büyük bir başarı olarak kabul ediyoruz. 
Temennimiz bu tahsisatın hâkim ve savcıların git
meye çekindikleri yerlere sarf edilmesidir. Bu sayede, 
o yerler de yeterince hâkime kavuşmuş olurlar. 

Adalet Bakanlığınca savcıların taşıt aracıyle do
natılmaya başlandığını memnuniyetle müşahade et
mekteyiz. Bu davranışa biraz daha hız verilmesini te
menni ediyoruz. 

Hapishane ve tevkif evleri bugünkü durumuyle ye
terli değildir. Aynı binanın ceza ve tevkif evi olarak 
kullanılması ve çocuklar için ayrı bir yerin bulunma
yışını sayısız sebeplerle mahzurlu görüyoruz. 

Mahkûmların işgücünden istifade edilmelidir ve 
emeğiyle geçinen kimseler haline getirilmelidirler. 
Mahkûmlara verilen istihkakın artırılmış olması da 
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bizi memnun etmiştir. Bugünkü durumuyle Adlî Tıp 
Müessesesi vazifesini yapabilecek durumda değildir. 
Zira kuruluş, bütün maddî ve teknik imkânlardan 
mahrum olduğu gibi, günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek kanuna da sahip değildir. İsabetli karar verile
bilmesi için, mahkemelerin bu kuruluşlara büyük ih
tiyacı vardır. Bu sebeple hazırlanmış kanunun, bir an 
evvel Meclislere şevkinde sayısız fayda görmekteyiz. 

Adlî Sicil Teşkilâtımız da ihtiyaca cevap verecek 
durumda değildir. Bir sabıka kaydı ancak iki sene 
sonra sicile işlenehilmektedir. Bu durumda bir çok 
kimseler, bir çok mükerrer suçlu tecilden istifade et
mek imkânını bulmaktadır. Adlî Sicil Müessesesi 
elektronik cihazlarla donatılmazsa, insan gücü ile 
bu vazifenin yapılması mümkün değildir. Mezkûr mü
essesenin en yakın zamanda ifade ettiğimiz imkân
lara kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesi münasebetiyle, hâkim ve savcılara 
düşen şerefli görevin büyüklüğünü takdir ve idrak et
tiğimizi huzurlarınızda arz ederim. Yüksek huzurla
rınızda bunu belirtmeyi, o mesleğin, avukat olarak 
senelerce, yan kuruluş olarak, yardımcı olarak, yar
dımcı sıfatıyle vazife görmüş olan bir arkadaş sıfa-
tıyle huzurlarınızda hakikaten bunları yukarıda arz' 
ettiğim şekilde kendilerine şükran borcumu ödemek 
için bu cümleyi buraya koymuş bulunuyorum. Bana, 
Adalet Bakanlığı Bütçe konuşmasında fırsatı vermiş 
olan Millî Selâmet Partisine, Yüce Meclise, Adalet 
Bakanlığının değerli mensuplarına saygılarımı sunar, 
sözlerimi burada bitiririm. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Akkoyunlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Yal

çın Oğuz. Buyurun Sayın Oğuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA YALÇIN OĞUZ (Si
nop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 
Bakanlığının 1976 Malî Yılı Bütçesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisinin görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Gönül isterdi ki; Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki eleştirilerimizin tamamını, bütçenin teknik yapı
sı, adalet hizmetlerinin işleyişi ve bu hizmetlerin da
ha iyi işleyebilmesi için, alınması gerekli tedbirler 
hususundaki görüş ve temennilerimize hasredelim. An
cak bugünkü Hükümetin, Anayasa ve toplum görüşü 
üzerinde de durmak gereğini duyduğumuzdan, eleş
tirilerimizi iki ayrı bölümde arz edeceğiz. 
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önce, kısaca bütçenin teknik yapısı ve adalet hiz
metlerinin işleyişi yönünden görüşlerimizi belirtece
ğiz. 

Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı hâlâ 1327 yılında 
çıkarılan bir yönetmelikle yönetilmektedir. Her yıl 
bütçe görüşmeleri sırasında bu Bakanlığın teşkilât 
Kanununun çıkarılması temenni edilmektedir. Bu yıl 
Bakanlık Teşkilât Kanununun hazırlanmakta oldu
ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu memnuniyet verici 
bir durumdur, ancak çalışmaların hızlandırılması ge
rektiği kanısındayız. Hâkim ve savcıların en büyük 
ıstırabı olan ve kendilerini vatandaşlarla karşı karşıya 
getiren, konut sorununun da bir an evvel halli ge
reklidir. Bu yılki bütçeye konulan ödenek yeterli ol
mamakla beraber, başlanmış olması da memnuniyet 
vericidir. Bu ödeneğin muhakkak, zamanında ve geri 
kalmış bölgelere öncelik tanımak suretiyle, sarfının 
yapılması temennimizdir. 

Bugün, mahkemelerden mütalâa için adlî tıp mer
ciine gönderilen yazılara, bir yıldan daha uzun bir 
zamanda cevap verilebilmektedir. Adlî Tıp Kurumu 
Kanununun bir an evvel ele almarak değiştirilmesini, 
yurdun elverişli yerlerinde ve bilhassa tıp fakülteleri
nin bulunduğu yerlerde müesseselerin açılması; fonk
siyonlarının genişletilerek, trafik şubesinin kurulma
sını ve balistik hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Anayasa gereğince, bugüne kadar çıkarılması gere
ken Hâkimler Kanununun içinde, Hâkimler Personel 
Kanunu da dahil olmak üzere bir an evvel çıkarılma
lıdır. Yargıtay'da dosyalar birikmekte ve işlerin çok
luğu nedeniyle Yargıtay artık içtihat çıkarma fonksi
yonunu tamamen yitirmiş bulunmaktadır. Yargıtay' 
da dosyaların yeterince tetkik edilmediği kanısı yay
gındır. Yargıtay'ın yükünün hafifletilebilmesi için, 
Üst mahkemeler kanun tasarısının bir an evvel ha-
zırlanarak Parlamentoya sunulması gereklidir. 

Çocuk mahkemeleri kanun tasarısı bir an evvel 
çıkarılmalıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Yasası, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Hükümetin 
yeni bir yasa tasansmı Meclise sevk etmekte olduğu
nu duymaktayız. Güvenlik Mahkemeleri, aciz hükü
metlerin tevessül ettiği bir yoldur. Tabiî hâkim fik
rinden uzaklaşanlar, daima «Devlet Güvenlik Mah
kemesi»! adı altındaki özel mahkemelerle kendi acz-
lerini örtmeyi ve özgürlükleri kısıtlama yollarına git
meyi düşünmüşlerdir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin görevini yapacak mahkemeler, normal mahkeme-

26 . 2 . 1976 O : 1 

lerdir. Türkiye'yi normal rejimden uzaklaştıracak, 
özel hâkimlere etki yapılması söz konusu bir Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri sisteminden artık vazgeçilme
lidir. 

Cezaevlerinin durumu ıslah edilmelidir. Cezaevle
ri, suçluyu her yönden cemiyete iyi bir insan olarak 
kazandırmak gayesine uygun hale getirilmelidir. Bu
gün cezaevlerinde fizyolojik yönden dahi insanca ya
şayabilecek koşullar mevcut değildir. Çağdışı infaz 
sisteminin, insan hakları sözleşmesine uygun" şekilde 
değiştirilmesi ve ıslahı gereklidir. 

Vatandaşlar bugün adliyelerde işlerinin sürünce
mede kalmasından şikâyetçidir. Esas olan. adalet, sü
ratle tahakkuk ettirilen adalettir. İşlerin daha süratli 
neticelendirilebilmesi için, Ceza Mahkemeleri Usul 
Kanunuyle, Hukuk Mahkemeleri Usul Kanunların
da gerekli değişikliklerin yapılması gereklidir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinden, Bütçe Kanununun 
3 ncü maddesi gereğince Maliye Bakanlığının takdiri
ne bırakılan Ödeneklerden, 1975 yılında °/c 30-35 
oranında kesilip, bloke edilmiştir. Mahallî Mahkeme
lerin suçüstü ödeneklerinden borç yekûnu, 3 milyona 
ulaşmıştır. 4,5 milyon civarındaki bloke edilen miktar 
serbest bırakılmış olsaydı, bü sızlanmalar olmayacak
tı. A.dlî hizmetlerdeki geçici görevlerin niteliği naza
rı itibara alınarak, geçici görev yolluklarından da bir 
kesinti yapılmaması gereklidir. 

Adalet Bakanlığında bir kısım müşavirlikler bulun
maktadır. Bu müşavirliklerin ne iş yaptıklarını ve 
hele «Marangoz Müşavir» in ne iş yaptığını Sayın 
Bakan açıklarlarsa memnun kalacağız. 

Adliyede, hâkimler ve savcılardan başka, diğer 
personel mühim görevler ifade etmektedir. Bu perso
nelin iyi yetiştirilmesi gereklidir; bunun için adliye 
meslek okullarının acilen açılması lâzımdır. Bu okul
lar açılıncaya kadar icra memuru, başkâtip, zabıt kâ
tibi gibi personelin, kurslarla eğitimine ehemmiyet ve
rilmelidir. Bu personelin kadro durumları kötüdür. 
Kadro durumunun yeterli hale getirilmesi, fazla mesaî 
verilmesi ve ayrıca yan ödemelerinin artırılması ge
rektiği kanısındayız. 

Her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde konu
şanlar, adlî zabıtanın kurulması gerektiğinden bahset-
msktedirler. Bugüne kadar hiç bir hükümet bu konu
ya el atmamıştır. Bir an evvel, cumhuriyet savcıları
nın emrinde ve ona bağlı adlî zabıta kurulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Anayasanın temel 
espirisi altında ve bütçe gerekçesi de gözönünde tutu
larak, bugünkü hükümetin Anayasa ve toplum gö-
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nişleri yönünden, grupumuzun eleştirisini arz edece
ğim. 

Anayasamızın 2 nci maddesine göre «Türkiye 
Cumhuriyeti, insan haklarına dayalı, millî, demokra
tik, layi'k ve sosyal bir hukuk devletidir.» 1976 Malî 
Yılı Bütçe tasarısının 8 nci sayfasındaki hizmet gerek
çesinin baş tarafında, «Adalet hizmetleri, toplum dü
zeniyle sıkı surette ilgilidir. Devletin temel yapışım 
doğrudan doğruya etkide bulunur. Toplum düzeninin 
ve huzurun sürekli olmasının temininde adalet hiz
metlerinin rolü büyüktür» denmektedir. Devletin te
mel yapısı ve bu yapının işleyiş kuralları anayasalar-
ca düzenlenir. O halde, adalet hizmetleri bütçe ge
rekçesi nazara alındığında, «Anayasanın getirdiği 
haklara doğrudan etkide bulunuyor» demektir. Bu 
gerekçe doğrudur. Acaba, bugün Cephe Hükümeti 
zamanında hizmetin, Anayasanın koyduğu temel ku
rallara uygun yapıldığını söylemek mümkün müdür? 

Türk halkı giderek artan bir hızla yeni bir toplum 
oluşturuyor. Ülkemizin ve halkımızın kendi koşulları 
içerisinde bu oluşum, sosyo - ekonomik ve siyasal 
alanda işaretlerini göstermektedir. Bu, önemli, gözö-
nünde tutulması gereken bir gelişmedir ve çağımtzın 
özelliğidir. 

Birbirini izleyen kuşaklar arasında anlayış farkları 
vardır. Çağımızın insanı bugün yasa karşısında eşitliği 
yeterli görmüyor. Eşitliği, ekonomik eşitliği de içer-
mesiyle uygulanmayınca Devlete inancı sarsılıyor. 

İnsan, düşünen tek ve mükemmel varlıktır; düşün
ce, insanı insan yapan özelliğidir. Düşünce özgürlüğü, 
kişinin düşündüğünü açıklamaisını içine almazsa öz
gürlük olamaz. 

Biz kimsenin, kendi fikrini başkalarına zorla ka
bul ettirmesini istemiyoruz. Ancak, herkesin, düşün
düklerini özgürce söyleyebilmesinden yanayız. Bu ne
denle, Türk Ceza Kanununun 144, 142 ve 163 ncü 
maddeleri yeniden ele alınmalıdır. 

Türk toplumunun yücelmesi için hoşgörü - içten
lik - özgürlük ortak anlayışı yeterlidir. Gelişen, yeni
leşmeye çalışan toplumlarda hareket vardır. Bu ha
reketleri yılların birikimleri iteler. 20 nci asırda asıl 
korkulacak olan suskun toplumlardır. Gerçek yöne
ticiler, herkesin göremediklerini saptamayı kendileri
ne görev sayanlardır, toplumu birleştirenlerdir; itham
larla ayıranlar ve bölenler değildir. 

Bugünkü Hükümet, kuruluşu ve felsefesi yönünden 
Anayasanın esprisine aykırıdır. Dünyanın hiç bir ye
rinde memleketi kamplara bölmek suretiyle hizmet 

ve hükümet edeceğini söyleyerek hükümet kurulma
mıştır., Hiç bir yerde, hele özgürlükçü demokrasiye 
inanan ülkelerde hükümetlerin ve onun başının kendi 
fikrinde olanları milliyetçi, kendisine oy vermeyen 
milyonlarca vatandaşı milliyetsiz diye niteleyerek baş
ta kalabildiği görülmemiştir. 

Özgürlükçü demokrasiye inanan hiç bir ülkede, 
adam Öldürmeyi meslek haline getirmiş sokak eşkıya
larını kendi düşüncesinde olmayanların üzerine saldır
tan ve sonra da çıkıp, bu eşkıyaların, devletin gü
venlik kuvvetlerine yardımcı olduklarım Meclis kür
süsünden ilân edebilecek hükümet görülmemiştir. 

Yasalar yerine, kaba kuvveti âdet haline getirmiş, 
böyle hareket etmekten zevk duyan, hukuk devleti 
ilkelerini çiğneyen, hukukun üstünlüğü prensibini 
ayaklar altına alan bir hükümetin başta kalması 
mümkün değildir. 

Bir hükümet başkanı, gençler birbirlerini kurşun
larken kılı dahi kıpırdamadan seyirci kalacak, hatta 
bir faşist grupun saldırılarını teşvik ve bu saldırıları 
tertip edecek, işçileri, emekçileri birbirine düşürüp 
onların güçlerini kırmaya çalışacak, bilerek ve göz-
yumarak memleketi kan ve barut kokan bir ülke ha
line getirecek; ondan sonra da çıkıp, bu Anayasa ve 
yasalarla memleket idare edilemez diyecektir. Bu, 
ça.ğdaş devlet yönetimi kavramıyle bağdaşamaz. Bu
na, aklıbaşmda kimseyi inandırmak mümkün değil
dir. 

Sayın Başbakan 12 Mart öncesinde de bu oyunu 
oynamış ve Anayasada bir çok antidemokratik deği
şiklikler yapılmasını sağlamıştır. Milliyetçi Cephe 
Hükümetinin başı şimdi aynı oyunu oynamak iste
mektedir; kendi kusurlarını Anayasa ve yasalara yük
lemeye çalışmaktadır. 

Başbakanın, hürriyetleri kökünden kaldıracak ya
salar getirme çabası içerisinde olduğu görülmekte
dir; ancak bunları çıkarmaya gücü yetmeyecektir. 
Mevcut yasalarla devlet idaresinin demokratik kural
lar içerisinde ve barış ortamında yönetilmesinin müm
kün olduğunu Sayın Ecevit 7,5 aylık iktidarı sıra
sında göstermiştir. 

Şimdi soruyoruz : Sayın Başbakan mı Anayasa
ya uyacaktır, yoksa anayasalar mı başbakanlara gö
re düzenlenecektir? Sayın Başbakan nasıl bir anayasa 
istediğini artık açıklamalıdır; ama buna cesareti de 
yoktur. Çünkü arzuladığı anayasa, faşist özlemlerini 
tatmin edecek bir anayasadır. 

— 145 — 
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Bugün yargı kararlarını, Anayasanın kesin hükmü
ne rağmen, uygulamayan bir iktidar bulunmaktadır. 
Anayasamıza göre, Türkiye sosyal bir hukuk devleti
dir. Hukuk devletinde hiç bir makam kendini Anaya
sa ve yargı organlarının üzerinde göremez; bunlara 
saygısızlık edemez. Bunun yapıldığı yerde hukuk dev
letinden de bahsedilemez. Bugünkü Hükümet, Anaya
sanın hukuk devleti ilkelerini ayaklar altına almıştır. 
Bu bir Anayasayı ihlâl suçudur. Bir gün bunun hesabı 
sorulabilir. Esasen bugünkü hükümet, bunu bildiği 
için, her ne pahasına olursa olsun, iktidarda kalma
ya çalışmaktadır. 

Sayın Demirel ve ortaklan, her konuşmalarında, 
- biraz evvel sayın Demokratik Parti sözcüsü de bu 
kürsüde - olayları çıkaranların, Ecevit'in çıkardığı Af 
Kanunundan yararlananlar olduğunu iddia etmekte
dirler. Yan baş suçlu, çıkarılan Af• Yasasıdır. Bir Sa
yın Bakan da «Hacettepe'de ölen Şükrü Bulut da af
tan yararlanmıştır»' diyor. Evet, aftan yararlananlar
dan, bu olayları yaratanlar vardır. Ama, bunlar Hü
kümetin yanında ve bu Hükümetin desteği ile vatan
perver ilân edilerek, bu Hükümet gibi düşünmeyen
lerin üzerine kurşun sıkmakta kullanılmaktadırlar. 

Burada Sayın Adalet Bakanının imzasıyle, İstan
bul Milletvekili Sayın Orhan Birgit'e verilmiş bir ce
vabı okuyorum; Bakın ne diyor Sayın Bakan : 

«Cezaevlerinden tahliye olunanlar ile bilâhara suç 
işlemek suretiyle tekrar cezaevine alınanların isimleri
ni muhtevi istatistik tutulmadığından, 1800 sayılı Af 
Kanunundan yararlanarak, tahliye edilip, tekrar anar
şik olaylara karıştığı için kovuşturmaya uğrayan ve 
hüküm giyenlerin kimliklerinin bildirilmesine imkân 
görülmemiştir.» 

Şimdi Sayın Adalet Bakanlığı bir kimlik vereme
mektedir. Kimlerin bu olaylara katıldığını belirte-
memektedir. Ama Sayın Başbakan ve ortakları çıkıp, 
millet kürsülerinden esas olayları çıkaranların Af Ya
sasından yararlananlar olduğunu söyleyebiliyor. Bu
nun, ciddî bir devlet anlayışı ile bağdaşması müm
kün değildir. 

Son zamanlarda Almanya'da bir Türk siyasî par
tisinin kanun dışı hareketlerinden dolayı, takibatlar 
yapıldığı söylenmektedir. Bunların faşist eylemlerinin 
tespit edildiği gazetelerde okunmaktadır, duyulmak
tadır. Bizi Avrupada küçük düşüren bir siyasî parti 
ve mensupları hakkında ne yapıldığını da, Sayın Ba
kan tarafından burada açıklanması gerektiği kanısın
dayım. 

Şimdi bütün bunlar, bu tatbikat olurken, hukuk 
devleti ilkelerine en fazla sahip çıkması gereken Ada
let Bakanı ne yapmaktadır? Tarafsız kalması gereken, 
yasalara uygun hareket etmesi gereken Sayın Bakan; 
bu tatbikata karşı çıkması bir yana, hem de sağcı bir 
grupun, caddede yürümekte olan gençler üzerine oto
mobilden ateş edip, 2 devrimci genci öldürdükleri gün 
verdiği beyanatında, «Türkiye'de sağ sol çatışması 
yoktur. Vatan hainleri ile vataseverler mücadelesi 
vardır»! diyebiliyor. Sayın Bakana göre, otomobilden 
ateş edip adam öldürenler vatanperver, öldürülenler 
vatan hainidir. Sayın Bakan bunu şimdi tevil etmeye 
çalışmaktadır. Ancak, haber yalnız gazetelerde yayın
lanmamıştır; TRT'de de yayınlanmıştır. Bugüne ka
dar tekzip edilmediği gibi, haberin gazete ve radyoda 
yayınlanmasından bir kaç gün sonra verdiği beyana
tında, bu sözlerinden dolayı binlerce teşekkür ve teb
rik telgrafı aldığını belir telektedir. O da yetmiyormuş 
gibi, 7 . 2 . 1976 günü Ülkü - Bir'in toplantısında da 
aynı mahiyette beyanda bulunmaktadır. Böyle bir Hü
kümete işte ancak böyle bir Adalet Bakanı yakışabi
lir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Dev - Genç top-
lantısında mı konuşsaydı? 

YALÇIN OĞUZ (Devamla) — Bütçe gerekçesi, 
«Adalet hizmetleri, toplum düzeniyle sıkı surette ilgi
lidir» diyor. Bugünkü toplum düzeni ortada... O hal
de adalet hizmetleri bu memlekette işlemiyor veya iş
letilmiyor. içişleri Bakanı Meclis kürsülerinde konu
şurken, «Polis şu kadar kişi yakaladı, mahkemeye gö
türdü. Hâkim maalesef tevkif etmedi» diyor. İşte ik
tidarın zihniyetini gösteren bir beyan. Hâkim sanığı 
tevkif ederken, aleyhine kesin delil değil, kuvvetli 
emareler arar. Şu halde polisin yakalayıp hâkim hu
zuruna gönderdiği kimseler hakkında, delil bulunma
dığı gibi, kuvvetli emareler dahi yokmuş ki, hâkim 
serbest bırakıyor. İşte anarşik olaylarda iktidarın 
«suçlu» diye yakalayıp, hâkim huzuruna sevk ettik
leri. Buna karşılık tabiî yakalatmadıkları olayların fa
illeri var. Bunların iktidarları döneminde bu failler 
çıkmayacak. Ancak bir gün gelecek ki, yakalama
yanlarla birlikte çıkacaktır. Son zamanlarda Malatya, 
Mardin ve Zeytinburnu operasyonlarında, bizim gör
düğümüz en tehlikeli ortak gelişme, yürütmede derece 
derece en üst kademeye kadar sanıkları adalete tes
lim etme yerine, onları öldürme zihniyetinin gitgide 
kuvvet bulması ve yerleşmesidir. 

Görevli bir polis ve bir bekçinin öldürülmesi ve 
bir polisle iki bekçinin yaralanmasına herkes üzül-
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müştür. Bu olaydan sonra Malatya operasyonu, bir öç 
alma operasyonu haline gelmiş; olay yerinde bulunan 
karar ve emir verme mevkiindeki sorumlu kişiler de, 
operasyonun sanıkları adalete teslim etme amacından 
sapmasına ve bir insan avı haline dönüşmesine seyir-, 
ci kalmışlardır. Eskiye eşkıya gibi, devlet devlet gibi 
hareket eder, etmelidir. Olaylar öç alma duygularını 
ne denli kamçılarsa kamçılasın, devletin eşkiyalaş-
ması haklı görülemez, mazur görülemez. Devletin ka
nunsuzluklar üzerine kanunları çiğneyerek yürüme 
hakkı yoktur. Hukuk devletini kişilerin kanunsuz ha
reketleri değil, devlet organlarının kanunsuz hareket
leri zedeler. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, vaktiniz azalıyor. 

YALÇIN OĞUZ (Devamla) — Bu operasyonlar-
daki tutum. Milliyetçi Cephe iktidarının yargı organ
larına güvensizliğinin alt kademelere sirayetinin bir 
neticesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış olan 
Avrupa Konseyi Üyeleri Arasında insan Hakları ve 
Anahüviyetlerinin Korunmasına Ait Sözleşmenin 2 nci 
maddesinde, «Her ferdin yaşamak hakkı kanunun 
himayesi altındadır. Kanunun ölüm cezası ile ceza
landırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece 
hükmedilen bu cezanın infazı dışında hiç kimse kas-
den öldürülemez.» 6 nci maddesinde, «Bir suç ile 
itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit 
oluncaya kadar masum sayılır» denmektedir. O hal
de, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu'nda suçlu ol
dukları kanunen kesinleşmemiş kişiler öldürülmüşler
dir. Hükümetin bağımsız yargı organlarına ait yetki
leri, valilere tanıyacak şekilde hazırladığı anlaşılan 
yeni kanunları, bu Hükümetin gücü yetip Meclisler
den gecikmesi halinde; bundan sonra Malatya, Mar
din ye Zeytinburnu operasyonları gibilerine Türk 
Milleti daha fazla tanık olacaktır. 

Devletin görevi can ve mal emniyetini sağlamak
tır. Seydişehir'de olaylar olmuştur; birçok emekçi 
halkın can ve malına kasdedilmiştir. Oraya giden is
tanbul Barosu Yönetim Kurulunun görevlendirdiği 
bir heyete:; Seydişehir Cumhuriyet Savcısı, olayları 
önjemek jçin. kendisinin. herhangi .bir gücü almadığı-
îiı, k^ndâ can. g^yenldğ^ıin. Mle zaınan zaman tenli
k l e d ü | ^ | p ü söylemek: mecburiyetinde kalmıştır. 
Aynı sa,vcı, oradaki bir avukata şehri terk etmesini 
söylemiştir. Avukat terk etmeyince, 13 saat kendi 
emrüy îjtini sağlamak için gözaltına alınmıştır. Savcı-
smiLean g$yjpıKği sa|layamayan, avukatının güven
liği için onu nezaret altına aldıran bir ortama, bu 

memleketi sürükleyen MC İktidarından adalet hiz
metlerini beklemek mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Talât Oğuz'da. Buyurun Sayın Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Bakanlığı 1976 malî yılı bütçesi üzerinde 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüş, ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve 
Adalet Bakanlığının değerli mensuplarını saygı ile 
selâmlarım. 

Anayasamızın 1 nci maddesiyle «Türkiye Devle
tinin bir Cumhuriyet rejimi olduğunu» kesin olarak 
belirttikten hemen sonra, Cumhuriyetin niteliklerini 
açıklayan 2 nci maddesinde diğer ilkeler yanında 
«Cumhuriyetin sosyal bir hukuk devleti olduğunu» da 
açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Yine Anayasamızın 3 ncü bölümünü teşkil eden 
yargı kısmında, mahkemelerin bağımsızlığı 132 nci 
madde ile «Hâkimlerin bağımsızlığı» şeklinde belirtil
dikten sonra, 133 ncü maddesinde «Hâkimlik bağım
sızlığı teminatı 134 ncü maddesiyle de hâkimlerin ni
telikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve 
ödenekleri, meslek ilerlemeleri ve özlük işleri, mah
kemelerin bağımsızlığı esasına göre kanunla düzen
lenir» şeklinde ifadesini bulmuş ve bu maddenin son 
fıkrası ile de «Hâkimler, kanunda belirtilenlerden 
başka genel ve özel hiçbir görev alamazlar» ifade
siyle de, hâkimlerin hizmetin gereği olarak, görev
leri dışında çalışmalarını ve meslekî faaliyetlerde 
bulunmalarını kesin olarak yasaklamış bulunmakta
dır. 

Adalet ve hak mefhumları, yıllardan beri insan
lığın duyduğu ve toplumların susamış oldukları mü
esseselerdir. Bütün çaba ve gayretlere rağmen, hak 
ve adalet mafhumlarının tecellisi için, çaba ve gayret
ler sarf edilmiş; fakat insanlığı tatmin edebilecek, 
toplumlara huzur verebilecek bir ortam- yaratılmamış
tır. Toplumlarda hâsıl olan sosyal ve ekonomik de
ğişiklikler, menfaat çatışmaları, sosyal ve kültürel 
seviyenin yüksek olmaması toplumlarda hak ve ada
let gibi manevî yargıların tahakkukuna mani olmuş
tur. Adalet hizmetleri, bir devletin sosyal yapısıyle ve 
fjkjrî seviyesi ile sıkı surette ilgilidir. Adalet, devle
rin temel yapısını teşkil etmektedir. Toplumda düze-
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nİn sağlanması, sağlanan düzenin devamı ancak, ada
let hizmetlerinin arızasız ve sağlıklı işlemesine bağlı
dır. 

Değerli arkadaşlarım; doğru işleyen, ucuz ve ve
rimli çalışan, vatandaşlarımızın güvenle baktığı, sü
ratle sonuç veren bir adalet mekanizması, devlet dü
zeninin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Vatandaş
larımız özellikle dâvaların uzayıp, sürüncemede kal
masından şikâyetçidirler. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
davaların lüzumsuz uzamasını önleyecek, usul deği
şikliklerini yapacak ve adaletin yavaş işleyişine çare 
bulacak tedbirlerin süratle alınmasına taraftar bulun
maktadır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, adaletin işleyişini 
ucuzlatmaya kararlı olup, vatandaşların malî güçle
rini sarsmayacak şekilde tedbirler getirmesini düşün
mektedir. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız için adlî 
yardım usullerini gelişletmeyi ve maddî imkândan 
yoksun olanların rahatça ve eşit şartlarla hak arama
larına imkân verecek tedbirlerin alınması lüzumuna 
inanmaktayız, 

Yargıtayın artan iş yükünü hafifletecek kanun ve 
usul değişiklikleri yapmaya temenni etmekteyiz. Yar
gıtayın bir içtihat mahkemesi olarak görev yapacak 
rahatlığa ve imkânlara kavuşturmak için gerekli ça
banın sarfedilmesini temenni etmekle beraber, istinaf 
mahkemelerinin kurulmasına taraftar bulunduğumuzu 
ve bir an evvel 1976 döneminde istinaf Mahkemeleri 
kanun tasarısının Yüce Parlamentoya seVk edilmesini 
sayın Bakandan dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; eskimiş ve millî şartları
mıza uymadığı anlaşılmış bilumum kanunların ciddî 
bir incelemeye tabi tutulmak suretiyle değişikliklerini 
hazırlayacak veyahut da bunları yürürlükten kaldır
mayı öngören tasarıların hazırlanması yolunda bir ih
tisas komisyonunun kurulmasını temenni etmekteyiz. 

Hak ve adalet müesseseleri hukukun üstünlüğü, 
sosyal hukuk devleti fikri; insanoğluna huzur veren, 
güvence veren müesseselerdir. 

Toplumdaki ihtilâfların adaletli ve süratli halle
dilmesi en büyük amacımızdır. Hakikate ulaşma, va
tandaşların adalet müesseselerine olan inançlarını 
sağlama yönünden, sağlam bir tahkikatın ve delil 
toplama sisteminin uygulanması gerektiği inancını ta
şımaktayız. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hazırlık 
soruşturması ile ilgili hükümlerinin süratle değişti
rilmesi, Cumhuriyet savcısı kadrolarının takviye edi

lerek, hazırlık tahkikatlarının bizzat savcılar tarafın
dan yapılması zorunluğu ve imkânları aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de adalet geç te
celli etmekte ve çok ağır işlemektedir. Çok ağır iş
leyen ve geç tecelli eden adaletin büyük bir adaletsiz
lik doğuracağı ve telâfisi gayri mümkün maddî ve 
manevî zararlara müeddi olacağı izahtan varestedir. 
Adaletin ağır işlemesine sebep yasalarımızdaki bü
rokratik engeller, adlî yasalarda lüzumsuz olarak yer 
alan hükümler, ihtiyaca tekabül etmeyen ve kanun
larda yer alıp, uygulama alanı bulunmayan hükümler 
ile kadro, eleman, maddî imkân noksanlığıdır. 

Adalete olan inancın sağlanması, vatan sathında 
adaletin tecelli ettiği ve işlediği kanaatinin verilmesi 
ancak toplumun adliyeden olan şikâyetlerinin orta
dan kaldırılmasıyle mümkündür.' Bir ülkede adalet 
mekanizmasını, yurdun gelişmiş veya gelişmemiş 
veya az gelişmiş her bölgesine, il veya ilçele
rine yaymak imkânı mevcut değilse, bir ül
kede adalet mekanizmesi ağır bir şekilde iş
liyor ise, bir memlekette adlî ' mevzuat ih
tiyaçlara cevap vermekten uzak ise, bir memlekette 
adaletin icrası fakir vatandaşı, dar gelirliyi, memu
ru, işçiyi, köylüyü, orta halliyi hak aramaktan uzak
laştıracak kadar pahalı ve güç işliyorsa, hak aramak 
için toplumun seviyesine uygun bir ortam yaratılma-
mışsa o memlekette adalete, hukuka, hakka, hukukun 
üstünlüğü, sosyal hukuk devletine olan inanç, güvenç 
duygusunu tam olarak sağlama müm'kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kürsüden defalarca ifa
de ettiğimiz şekilde, mülkün temelinin adalet olduğu 
savunulmuş; bu gerçek her geçen gün değerini, doğ
ruluğunu, etkenliğini daha açık bir şekilde ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bugün uygar olan bir top
lum ve devlet temelinin adalet olduğunu inkâr et
memek tedir< 

Bu sebeple hukukun üstünlüğü prensibi, Anaya
samızın 2 nci maddesinde ifadesini bulmuştur. Yargı 
organlarının yıllardan beri sosyal ve ekonomik ola
naklara kavuşturulması savunulmuştur. Geçen yıl 
Yüce Parlamento 1 1 . 2 . 1975 tarihli oturumunda 
Anayasamızın 134 ncü maddesinin ışığı altında yar
gı müesseselerine, hukukun üstünlüğüne, hak ve ada
let mefhumlarına, Anayasaya karşı duyduğu saygınlı
ğın bir ifadesi olarak, millî ve tarihî görevini yapmak 
suretiyle hukuk hayatımızda mevcut olan boşluğu 
doldurmuş, hâkim ve saçıların maddî imkânlarının 
genişletilmesi yönünde bulunan bir yasayı -kabul et
miştir. " " "" "•-••* . - • - . • -
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Bu yasaya paralel olarak hâkim ve savcılar ka
dar maddî ve manevî ıstırap içinde bulunan adliye 
kâtiplerinin, başkâtiplerinin, mübaşirlerin, gardiyan
ların ve icra memurlarının ve yardımcı adalet per
sonelinin. maddî geçim şartlarını düzeltecek ve ma
nevî huzurlarını sağlamak amacıyle bir yasanın sü
ratle Yüce Parlamentoya sevk edilmesini Bakanlıktan 
dilemekteyiz. 

Hapishaneleri süratle ıslah etmek, mahkûm ve mev
kufların bazan insanlık dışı hayat şartları içinde ya
şamalarına yol açan bugünkü duıumun düzeltilmesi 
ve ıslahına, tehlikeli suçların, hatta bilumum mevkuf 
ve mahkûmların kaçmalarını önleyecek güvenlik ted
birlerinin süratle alınmasına taraftar bulunmaktayız. 

Çağın şartlarına ve gelişen, değişen adlî şartlara 
uymayan 6139 sayılı Adlî Tıp Kanununun süratle 
ele alınarak değiştirilmesine taraftar bulunmakla be
raber, bu müesseseyi yeterli imkânlara kavuşturmak 
ve ihtiyaca cevap verebilecek bir hale getirmek ama
cımız olmalıdır. 

Türkiye'de ağır ceza davalarını görmekte bulunan 
mahkemeler, müstakil ağır ceza mahkemeleriyle, mü-
rettep ağır ceza mahkemeledir. Mürettep ağır ceza 
mahkemelerinin bulunduğu yerlerde hâkim. kadroları
nın noksanlığı sebebiyle görülmekte olan davaların 
hukukî ve fiilî sebeplerle başka yerlere nakil mecburi
yeti doğduğundan ve bu da adaletin vatandaşın aya
ğına götürülmesi ilkesine aykırı bulunduğundan Ba
kanlığın süratle Türkiye'de vazife görmekte bulunan 
mürettep ağır ceza mahkemelerinin müstakil bir hale 
getirmelerini ve bu suretle vatandaşa bulunduğu yerde 
yargılama imkânlarının verilmesi lüzum ve zaruretine 
inanmakta ve bunun adaletin vazgeçilmez bir unsuru 
olduğunu belirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri; son yıllarda, bilhassa de
mokratik düzenin yereştiği sağ ve sol akımların kesif 
olduğu bir ortamın ilgili olduğu bir konu üzerinde 
durmakta yarar mülâhaza etmekteyiz. 

Türkiye'de komünizmin propagandasını suç olmak
tan çıkarmak, yıkıcı propagandayı fikir özgürlüğü say
mak yolunda ve hatta Türk Ceza Kânununun 141 ve 
142 . nci. maddelerinin kaldırılması teşebbüslerinin 
karşısındayız. 

Aziz arkadaşlarım; bazı kimseler «sınırsız ifade 
hürriyeti» tarzında bir sloganı öne sürmektedirler. 
Konuya siyaset ve hukuk ilmî açısından baktığımız
da şu manzarayla karşı karşıya kalmış oluruz: îlmî 
açıdan düşünce ve inanç hürriyeti başka şeydir; pro
paganda yapma, örgüt kurma hürriyeti başka şeydir. 

— 149 

26 . 2 . 1976 0 : 1 

Bâtınî olan düşünce, vicdan din ve inanç hürriyeti son
suzdur. Sınırsız olması doğaldır. Esasen hiçbir ka
nunî kayıt ve sınırla daraltılması kabil değildir. Ana
yasa yönünden mümkün bulunmamaktadır. Fakat 
ifade propaganda konusuna gelince, burada şahıs 
hürriyetiyle bütün diğer şahısların hak ve hürriyetle
rini toplumun yüksek menfaatlerini dengeleştirmek 
zorunluğu vardır. Şüphesiz yazı, söz, düşünce hürri
yeti ve ifade hürriyeti birbirlerinden ayrılamazlar. 

ifade hürriyeti ile tamamlanmayan düşünce hür
riyeti yeterli değildir. Toplum hayatı için başka fert
lerin şeref haysiyeti için, milletin güvenliği ve bütün
lüğü için, adaletin tarafsız işleyebilmesi için, devlet 
sırlarının sokağa dökülmemesi için bütün hürriyetleri 
yok edecek bir düzenin kurulmaması için, suç işle
menin öğülüp, teşvik edilmemesi için, Anayasalar ve 
kanunlar sınır getirir. Sınırsız ifade hürriyeti, sınırsız 
propaganda ve örgütlenme hürriyeti olamaz. Türk 
Anayasasının 11 nci maddesi ve başka madde
leri insan hakları sözleşmesi sınırları getirmiştir. Bu 
sınırları düzenleyen kanunlar her memleketin bünye
sine millî ihtiyaçlara. göre değişeceği tabiîdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi kurulduğundan beri 

politikada, siyasî ahlâk ve fazileti savunmuş, Devlet 
idaresinde dürüstlüğü hâkim kılmak her türlü yol
suzluk ve israfla mücadele etmek azminde bulundu
ğundan, Devet idaresinde dürüstlüğü hâkim kılmak 
ve her türlü yolsuzluklarla mücadeleyi öngören bir 
yasanın hazırlanıp Yüce Meclise Bakanlık tarafın
dan sevk edilmesini temenni etmekteyiz. 

Devlet malını çalan, nüfus suiistimali yapan, Dev
letin ve mtilletin sırtından menfaat temin eden kim 
olursa olsun, hukukun üstünlüğü ve adaletin objektif 
esaslarına dayanmak suretiyle herhangi bir kimseyi 
mücerret ve hayalî kavramlarla itham etmeden ve is
natta bulunmadan, bunların takibine ve süratle yet
kili merciler önüne sevk edilmesine taraftar bulun
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım; hâkim kadrosundaki boş
lukları süratle doldurmak, daha evvelce alınan yasal 
tedbirler kâfi gelmiyorsa, yeni yasal tedbirler 
getirilmesini temenni etmekteyiz. Adaletin işini 
gereksiz yere artıran, poliste çözümlenebilecek 
ve sonuçlandırılacak en basit bir trafik işinden, sos
yal sigorta pirimleri ile ilgili basit bir formalite ko
nusuna kadar, her konuyu adalete intikal ettiren usul
leri süratle değiştirmeyi amaç edinmeliyiz. 
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Bir meseleyi belirtmekte zarar görmekteyim: Ka
raborsaya, istifçiliğe, ihtikârı önlemeye matuf, Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin tadili ile ilgili 
yasanın Yüce Parlamentodan geçip kesinleştiğini gör
mekle Yüce Parlamentoya ve bu mevzuda mesaisi 
geçen eski Adliye Bakanı Sayın Şevket Kazan'a ve 
Sayın Müftüoğlu'na takdir ve şükran duygularımızı 
ifade etmek isterim. 

Sözlerimi burada bitirirken, Adalet Bakanlığı 
bütçesinin Türk milletine, Adalet Bakanlığının değer
li ve güzide mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Yüce Meclisi ve Adalet Bakanlığının değerli 
mensuplarını saygıyle selâmlarım, (A. P. ve M.S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmiştir. Şahsı 
adına Sayın Hasan Yıldırım. 

Buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerin
de kişisel görüşlerimi arz etmek üzere, yüksek huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Bu nedenle Adalet Ba
kanlığının güzide mensuplarına huzurlarınızda saygı
larımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bütçesi 
üzerinde gruplar adına konuşan arkadaşlarımı din
ledim. Konuşmalarına genellikle katılıyorum. Geçen 
yıl grupum adına- bütçeyi ben eleştirmiştim. Bu yıl 
da, demin de arz ettiğim gibi grupları adına konuşan 
arkadaşları da dinledim - konuşmalarımız Parlamen
tonun çatısı altında kalıyor, bir arpa boyu ileri git
miyor. Bu nedenle bendeniz görüşlerimi başka bir 
açıdan yüksek huzurlarınızda arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de idarî otori
te bunalımı mevcuttur, hukuk bunalımı vardır. Bugün 
Türkiye'de kişi hak ve özgürlüklerini cendere altına alma 
veya boğma hevesleri mevcutur. İşte hykuk bunalımının 
kanun ve hukuk hâkimiyetinin üstünlüğünün tartışma 
konusu olduğu ülkemizde, hukuk kurumunun başında 
bulunan, bu müessenin en üstün yerinde bulunan 
Adalet Bakanının fonksiyonu nedir? Bakan ve Ba
kanlık ne yapmalıdır? Bugüne dek neler yapmıştır. 
Bana göre bugün sorun budur, bunun üzerinde dur
mak zorundayız. 

Şunu hemen belirteyim ve esefle ifade edeyim ki, 
sözünü ettiğim bunalımların yaratılmasında, Adalet 
Bakanının sorumluluğu gerçekten büyüktür. Adalet 
Bakanı hukuk bunalımının yaratılmasında, söz ve ha
reketleriyle teşvikçi olmuştur, yardımcı olmuştur. Sı

rası gelince bunları kamtlarıyle beraber arz edece
ğim. 

Devletin varlığına, kişi hak ve özgürlüklerine yö
nelik kanun dışı zorba davranışların yanında, üzüle
rek ifade edeyim ki, Sayın Adalet Bakanımız yer al
mıştır, taraf olmuştur. Bir Adalet Bakanı, zorbalığın 
yanında yer aldıktan sonra elbette ki, ülkede buna
lımlar devam edecek ve bunalımların önü alınmaya
caktır. 

Biz isterdik ki, bugün bütün Parlamentonun, Türk 
kamuoyunun üzerinde ittifak ettiği bunalım karşısın
da, Adalet Bakanlığı, Bakan, görevlileri harekete ge
çirmiş olsun ve olayların üzerine adaletin kılıcı ile yü
rümesini becerebilsin. Ancak Bakanlık bunu yapma
mıştır, yahut yapmak istememiştir. Bu nedenle hu
kukun üstünlüğüne inananlar, öyle sanıyorum ki, 
Adalet Bakanını vicdanlarından affetmeyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, her ne suretle olursa olsun 
insan hayatına son vermenin siyasî ve toplumsal hu
zuru sağlayacağını hiç kimse iddia edemez. Hele si
yasî iktidarlar eliyle işletilen kanlı olaylar, toplumda 
gerçekten kapanmayan kanayan yaralar yaratır. Bun
dan hiç kimsenin şüphesi yoktur. • 

Bugün Malatya'da, Mardin'de, izmir'de işlenen 
olaylar olmuş ve bitmiştir. Onların üzerine sünger 
çekiyoruz. Parlamento olarak bu olayların üzerinde, 
ta ki hukuk çerçevesi içerisinde netice alıncaya ka
dar yürümek zorundayız. Malatya olayları Türkiye' 
nin, uygar devletler nezdinde itibarının sarsılmasına 
yol açmıştır. MC Hükümeti, gösterdiğim bu örnek
le hukuk devleti yerine polis devleti anlayışını mem
lekete hâkim kılmak niyetindedir. Malatya olayların
dan sonra, şu yüce kürsüye içişleri Bakanı çıkar, ola
yı hukuk kalıplarına uydurmaya çalışır ve uğraşır. 
Halbuki bir suç işlenilmiş, iki taraftan da adam öl
dürülmüştür. Adalet Bakanı kürsüye çıkmalı susma-
malı, olayın gelişimini, tahkikat yapılmış mı yapıl
mamış mı, bunu Yüce Parlamentoya arz etmeli idi. 
Adalet Bakanının suskunluğu tercih etmesini, bir ıstı
rap kaynağı olarak kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Malatya olaylarında, Baş
bakanlık bütçesini Grupum adına savunduğum zaman 
sözünü ettiğim gibi, bir polisle bekçinin ölümünü 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak korkunç telâkki edi
yoruz, insanlık dışı olarak kabul ediyoruz. Demin 
Grupun adıha konuşan arkadaşımın da sözünü etti
ği gibi, ikinci olayı birinci olaydan fevkalâde kor
kunç kabul ediyorum .Birinci olayda fert ferdi öl
dürmüştür. En uygar ülkelerde mümkündür bu. Ama, 
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en ilkel ülkelerde bile devlet eliyle fert öldürülemez. 
Ferdin devlet eliyle öldürülmesi, ancak bağımsız yar
gı organlariyle olur. Kaldı ki, bugün uygar ülkeler 
ölüm cezalarının dahi karşısındadır. 

Malatya olaylarında ne olmuş? Bir vakıa, suçlu 
yakalanmak istenmiştir. Suçluların yakalanmasının 
yolu yordamı kanunda yazılıdır. Takip edeceksin suç
luyu, «Dur» diyeceksin, suçlu durmadığı takdire gö
revli kolluk mensupları olarak, - kanun açıktır, eğer 
kanun hâkimiyeti varsa Türkiye'de işlerin böyle ol
ması gerekir; ateş edeceksin; ama, kaçanı öldürmek 
maksadiyle ateş etmeyeceksin, kanun budur; bacakla
rına ateş edeceksin, yanına yöresine ateş edeceksin, 
yine yakalayamadın mı, yine yakalama imkânı olma
dığı zaman belki kendisine ateş edebileceksin. 

Halbuki, Malatya olaylarında bu koşullar da yok
tur, arkadaşlar. Suçlular bir bağ evine sıkıştırılmış
tır, etrafı çevrilmiştir. Suçlular artık oradan kaçabi
lecek mi? Kaçma olanağı yok. Artık ne oluyorsa ha
vadan, karadan etrafını çeviriyorsun, bağ evini bom
bardıman ediyorsun? Hukukta bunun izah tarzı yok
tur arkadaşlar. Hukuku kabul etmeyen, kanun hâki
miyetini kabul etmeyen, faşist idarelerin yöntemidir, 
bu yöntem. 

Bu bakımdan söylüyorum Sayın Adalet Bakanı
na, bu olaya direktif veren Malatya Valisi, olaya ka
tılanlar hakkında bir tahkikat yapılmış mıdır, yapıl
mamış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süreniz bitmek üze
re efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Tahkikat yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Ger
çekten açıklanması bana fevkalâde önemli, hukuk na
mına, kanun namına fevkalâde gerekli bir konudur. 
Umarım ki, sayın Adalet Bakanımız kürsüye çıkacak
tır, bu konuyu açıklıyacaklardır. 

ikinci bir konuya da kısaca değineceğim. Sayın 
Adalet Bakanımızın çok talihsiz bir beyanı olmuş
tur. Üzülüyorum, ama mecburum burada ifade et
meye, «vatan hainleriyle, vatanseverlerin mücadelesi» 
demiştir. Adalet Bakanımız hukukçudur. Değerli ar
kadaşlarım, bir kimsenin vatan hâini oluşunu, va
tansever oluşunu ne sayın Adalet Bakanı tayin ede
bilir, ne ben tayin edebilirim. Bunun tayini bağımsız 
yargı organlarına aittir. Ceza Kanununun 125 nci 
maddesi açıktır. Sayın Bakanımızın bundan sonra ko
nuşmalarında, hele siyaset adamının konuşmalarında 
çok titiz davranması zorunluluğu vardır. Sonra da 

sayın Adalet Bakanımız konuşmasını tevile kalkış
mıştır. «Efendim yanlış anlaşılmıştır» demiştir. Ben 
biraz rahatladım, bir hukukçu olarak, tatbikatı olan 
bir hukukçu olarak biraz rahatladım. Bakıyorum ki, 
sayın Adalet Bakanımız, ertesi günü Akıncılar'ın 
Kongresinde küçük bir partinin lideri gibi, enine bo
yuna siyasî nutuklar atıyor; bu olmaz arkadaşlar. 
Bugün Türk kamuoyunun büyük bir kesimi Ülkü 
Ocaklarının, Akıncıların, Türkiye'de faşizmin tırman
ma tahtası olduğu kanaatine sahiptir. Kamuoyunun 
büyük bir kısmının kanaatini bir tarafa atarsın, Ül
kü Ocaklarının kongresine gidersin, bu sefer vatan
severlerle, vatan hainlerini bir tarafa atarsın, «Ana
yasayı koruyanlarla Anayasayı yıkanlar arasında mü
cadeledir^ dersin; samimiyetinizden sayın Bakan şüp
heliyim, şüpheleniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım süreniz bitti efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Efendim yeri gelmişken, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
görüşülüyor, Ülkü Ocaklan'na da bir nebze dokuna
yım. Ülkü Ocakları'nın amacı Türkiye'yi, Türk top
lumunu, insan haysiyetine aykırı demokratik olmayan 
sağ bir diktaya götürmektir, amaçları budur, ayan 
beyandır. Türkiye'de bu kesinlik kazanmıştır, Alman
ya'da kesinlik kazanmıştır. Faşizmin bir ülkeye geti
rilmesi Ceza Kanununun 141 nci maddesinin şümulü
ne girer, bu madde içinde bunu mütalaa etmek zorun
dayız. 

Elimde Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin ka
ran vardır; «Faşizm, Ceza Kanununun 141 nci .mad
desine girer» şeklinde bir karar vermiş ve bu karar 
Yargıtay 8 nci Ceza Dairesi tarafından da onanmış
tır. Ülkü Ocaklarının durumu bu. Ülkeyi aşırı... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çok geniş bir konu
ya girdiniz. Lütfen bağlayınız. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Son cümlemi 
bitiriyorum sayın Başkanım. 

Ülkü Ocaklarının durumu bu : Memlekete, insan 
haysiyetine aykırı faşist bir idare getirir, Adalet Ba
kanı kongresine gider. Adalet Bakanından soruyo
rum; faşizmi Türkiye'ye getirmek isteyen ve bu çaba 
içerisinde olan Ülkü Ocakları hakkında tahkikat dü
şünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

^Değerli arkadaşlarım, konuşmalarımı 10 dakika
nın içerisine sığdırmaya imkân yoktur. Ama içtüzük 
hükümleri budur. Konuşmalarımı istemeye istemeye 
bitiriyorum. Kürsüde daha iyi, rahat konuşamıyorum, 
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zira konuşmalarım sınırlandırılmıştır. Bu nedenle Yü
ce Heyetinize Adalet Bakanlığının güzide mensupla
rına saygılarımı sunuyor, Bakanlık Bütçesinin Türk 
milleti için hayırlı olmasını diliyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Sayın Bakan, konuşmanızı yapmak üzere söz is
tediniz. Adalet Bakanı Sayın İsmail Müftüoğlu, bu
yurunuz efendim. 

ADALET BAKANI ÎSMAlL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Bakanlığımız 1976 malî yılı Bütçesi görüşülmesi 
sırasında söz alan sayın grup sözcülerinin ve sayın 
milletvekillerinin tenkit ve temennilerini dikkatle iz
lemiş bulunuyoruz. Bu tenkit ve temenniler çalışma
larımızda ve bütçenin uygulanmasında gözönünde tu
tulacağı cihetle, kendilerine burada Bakanlığım adı
na şükranlarımı arz etmek isterim. 

Konuşmamda öncelikle Bakanlığımız faaliyet ve 
çalışmaları hakkında sizlere genel nitelikte bilgi arz 
ettikten sonra, sayın milletvekillerinin sordukları hu
suslara da ayrıca arzı cevap edecek ve beyanatları
mızı bir kere daha bu Meclisin önünde eleştirmele
re tabi tutacağım., 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Hükümet 
programında; 

Adalet hizmetlerinin süratli, âdil ölçüler içerisin
de ve külfetsiz olarak görülebilmesi ve vatandaşla
rın adalete olan inanç ve güvençlerinin kâmil hale 
getirilmesinin sağlanması; 

Fikir ve inanç hürriyetiyle temel hürriyetlerle il
gili uygulamalarda Anayasaya uygunluk sağlayacak 
tedbirlerin alınması ve Anayasaya uymayan tatbika
tın ortadan kaldırılması; 

Hâkim ve savcıların daha iyi şartlarla hizmet 
görmelerinin temin edilmesi; 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinin daha cazip bir 
hale getirilmesi çalışmalarının yapılması, adalet per
sonelinin çalışma şartlarının, mesleğin vakar ve hay
siyetiyle mütenasip bir hale getirilmesi; 

Bilhassa mahrumiyet bölgesinde hizmet gören 
adalet personelinin tatminkâr, sosyal ve ekonomik 
imkânlara kavuşturulmasının sağlanması; 

Hizmet içi eğitime önem verilmesi ve adlî müza
heret müessesesinin en müessir şekilde çalıştırılma
sı; 

Cezaevlerindeki hükümlülerin cemiyete kazandı
rılması için gerökli maddî tedbirler ve manevî eği
tim temini; 

infaz müesseselerinin ıslah edici kafekteri geliş
tirilerek adlî sicillerin tasfiye işlemlerinin süratle 
ikmal edilip, bu hizmetlerin elektronik bilgi işlem 
sistemiyle görülmesinin sağlanması, öngörülmüştür. 

Hükümet programında yer alan bu hususların ye
rine getirilmesini sağlamak amacıyle yapılan kanun 
çalışmaları ve diğer faaliyetlerimizi huzurlarınızda 
'kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Yasa çalışmaları: Ceza adaletinin sürati ve mü
essir bir şekilde yerine getirilmesi, toplumumuza hu
zur ve güvenin sağlanması açısından arz ettiği önemi 
aşikâr bulunmaktadır. Gerçekten suç işleyenlerin, de
lilleriyle birlikte ve en kısa zamanda bağımsız yar
gı organları önüne getirilmeleri ve haklarında kanun
ların öngördüğü ceza müeyyidelerinin, isabetle ta
yin ve takdir edilmesi yanında, suç işleyenlerin top
luma yeniden ve sağlıklı bir biçimde katılmalarına 
imkân sağlayacak şekilde ıslah edilmelerini öngören 
bir infaz politikasının takibi lüzumlu bulunmaktadır. 

Suçun önlenmesi ile suçlunun ıslahı gibi, başlıca 
iki amaca yönelik ceza politikasının hesaplanmasında, 
tatbikatta elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle 
birlikte; bu konuda uluslararası düzeyde sürdürülen 
çalışmalarda pek tabiîdir ki gözönünde tutulmakta
dır. 

Bu esaslar dairesinde, bir taraftan mahkemelerde 
mevcut iş hacmin'in hafifletilmesi ve diğer taraftan 
da yargılamalarda sürati ve kolaylığı sağlayacak ted
birler üzerinde çalışmaları sürdürülürken, ceza hük
münü taşıyan kanunların yeni baştan ele alınması ve 
bugünün modern ceza hukuku görüşüne uygun ola
rak, artık suç teşkil etmemesi gereken fiillerin 
ceza mevzuatından çıkarılması ve suçlunun ıslahı 
ile topluma kazandırılması açısından, ceza müeyyi
deleri yerine başka tedbirlerin uygulanması imkân
ları da araştırılmaktadır. 

Bütün bu görüşlerin ve çalışmaların ışığında, 50 
seneden beri tatbikat gören Ceza Kanunumuz ile 
Usul Kanunumuzun da yeni baştan ele alınması tabiî 
bulunduğu cihetle, bu kanunların tümü üzerinde uy
gulamadan doğan sonuçlar ve günün şartları da dik
kate alınmak suretiyle çalışmalar sürdürülürken, bu 
arada doğan ve kısa vadede gerçekleştirilmesi gere
ken, ihtiyaca cevap verecek şekilde yasa değişikli
ğini öngören tasarılar da hazırlanarak yüksek hu
zurlarınıza sunulmak üzeredir. 
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Bu meyanda, yalan havadis ve hile yoluyle âm
meye elzem erzak ve eşyanın nedretine sebebiyet ve
renler hakkında ceza müeyyidesi gerektiren, Türk 
Ceza Kanununun 401 nci madesini değiştiren Hükü
met tasarısı Yüce Meclislerde görüşülmüş ve Senato 
tarafından yapılan değişiklik, muhterem Meclisimiz
ce benimsenemediği cihetle Karma Komisyonda gö
rüşülmesi, söz konusu bulunan tasarının en uygun 
bir şekilde Yüce Meclislerinizce kabul edileceği ta
biî' bulunmaktadır., 

Türk Ceza Kanununun, münhasıran müstehcen 
ve hayasızca yayınlarla ilgili 426 ve müteakip 427 ve 
428 nci maddelerinin günün ihtiyaç ve şartları nazra 
alınmak suretiyle değiştirilmesi ve bu suretle uygu
lamaya açıklık getirilerek, söz konusu fiillerin mü
essir bir şekilde önlenmesi maksadıyle hazırlanmış 
bulunan kanun tassarısı da 18 . 1 1 . 1975 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmakta
dır. 

Adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki 
olumlu ve olumsuz görev hüküm uyuşmazlıklarının, 
kesin olarak çözmekle görevli ve Anayasanın öngör
düğü şekilde hazırlanmış bulunan Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkındaki kanun ta
sarısının, Millet Meclisi İçişleri Komisyonundaki gö
rüşülmesi ikmal edilmiş ve tasarı halen Millî Sa
vunma Komisyonuna intikal etmiş bulunmaktadır. Bu 
tasarının bir an önce kanunlaşıp, yürürlüğe girmesin
de büyük yarar görmekteyiz. 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki kanun tasarısı evvelce 
hazırlanmış ve Yüksek Meclislere sunulmuşken; Ana
yasa Mahkemesinin İş Mahkemeleriyle ilgili kararı, 
mahkemelerin teşekkül tarzına taalluk eden noktai 
nazarı gözönünde tutularak bu tasarı geri alınmış 
olup, konu ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmak üze
redir. 

Adlî sicil teşkilâtının ıslahı, sisteminin işleyişinin 
daha rasyonel ve modern bir hale getirilmesi için 
yapılan yasa çalışmalarının da, kısa sürede sonuçlan
dırılmasına azamî gayret sarf edilmektedir. 

Diğer taraftan; usul kanunları yönünden adalet 
hizmetlerinin süratli, sade ve müessir bir şekilde işle
mesini sağlamak maksadıyle Ceza Muhakemeleri Usul 
Kanunu ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunla
rında yapılan değişiklikler - bilindiği üzere - Yüce 
Meclislerce kabul edilip, yürürlüğe girmiş bulunmak
tadır. 

Medenî Kanun üzerinde, konunun ehemmiyetiyle 
mütenasip olarak öteden beri yapılagelen çalışma
ların da sonuçlandırılmasına bilhassa gayret sarf 
edilmekte, Mart ayı içinde hazırlıkların tamamlana
cağı kanaati içinde bulunmaktayız. 

5525 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yerine konul
mak üzere ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde, iş davalarının süratle çözümlenmesi için ha
zırlanan tasarı da Millet Meclisinin Adalet ve Çalış
ma komisyonlarının gündeminde bulunmaktadır. 

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi bünyesinde 
hazırlanmış iki anasözleşmenin, memleketimiz açısın
dan uygulanması ve onaylanmasını öngören ka
nun tasarıları, Bakanlığımızda işbirliğiyle Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanarak Yüce Parlamentoya sunul
muş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul buyu-
rulan ve halen Dışişleri Komisyonuna intikal etmiş 
olan bu sözleşmelerden,, ceza mahkemesi kararla
rının uluslararası değeri konusunda Avrupa Söz
leşmesi, Avrupa Konseyine üye devletler arasında 
cezanın yerine getirilmesi açısından ileri bir yardım
laşmayı öngörmektedir. 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusun
daki Avrupa Sözleşmesi ise, 

a) «Suçluyu cezalandırma görevinin ceza ada-
letini-en iyi gerçekleştirecek devlette yapılması, 

b) Ceza verme açısından devletlerarasındaki 
yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, 

c) Kişilerin aynı eylemden dolayı birden fazla 
yargılanmamaları ve dolayısıyle cezalandırılmamalı
dır.» gibi başlıca üç büyük ihtiyaca cevap teşkil et
mektedir. 

Adalet Bakanlığının Bütçesiyle ilgili görüşmeler 
sırasında ötedenberi haklı olarak tenkide maruz kalan 
konuların başında - hiç şüphesiz - Bakanlık Merkez 
Teşkilât Kanunu gelmektedir. 

Bugüne kadar bu tasarının hazırlanmaması, dev
let personel rejiminin kesin ve ayrıntılı bir şekilde be
lirlenmemiş olmasından ileri gelmektedir. Konuyla 
ilgili çalışmalar bugünlerde neticelendirilmek üzeredir. 
Bu yasama dönemi içerisinde, tasarı mutlaka Yük
sek Meclislere sunulmuş olacaktır. 

Adalet hizmetlerinin gelişmesi karşısında ve hu-
susuyle Anayasamızın getirdiği esaslar gözönünde 
tutulmak suretiyle, Mahkemeler Teşkilât Kanunun
da bütünüyle gerekli değişikliklerin yapılması zaru
retini dikkate alan bakanlığımız, bu konudaki çalış
malarını da hızla sürdürmektedir. 
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Hâkimler Kanunu, bugünkü şekil ve muhteva ile 
meslek mensuplarını tatmin eder mahiyette değildir. 
Bu kanununun da değiştirilmesi, içinde bulunduğumuz 
yasama döneminde mümkün olacaktır. 

Adalet işlerinin bilirkişi vazif eleriyle mükellef 
olan Adlî Tıp, 6119 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu 
alanda mevcut gelişmeler karşısında hazırlanan ve 
Meclislere kadar gelen tasarı, zorunlu sebeplerle 
geriye alınmış ve üzerinde titizlikle yürütülen çalış
malar bitirilmiş bulunmaktadır. Kısa süre sonunda 
huzurlarınıza getirilecek tasarıyla halen Mecliste 
bulunmayan göz, kulak, burun, boğaz, röntgen, or
topedi, bakteriyoloji, psikiyatri gibi tıbbın ana ih
tisas dalları müessese bünyesine alınacak; müessese, 
döner sermayeli bir kuruluş haline getirilerek, işlerin 
daha süratli ve verimli bir şekilde neticelendirilmesi 
temin edilecektir. 

Hâkim adaylarının daha iyi yetiştirilmelerini sağ
layacak tedbirler cümlesinden olmak üzere, ilk defa 
Staj Akademileri kanun tasarısı üzerindeki çalışma
lar devam etmekte olup, bu yasama dönemi içerisin
de tasarı Yüksek Meclislerimize sunulmuş olacaktır. 

Diğer çalışmalar : 
Noterlik Kanununun 200 ncü maddesinin emret

tiği, noterlik işleri formülleri tespit olunarak yürür
lüğe konulmuştur. Aynı kanunun 109 ncu maddesi 
gereğince, 1976 yılı için görevlendirilecek birden faz
la noterlik bulunan yerlerdeki nöbetçi noterlikler Ba
kanlıkça tespit olunmuş ve 1 Ocak 1976 tarihinden iti
baren uygulanmasına başlanmak üzere 25 Kasım 1975 
günü Resmî Gazetede ilân olunmuştur. Aynı Kanu
nun 198 nci maddesi uyarınca çıkarılması gereken 
yönetmelik üzerindeki çalışmalar ikmal edilmek üze
redir. Nisan 1975 tarihinden bu yana 3 ncü sınıf no
terliklere ait 98 belge verilmiş ve muhtelif sınıflarda 
54 noterin ataması yapılmıştır. Aynı süre içinde 591 
avukat stajyerinin ruhsatnamesinin verilmesine dair 
Baro yönetim kurulu kararları onanmış bulunmakta
dır. 

14 Nisan 1975 tarihinden 29 . 12 . 1975 tarihine 
kadar 1 adet müstakil Ağır Ceza Mahkemesi, 3 As
liye Hukuk, 1 Asliye Ceza, 6 Sulh Hukuk, 2 Sulh Ce
za, 11 iş Mahkemesi, 11 tcra Dairesi, 1 Tapulama 
Mahkemesi, 1 çift hakimli mahkeme yeniden kurul
muş; yine bu dönem içerisinde 23 hâkim, 18 Cum
huriyet savcı yardımcısı, 6 icra memuru, 15 icra me
mur yardımcısı, 17 başkâtip, 2 başkâtip yardımcısı, 
140 zabıt kâtibi, 2 veznedar ve 20 mübaşir ile diğer 
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yardımcı personel kadroları alınarak, Teşkilât kadro 
yönünden takviye edilmiştir. 

Ayrıca, 1 - 4 derecelerin tespiti sırasında, bilhas
sa Adlî Tıp Müessesesi meclis üyeleri, şube müdür
leri, mütahassıs ve raportörlerin daha üst seviyede 
çalışmalarını temin etmek maksadıyle kadrolarının 
yükseltilmesi yoluna gidildiği gibi, 1 - 4 derecelerin 
dışında mahkemelerin ve icra dairelerinin ihtiyacı 
olan diğer kadrolar da alınmış bulunmaktadır. 

Hükümetimizin göreve başlamasını müteakip, 
özellikle cezaların infazında gayenin, suçun, suçlu
nun topluma kazandırılması ve bunun için de ıslah 
edilmesi gereği de dikkate alınarak infaz imkânları
nın bu hedefe yönelik şekilde sağlanmasına çalışılmış 
ve bu arada Hakkari ilimizde 150 kişilik bir cezaevin
den başka, diğer dört ilçemizde de yeni cezaevleri 
hizmete açılmış, ayrıca iki ilimizde ve altı ilçemizde 
yeni cezaevi ihaleleri yapılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Hatay, Kırşehir, Bursa ve Malat
ya illerinde inşa edilecek cezaevleri için gerekli öde
nekler bu yıl bütçesine konulduğu gibi, ayrıca Edir
ne Tarım Açık Cezaevi, Kayseri Korunmaya Muh
taç Çocklar Yurdu ve Sivas Yarıaçık Cezaevi büyük 
onarımları için de 1976 yılı bütçesine tahsisat konul
muş, Kozan ilçesine yapılacak 150 kişilik cezaevi in
şaatı için lüzumlu tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak Burhaniye ilçesiyle Tokat, 
Samsun, Van illerine de müstakil ve yeni adalet bi
naları için bu yıl Bütçesine ödenek konulmuş, Pmar-
hisar adalet binasıyle Muğla adalet binasının büyük 
onarımları için tahsisat ayrılmıştır. 

1976 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile getirilen ye
nilikler cümlesinden olmak üzere, hâkim ve cumhu
riyet savcıları ile adalet personeline lojman yaptırıl
ması ilk defa ele alınmış ve bu maksatla 1976 Büt
çesine 18 milyon liralık bir inşaat ödeneği konmuş
tur. Ayrıca, cezaevleri, adliye binaları, hâkim ve cum
huriyet savcılarıyle adalet personeline yaptırılacak 
lojmanlara ait arsaların istimlâki için 1976 Bütçesine 
14 370 000 lira kamulaştırma ödeneği konulmuş bu
lunmaktadır. Yukarıda 18 milyon diye zikrettiğim 
husus 50 milyon olarak tashih edilecektir. 

Yine 1976 Bütçesinde 5 adet hükümlü taşıt ara
cı, 20 adet teşkilât için lüzumlu taşıt aracı ödeneği 
ile cezaevlerine sinema makinaları alınması ve sant
ral yapılması için gerekli ödenekler konmuş ve ce
zaevleri döner sermaye yatırımları için 4 milyon li
ra ödenek ayrılmıştır. Bunlardan ayrı olarak makina 
teçhizat alımları ve büyük onarımlar için 1 milyon' 
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lira tefrik edilmiştir. Bütünü ile Adalet Bakanlığı Büt
çesi ele alındığında, 1975 Bütçe rakamı 1 460 517 960 
lira iken, 1976 yılı Bütçe rakamı, 2 212 108 700 TL.' 
na yükselmiş bulunmaktadır. 

Hükümlü ve tutukluların eğitimlerinin sağlanma
sı maksadıyle Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbir
liği sonucu temin edilen öğretmenler münhal kadro
lara tayin edilmek suretiyle bu yoldaki çalışmalara 
hız ve güç verilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlerdeki tutuklu ve hükümlü va
tandaşlarımıza kitap, gazete ve mecmua gönderilmek 
suretiyle manevî kalkınmalarına yardımcı olunmuş
tur. 

Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlamak bakı
mından ani denetlemeler yapılarak mahallinde ge
rekli talimatlar verilmekte ve bu konuda genelgeler
de yayınlanmaktadır. 

Ceza infaz kurumlarımızda mevcut hükümlü ve 
tutukluların eğitilmesi, boş zamanlarının değerlendi
rilmesi ve bir sanat sahibi yaparak topluma yeniden 
kazandırılmaları için ve daha çok hükümlü çalıştırıl
masını teminen cezaevi atelyeleri de tevsi edilmiştir. 
Hükümlülere bu eğitimde yararlı olmak üzere çalış
tırılan serbest işçi yevmiyelerine 15 - 25 lira arasında 
zam yapılmış, ayrıca günde 5 lira olan yemek parası 
10 liraya, 25 lira olan çocuk zammı 50 liraya, 203 li
ra olan doğum yardımı 500 liraya, 1 000 lira olan 
ölüm yardımı 1 500 liraya, eş veya çocuklarının ölü
mü halinde kendisine yapılan 500 liralık yardım da 
1 000 liraya çıkarılmış ve eskiden olduğu gibi, iş el
bisesi, aykkabı, elbiselik kumaş, dikiş ücreti gibi yar
dım ve zamlarının uygulanmasına da devam edilmiş
tir. 

Çalışan hükümlülerin prim ücretleri % 100 artı
rılmıştır. Adalet personelinin hizmet öncesi, hizmet 
içi ve bir üst deneme hazırlama faaliyetlerinin en iyi 
şekilde yerine getirilmesi için, Ankara Çocuk Islahe
vi bölgesinde inşa edilen eğitim binamız da 8.12.1975 
tarihinde hizmete girmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak Adalet Ba
kanlığımız esnasında yenilik olarak ifade edebilece
ğimiz hususları özetleyecek olursak, Türkiye'de ilk 
defa lojman meselesine el atılmış ve bu senenin Büt
çesine 50 milyon liralık bir tahsisat ayrılmıştır.. 

Yine savcılarımızı motorize etmek üzere diğer Ha
kanlıklardan daha çok araç temin etme imkânı elde 
edilmiş ve böylece savcılara verilmek üzere araç sağ
lanmış bulunmakta, ayrıca yine Türkiye'de hukukçu
lar için ve bilhassa adliyemiz için son derece faydalı 

olduğuna inandığım ve Staj Akademileri kanun ta
sarısı çalışmaları bitmek üzeredir. Yüce Meclislere 
bunları sevk edecek ve böylece meslek mensubu ar
kadaşlarımızın kariyer çalışmaları, meslek içi eğitim
leri de sağlanmış olacaktır. 

Bunun yanında, stajını bitiren genç savcı arka
daşlarımızın mahrumiyet bölgelerine tayin edildiği bi
linmektedir. Biz bu uygulamayı da faydalı görmedi
ğimiz, hatta zararlı bulduğumuz için bu uygulama
dan sarfınazar etmek suretiyle stajını bitiren savcı 
yardımcılarını mahrumiyet bölgelerine değil, ağır ceza 
merkezlerine bir yıl müddetle kaldıktan sonra kura 
ile çekilen 5 nci bölgelerine gidecek, hazırlıkları ik
mal etmiş ve 1 Mart 1976 tarihinden itibaren bunun 
uygulanmasına geçilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı Bütçe
si hakkında Yüksek Heyetinize arz edeceğim malu
mat bundan ibarettir. Ancak, Bütçemizin görüşülme
si münasebetiyle söz alan değerli grup sözcüleri hak
lı olarak birtakım tenkitlerde, birtakım suallerde bu-

' lundular. Bendeniz konuşmalarından dolayı kendile
rine şükranlarımı konuşmamın başında arz ettim. Bil
hassa Demokratik Parti sözcüsü, Millî Selâmet Par
tisi sözcüsü ve Adalet Partisi sözcüsünün konuşma
ları gerçekten bana ışık olacak ve bundan sonraki 
çalışmalarımda bu arkadaşlarımın gösterdiği istika
metlerde gayret göstereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
konuşmalarının bir kısmına da teşekkürlerimi arz et
meden geçemeyeceğim. Ancak, sonuna doğru yap
mış olduğu konuşma, beni ister istemez bu konuşma
larına cevap verme mecburiyetine ittiği için, üzüntü 
içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, defaatle ve muhterem Mec
lislerin önünde konuşmalarınızı en açık kalplilikle be
yan etmiş olmamıza rağmen, gönlüm isterdi ki, Yü
ce Meclisinizi tekrar bu konuşmalarla huzursuz et
meyelim ve son derece leziz geçmiş olan konuşmalar
dan sonra, bendeniz de sizlere teşekkürle huzurları
nızdan ayrılayım. Ama, üzüntü ile tespit etmiş ola
yım ki, arkadaşlarımız bilhassa Cumhuriyet Halk 

'Partisi Grup Sözcüsü ve yine Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekili arkadaşımız, «Bizim tarafsız hare
ket etmediğimiz, taraf tuttuğumuzu, beyanatlarımız
la bazılarını vatansever, bazılarını vatan haini ilân 
ettiğimizi» bütün açıklamalarımıza, bütün hassasiye
timize rağmen, buraya getirme durumunu ve lüzu
munu hissettiler. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi verdiğim bir beyanat 
sebebiyle ileri sürülen eleştirilere geçmeden önce; Ba
kanlığa geldiğim andan şu ana kadar yayınlamış ol
duğum genelgelerle cumhuriyet savcılarına ve mes-
lekdaşlarıma nasıl yardımcı olduğumu ve kanunla
rın tarafsız tatbikatlarına nasıl gayret gösterdiğimi 
belirtmek maksadıyle bu genelgelerden bazı pasajla
rı huzurlarınızda tekrar etmek lüzumunu hissediyo
rum. 

Genelgelerimizin tamamı şu anda elimizde mev
cuttur, arzu eden arkadaşlarımıza da, Bakanlığımız
dan yazılı isteyebilecekleri gibi, huzurlarında da gös
termemiz mümkündür, elimizdedir. 

5 . 8 . 1975 tarihinde yayınladığım bir tamimde; 
«Kanunların süratle ve hassasiyetle uygulanmasını, 
çevrelerinde geniş tepkiler yaratan ve suç teşkil eden 
olayların ehemmiyetle takip olunmasını, bunlara ait 
hazırlık soruşturmalarının eumhuriyet savcıları veya 
yardımcıları tarafından bizzat yapılmasını ve bu ka
bil olaylarla asayişe müessir hadiselere vukuunda 
derhal el konulmasını ve olay mahiyetiyle yapılan iş
lemlerin mesai saati gözetilmeden derhal Bakanlığa 
bildirilmesi» cumhuriyet savcılarından talep edilmiş
tir. 

1 1 . 1 1 . 1975 tarihli genelgemizde de; «Bir süre
dir bazı öğretim ve eğitim kurumlarında meydana ge
tirilen olayların ideolojik kamplara bölünme istida
dı göstererek, öğrenci grupları arasında giderek yo
ğunlaştığını ve fiilî çatışmalara dönerek, Anayasa
mızın öngördüğü öğretim ve öğrenim hürriyetini ze-

. deledikten başka; büyük bir öğrenci kitlesiyle birlik
te vatandaşlarımız arasında teessür ve huzursuzluğa 
sebep olan bu olayların mahiyetine değilinip, komü
nizm ile her çeşit anarşiye, Anayasa ve kanun dışı 
eylemlere, millî bütünlüğü zedeleyici ve cumhuriyeti 
tahrip edici her türlü faaliyetlere karşı Devletin, Ana
yasa düzeni içerisinde kendisini savunması ve bu çe
şit tehlikeye ve faaliyetlere etkili şekilde mücadele 
edilmesinin kesin bir zaruret halini aldığını da be
lirterek, suç teşkil eden bu gibi hadiselere derhal el 
konulmasını, faillerinin ve delillerinin eksiksiz bir 
şekilde tespit edilmesini ve bunun için zabıtanın ad
lî görevini müessir bir şekilde yapılmasını temin ve 
takibini ve bu konuda açılacak davaların bir an ön
ce intacındaki kamu yararını açıkça ifade ederek 
cumhuriyet savcılarına tamimler göndermiş bulun
maktayım. 

Bunun dışında son olaylar sebebiyle verdiğim bir 
beyanatta da, «Türkiye'de devlet makamlarını işgal 

eden kimselerin kanunu sağlamaktan öte hiç bir şey dü
şünmediklerini ifade etmiş; öğrenci olaylarına temas 
ederek, bu olayların basit olarak değerlendirilmeme
si gerektiğini ve «ideolojik çatışmalar, öğrenim gü
venliğini tehlikeye sokmak pahasına belirli merkez
lerden yönetilmektedir. Gelişen ve gelişmekte olan ül
kelerde sosyal çalkantıların meydana gelmesi doğal
dır» dedikten sonra, ancak macera heveslilerine im
kân ve fırsat verilmeyeceğini, huzur ortamını boz
maya çalışanların karşısında devletin bütün gücüyle 
bulunacağını açıkça ifade etmişimdir. 

Değerli parlamenterler; bu tamimlerimizin dışın
da ayriyeten huzurlarınızda, ayrı ayrı okumak sure
tiyle vakitlerinizi almak istemediğim bütün beyanat
larımı tekrar gözden geçirdim. Acaba arkadaşlarımın 
söylediği tarzda, «gerçekten ben de taraf tutar bir öl
çü içerisinde bulundum mu?» diye beyanatlarımı araş
tırdım. Her beyanatımda mutlak manada tarafsızlı
ğımı, savcıların mutlak manada kanun hâkimiyetini, 
nereden ve kimden gelirse gelsin bunlara karşı kanun 
üstünlüğünü sağlanması açısında tamimlerimde, be
yanatlarımda kendilerini takviye etmekten öteye hiç 
bir şey bulamamışımdır. 

Değerli arkadaşlarım, son anarşik olaylarla ilgili 
vermiş olduğum beyanata atıfta bulunarak konuşma
lar yapılmıştır. Tahmin ediyorum ki bu eleştiriler, 
beyanatımın tamamı tetkik edilmeden yapılmıştır. Se-
nato'da yaptığım konuşmalar tetkik edilmeden yapıl
mıştır ve Bütçe Karma Komisyonunda yaptığım ko
nuşmalar dahi tetkik edilmeden yapılmıştır. 

Ancak, bu beyanatımın tümü içerisinde anlamı 
olan bir cümlenin bazı arkadaşların kendi maksatla
rı istikametinde yorumladıklarını görmenin üzüntüsü 
içindeyim. Bir kısım basının da kamuoyunu yanılt
mak için yalnız bir cümlesini vermiş oldukları beya
natım sebebiyle lüzumuna inandığım açıklamayı hu
zurunuzda bir kere daha yapma imkânını bulduğum 
için, bundan memnunluk duyduğumu ifade etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, malumları olduğu üzere, 
biz öteden beri vatandaşlarımızın ve ileride memle
ketimizin yönetiminde büyük görevler yüklenecek 
olan gençlerimizin kaba kuvvete baş vurmadan, her 
türlü fikir ve düşüncelerini, kanunların belli ettiği şe
kilde açıkça ifade edebilmelerini ve eğitim ve öğretim 
hürriyetine herkesin saygılı olması gerektiğini defa
larca ifade etmiş bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşlar, Adalet Bakanlığınca ve bizzat 
imzam ile yukarda yapıldığına işaret ettiğim genelge-
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ler meyanında, yalnız bir cümlesi mevzubahis edile
rek, özünden ve muhtevasından teçrid edilerek yan
lış değerlendirmeye tabi tutulan bu beyanatımda; ben 
devletin kurulu hür nizamını yıkmak için girişilen 
anarşik hareketlerin son günlerde yeniden hız kazan
dığını, bu hareketlerin gerçek sebeplerini iyi bilmek 
ve değerlendirmek zorunda bulunduğumuzu, Türk 
Milletine ve ülkesine kastedilmiş düşmanca davranış
ların temelinde neler bulunduğunu bilmemiz gerekti
ğini ve Türk gençliğini haince maksatlarla düşman 
cephelere bölmek ve gençlerimizi birbirine kırdırmak 
istendiğini ifade ederek, anarşiye imkân sağlanan yer
de hukuktan söz edilemeyeceğini işaretle - bilhassa 
buraya dikkatinizi çekmek isterim Hukuk Devleti ol
manın icaplarını yerine getirebilmemiz için anarşi ve 
yıkıcılığın karşısında devleti oluşturan bütün müesse
selerin millî bir şuur ile birlik ve beraberlik içinde 
hareket etmemiz gerektiğini, ifade etmişimdir. 

Şimdi beyanatım tümüyle ele alınınca, burada 
Türk Devletine ve Türk milletine musallat olan ve 
Devletimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kir
li emelleri uğrunda yıkmaya çalışan vatan yıkıcıları 
karşısında, memleketin varlığını korumaya azimli ki
şi ve organların Devlet kuvvetleriyle bir bütün ha
linde Devleti oluşturan müesseseler olduğunu anla
manın her halde güç olmaması icap eder. 

Muhterem milletvekilleri, benim bu ifademde ve 
benim bu beyanatımın neresinde, hangi cümlesinde, 
«milleti kamplara böldüğüm» ifade edilebilir ve id
dia edilebilir? 

Bir hususu daha ifade edeyim; her beyanatımız
da biz, hiç bir fikrin normal mücadelesi karşısında 
olmadığımızı yukarıda ifade ettik. Ancak, fikirlerin 
kaba kuvvetle, bomba ile ve dinamitle başkalarına 
kabul ettirmek istenmesinin karşısında olduğumuzu 
da her zaman söylemekteyiz ve demekteyiz ki; meş
ru hukuk düzenini, anayasal düzeni, anayasal mü
esseselere baş kaldıranı, Anayasada yerini bulmuş 
eğitim ve öğretim hürriyetini topla, tüfekle, bomba 
ile dinamit ile ortadan kaldıran ve kaldırmak iste-
teyen kişileri, her halde değerli arkadaşlarım «vatan
sever» olarak mütalaa edemezler, buna da imkân gö
remezler değerli arkadaşlarım. (M. S. P. sırasından 
«Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım; «vatan haini» olarak vasıf-
landırılması iktiza eden kişiler - siyasî kanaatim ola
rak söylüyorum - Anayasal düzeni ortadan kaldırmak 
isteyen kişilerdir, anayasal müesseseleri ortadan yok 
etmek isteyen kişilerdir. Anayasanın öngördüğü öğ

renim hürriyetini, kaba kuvvetle ortadan kaldırmak 
isteyen kişilerdir ve bunlarla mücadele eden herkes 
«vatansever»dir. Benim söylediğim söz bundan iba
rettir, değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, beyanatımı «talihsiz» ola
rak vasıflandıran arkadaşlarımız acaba hangi cüm
lemizden bunu çıkartmaktadırlar? Beyanatımın tama
mı ortadadır. Biraz evvel ifade ettiğin^ vatansever 
ilân ettiğim insanlar, müesses nizamın müdafaasını 
yapan herkestir. Vatan haini, tekrar ediyorum yanlış 
anlamlara vesile olmasın vatan haini de - siyasî ka
naat olarak da ifade ediyorum - bu memleketin ana
yasal düzenini, bu Devletin kuruluşlarını hiçe sayan 
ve zorla, kuvvete müracaat etmek suretiyle bunları 
kaldırmak isteyen ve memleketi çeşitli yıkıcı ideolo
jilerin zebunu haline getirmek isteyen kişilerdir; bun
lar kastedilmiştir ve daima bu hususta mücadelemi
ze devam edilecektir değerli arkadaşlarım. (M. S. P. 
ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Bu zih
niyet Hükümetin içinde var. 

ADALET BAKANI ÎSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; evvelemirde hu
zurlarınızda sizleri saatlerce dinledim, en ufak bir 
müdahalem olmadı. Burada genç bir arkadaşınız ola
rak halisane düşüncelerimi ve yapmış olduğum mü
cadeleleri, tamimleri arz ettim. Eğer bu mücadelemiz
de, bu tamimlerimizde, bu konuşmalarımızda gerçek
ten hatalı olduğuna inandığınız hususlar varsa, on
ları oturduğunuz yerden bağırmak suretiyle değil, 
medenî insan ölçüleri ve münasebetleri içerisinde her
kese açık olduğuma göre, herkese de açık olacağımı 
burada ifade ederek benimle gelir münazarasını ya
parsınız, münakaşasını yaparsınız. Biz faydalı olanı 
yapmayı da şeref telâkki eden bir zihniyetin temsil
cisiyiz. Bu bakımdan endişeniz olmasın değerli ar
kadaşlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; ifade ettim ki, bizim ça
lışmalarımız bundan ibarettir. Biz hiç bir kampı, hiç 
bir grupu şu veya bu şekilde itham etmiş değiliz. Bir 
ölçü koyduk ve bu ölçü içerisinde bir değerlendirme 
yaptık. 

Değerli arkadaşlarım; Demokratik Parti Grup 
sözcüsünün maruzatları, suallerinin heyeti umumiye-
sinin konuşmalarımızla yerine gelmiş olduğu kanaa
ti içindeyim. Bu bakımdan ayrıca cevap vermek su
retiyle huzurlarınızı işgal etmek istemiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüsü değerli 
arkadaşımın, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkın-
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da ileri sürdüğü bir husus var : «Bu mahkemeler za
yıf hükümetlerin başvurduğu mahkemeleridir» tar
zında konuşmuş olmasını üzüntüyle karşılıyorum. 
Çünkü bu mahkemeler, hükümetlerin kurduğu mah
kemeler değil, Anayasanın 136 ncı maddesinin öngör
düğü bir anayasal müessesedir. 136 ncı maddenin 
müzakerelerinde Cumhuriyet Halk Partisi de oy kul
lanmıştır ve lehte oy kullanmıştır. Dolayısıyle şimdi 
onu burada, hükümetin başvurduğu bir mahkeme 
olarak mütalaa etmesini herhalde insaf ölçüleriyle 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşımızın bir başka suali varit oldu; 
«Marangoz müşavir ne iş yapar» tarzında. Bende
niz bu «marangoz müşavir» sözünü bu arkadaşımız
dan duymaktayım. Marangoz müşavir'den kimi kas
tettiklerini eğer söylerlerse, biz de kendilerine ne iş 
yaptığını burada rahatlıkla ifade edebiliriz. 

Bir başka husus, «Avrupa'da faaliyet gösteren 
bir küçük parti hakkında ne yaptınız» ta'rzında bir 
sualleri varit oldu. Takdir edersiniz ki, partiler hak
kında takibat icra etmek Adalet Bakanlığının işi de
ğil, Cumhuriyet Başsavcısının görevidir. Her halde 
kendisi, kendisine düşen görevi ifa edecek ve gere
ğine tevessül edecektir. Bundan müsterih olabilirsi
niz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmalarımızın bütün 
değerli arkadaşlarım tarafından samimiyetle kabul 
edilmesini hassaten istirham ediyorum. Sizlerin bana 
faydalı göstereceğiniz her yolu büyük bir açık kalp
lilikle takip etmem mümkündür. Bu düşünce ile Büt
çem hakkında konuşan, eleştirilerde bulunan, tenkit
lerde bulunan bütün grup sözcülerine Bakanlığım adı
na ve şahsım adına en derin şükranlarımı arz eder, 
hepinizden Allah razı olsun derim. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lütfen ayrılmayın efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Soru sormak 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soracağım efendim, soru sormak 

isteyenlerin isimlerini alacağım. 

Değerli arkadaşlarım; üç sayın üye, yazılı olarak 
Sayın Bakandan soru sormak istemişlerdir aracılığı
mızla. Başka soru sormak isteyen var mı? Sayın Öl
çen, Sayın Korkmaz, Sayın Dirik, Sayın Tekin İleri 
Dikmen. Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı 
efendim? Tespit ettiğimiz arkadaşlar, Sayın Ölçen, 

Sayın Korkmaz, Sayın Dirik ve Sayın Dikmen. So
ru sorma işlemi bitmiştir. 

Yazılı sorulan okutuyorum, tek tek cevap alaca
ğım. Takdirinizle yazılı olarak da cevaplayabilirsi
niz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Yazılı soruları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Adalet Bakanının aşağıdaki soruma cevap 

vermesinin sağlanmasını saygıyle rica ederim. 
İstanbul 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 

Yasama yetkisi Meclislerindir ve seçim yoluyle 
millî murakabe yapılmaktadır. 

Yürütme yetkisi Devlet ve hükümet başkanları 
eliyle yürütülmekte ve Meclisler tarafından denetlen
mektedir. 

Üçüncü önemli yetki yargı yetkisi; bağımsız mah
kemeler tarafından yürütülmektedir. Bu yetkiyi kul
lananların halk tarafından denetlenmesinin yani, se
çilmelerinin zamanı gelmiştir. Bu konuda Sayın Ba
kanın görüşleri nedir? Yargı organlarının halk tara
fından denetlenmesi için bir çalışma yapılmış mıdır? 
veya böyle bir çalışma yapılması düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan cevaplandırılması hususunda aracılığınızı saygı
larımla rica ederim. 

Muğla 
Halil Dere 

1. — Adalet Bakanı olarak yurttaşları «vatanper
ver ve vatan haini» diye ikiye ayırma yetkisini hangi 
kaynaktan aldınız? 

2. — Bu yıl kaç cezaevi yapılacaktır, bu tempo 
ile Türkiye'de modern cezaevi binası yapımı kaç yıl
da tamamlanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Buna da yazılı cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ce

vaplandırılması için aracılığınızı diler, saygılar suna
rım. 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Adliyeler ve icra dairelerinde çalışan personelin 
çok büyük güçlükler ve yokluklar içinde olduğu ma
lumunuzdur. Hâkimlerimizin yardımcısı*olan bu per
sonele ikramiye, işgüçlüğü zammı gibi yan ödemele
rin verilmesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı olarak tevcih edilen sorular bitti. 
Sayın Ölçen, buyurun efendim Sayın Bakana so

runuz. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, Mil

lî Hareket Partisi Genel Başkanının «Geriye döner
sem vurun, davaya katılıp geriye dönen herkesi vu
run» biçiminde bir beyanı olduğunu, bir buyruğu ol
duğunu kürsüde ifade etmiş idim. Böyle bir beyan, 
böyle bir emir hukuk düzenine uygun mudur? Türk 
Ceza Kanunu'nun hangi maddesine göre suç teşkil 
eder? Eğer, suç teşkil ederse, Adalet Bakanı yargı 
merciilerini harekete geçirmeyi düşünüyor mu? 

İkinci sorum : Adalet Bakanı, burada çok sarih 
anlamamış olmakla beraber, «sağ - sol çatışmasının 
vatansever ile, vatansever olmayanların mücadelesi 
olduğu» şeklindeki beyanının, demecinin yanlış ol
duğunu ifade ettiler. Oysa ki, 2 . 12 . 1975 tarihinde 
radyo ve televizyon bültenlerinde yer alan şu ifade 
yanlış mıdır? İfadeyi okuyorum : 

«Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu (Spiker söylü
yor) son öğrenci olaylarının bir sağ - sol çatışması 
değil, Türk Devletini yıkmaya çalışan vatan hainleri 
ile ülkenin varlığını korumaya kararlı memleket se
verlerin mücadelesi olduğunu söyledi (spiker devam 
ediyor) Türk Haber Ajansına bir demeç veren Müf
tüoğlu, böyle bir mücadelede idareî maslahatçılığın, 
nemelâzımcılığın, ruhsuzluğun ve hele altını çizerek 
söylüyorum, korkaklığın asla yeri yoktur.» 

Eğer, Sayın Adalet Bakanı, adalet tevzi eden bir 
makamda bulunuyor ise, bu sözleri söylememiş ise, 
Adalet Bakanına iftira eden TRT hakkında ne işlem 
yapmayı düşünmektedir? 

3. — Sayın Adalet Bakanı, 4 . 12 . 1975 günü Ce
beci'de yolda giderken, durakta duran bir trafik po

lisinin 10 metre yakınındaki bir kişinin tabancasıyle 
ateş ederek, bir genci vurduğunu gazetelerde oku
muş mudur, duymuş mudur? Eğer okumuş ve duy
muş ise, olayla niçin ilgilenmemiştir? Çünkü, vuran 
kişi, elini kolunu sallayarak, Mamak istikametinde, 
rahatça, tabancasının namlusundan çıkan barut ko
kusunu koklayarak, yürümesine devam etmiş; ama 
orada bulunan polis, yaralanan kişiyi ensesinden ya
kalayarak; «Niçin yaralandın?» diye sormuş ve ka
rakola götürmeye çalışmıştır. Aynı noktada polis dev
riye arabası var mı idi? Bu polis devriye arabası, 
takriben 10 dakika evvel gelip oraya park etmiş, için
dede 5 adet polis bulunuyor idi. Vaka olduktan sonra 
Cebeci - Dikimevi'ndeki meydanı dolaşarak, ters is
tikamette, trafik kaidelerine uymadan, çekip gitmiş 
ve böylece mermisi ile bir genci vuran kişinin yaka
lanmasına engel olmuştur. Meseleyi tahkik etmek, hiç 
olmazsa savcılar vasıtasıyle tetkik ettirmek ihtiyacını 
duyuyor musunuz? 

4. — Sayın Adalet Bakanı konuşması esnasında, 
ahlâka aykırı neşriyat ve filmlere ait bir beyanda bu
lundular. Oysaki, 29 . 6 . 1966 günlü Resmî Gazete
de yayınlanan bir ihalede, yurt dışındaki Türk işçile
rine gösterilmek üzere Devlet tarafından şu filmlerin 
satın alınmakta olduğu ilân edilmiştir; Adalet Baka
nı, Sansür Yönetmeliğine uygun olmak üzere bu
gün yurt dışında oynanan bu filmleri geri alınması
nı düşünüyor mu? Filmlerden bir kaç tanesinin ismi
ni okuyacağım; Öpüşmek Yasaktır; Dişi Şeytan; Ka
ra Mehmet; Ayçecik Cimcime Hanım; Aslan Mar
ka Nihat; Ahttpotun Kolları; Üç Kardeşe Bir Gelin. 

Bu gibi filmler, yurt dışındaki Türk işçilerinin af
yonla uyutulmuşçasına, yurt gerçeklerine veya ahlâka 
aykırı bir ortama itilmesine, Devlet belgesi olarak, 
canlı bir tanık değil mi? Adalet Bakanı ne yapmayı 
düşünüyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
ZEKÂ1 YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 

yerinden yapılan konuşmalar kaçar dakika ile sınırlı? 
BAŞKAN —. Sayın Bakan, cevaplayacak mısınız 

efendim? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Cevaplandırayım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Birinci sualleri; bir siyasî parti genel 
başkanının sözüne dayandırılmak suretiyle ifâde edil
miş. Burada ifade ettik, bir daha ifade edelim. 
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Biz, kanunların dışına taşmış olan ve kanun hâ
kimiyeti dışında kendisini mütalaa eden herkese kar : 

şı kanun hâkimiyetini sağlamakla mükellefiz. Dolayı
sıyle, bu, söylediğiniz tarzda bir itham, bir iddia va-
ritse, inanıyorum ki, yargı organının bir cüzi olan 
Cumhuriyet savcıları meseleye eğilmişlerdir ve gere
ğine tevessül edilecektir veyahut da etmişlerdir. 

Diğer bir husus; yine beyanımızla ilgili bir hu
susa temas etmiş ve bir sual tevcih etmişlerdir. 

Beyanatımızı burada açıklığı ile söyledik ve fa
kat anlamıyorum, nedir ki, bu, Halk Partili arkadaş
larım illâ ve illâ bunun üzerinde duruyorlar. Yoksa, 
kendileri şu tavsif ettiğim kişilere «Vatansever» de
memi mi bekliyorlar? Bu mümkün değil. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, sa
taşma yapmadan cevap versin lütfen. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Mümkün değil. Dolayısıyle, defaatîe. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Adalet Ba
kanı sataşma yapmadan cevap versin. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — ... Defaatîe, en açık kalplilikle mese
leyi huzurlarınızda arz ettim. Basın... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Belge bura
da, TRT bülteninin bir sahifesi bende. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Basın... 

Sayın Başkan... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN — (İstanbul) — Bir Bakan 

olarak böyle konuşmaya hakkı yok. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, sorunuzu tevcih etti

niz; Sayın Bakan, zatıâlinizin istediği gibi cevap ver
mek durumunda değildir efendim. İstirham ederim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Biz konuşma adabımızı sizlerden ala
cak değiliz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan siz de ceva
bınızı buyurun efendim; biz gerekçeyi tavzih ettik. 

ADALET ~ BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim o zaman susturun lütfen de 
konuşalım beyefendi, susturun da konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim istirham ederim, siz buyu
run, konuşun. . 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Beyanatımızı bütün açıklığımızla orta
ya koyduk, ifade ettik, söyledik ve basının da kendi 
maksatları istikametinde bu beyanatımızı değerlen
dirdiğini ifade ettik. Flâlâ bu suali sormanın ben an
lamını anlayamadım, dolayısıyle buna başka türlü 

cevap da vermeyeceğim. Konuşmalarım içerisinde ce
vabı kendileri bulurlar. 

Diğer konulara gelince; arkadaşlarımız bizim ha-
dife mahallinde olduğumuz - yanlış anlamda isem -
bir hadiseden dolayı bir tahkikat yapıp yapmadığımı 
sormaktadırlar. Bu hususu hatırlayamıyorum. Diğer 
kısımlarına, müsaade ederse, kendilerine yazılı cevap 
arz edeceğim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Çok güzel Bakan
lık yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Korkmaz, buyurun efendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan aşağıdaki soruların cevaplandırılma
sını istirham ediyorum : 

1. — Yozgat'ta adliye sarayı yeri, 10 yıldır imar 
planı değişikliği yapılmak suretiyle tahsisen ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple, Yozgat Adliye Sarayı in
şaatı hususu ele alınmış mıdır? Ele alınmışsa hangi 
safhadadır? 

2. — Geçen ydki bütçe konuşmaları sırasında 
zamanın Sayın Adalet Bakanı, Ankara Adliye Sarayı 
mevzuunda istimlâklerin tamamlandığını, proje saf
hasına geçildiğini, 1975 yılı içerisinde ele alınacağını, 
bu suretle Ankara adliyelerinin perişanlıktan kurtarı
lacağını ifade etmişler idi. Şimdi Ankara Adliye Sa
rayı inşaatı hangi safhadadır? Ne zaman gerçekleşti
rilmesi düşünülmektedir; ya da bu husustaki çalış
malar ne safhadadır? 

3. — Adlî zabıta teşkilâtı kurulması düşünülmek
te midir? 

4. — Ceza davalarını fazlasıyle uzatan ilk tahkikat 
müessesesi ve sorgu yargıçlığı müessesesinin kaldırıl
ması düşünülmekte midir? 

5. — Gayri menkul kiraları hakkında yeni bir 
çalışma, yeni bir kanun yapmak düşünülüyor mu? 
Zira bu hususta, yine geçen yıl Sayın Adalet Bakanı 
en kısa zamanda Meclislere bu boşluğun doldurul
ması için yapılan çalışmaları izahla bir kanun teklifi
nin getirileceğini söylemişlerdi. Ancak bugüne kadar 
herhangi bir bilgi sahibi olmadık. Bu husustaki çalış
malar hangi safhadadır? 

Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Ben de Sayın üyeye teşekkür ederim. 
Sorularına yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dirik, buyurun efendim. 
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YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, herke
sin üzerinde ittifakla durduğu, hemen hemen bütün 
davaların uzun yıllar mahkemelerde sürüncemede kal
maması ve en karışık davaların dahi 1 - 2 ay içeri
sinde neticelenebilmesi için bugünkü mevzuatlar ve 
kanunlarımızda gerek usul bakımından, gerek şekil 
bakımından Hükümet tarafından yeni kanun tasarı
ları veya tadilâtlar getirilmesi düşünülüyor mu? 

Yine Bu arada mahallî üst mahkemeler kurulma
sı ve bu suretle sürat sağlanması düşünülmekte mi
dir? 

Danıştay kararlan, Yargıtay ve Anayasa Mahke
mesi kararları gibi mutlaka bağlayıcı ve kesin midir? 
Bu kararlara uyulmadığı takdirde, ilgililerin başka 
mercilere başvurmak hakkı var mıdır? 

Yine bu arada imar planında yeri olan ve yapıl
ması mutlak surette müstacel bulunan Menemen Ad-

,liye Sarayının yapılması düşünülüyor mu? Düşünü
lüyorsa ne zaman kati netice alınacaktır? 

Bir diğer sorum, hâkimlerimizin, çok muhterem 
ve değerli, çalışkan hâkimlerimiz hariç, bazıları gün
de ancak 1 - 2 saat çalışmaktadır. Bunların daha faz
la çalışması, 8 -10 saat çalışması için bugünden Yük
sek Hâkimler Kurulunca bir yönetmelik yapılması dü
şünülüyor mu? 

Yine bu arada Kütahya Emet ilçesinin 1970 yı
lında yıkılan cezaevinin yapılması programda mıdır? 
Programdaysa bu yıl içinde yapılacak mıdır? 

Bu son sualin cevabını Kütahya Milletvekili Sa
yın İlhan Ersoy'a verilmesini rica ediyorum. 

Bir başka soru; Malatya hadiselerinde çeşitli ikaz
lara rağmen teslim olmayan ve ateş açan eşkiyaları, 
anarşistleri öldüren ve bu sebeple onların karanlıktan 
istifade ile kaçmasını önlemiş olan emniyet kuvvetle
rinin, kolluk kuvvetlerinin taltif edilmesi düşünülü
yor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ISMAÎL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın üyenin suallerine yazılı olarak 
cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çalışma. süre
miz bitti. Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelerin sonuna kadar sürenin uzatılması hususun
da onayınızı alacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Soru bir; 

Devlete musallat olmuş silâhlı çeteler ve onların ha

mileri hakkında kanunî takibata geçmek hususunda 
mevzuatta kâfi hükümler olduğu halde; suçluların 
üzerine yürümemekte ısrar edenler hakkında, görevi 
kasten ifa etmemekten dolayı Sayın Bakan ilgilileri 
harekete geçirecek midir? 

İkinci sorum : Hükümet, asayişi korumak husu
sunda, bünyesinde, ya da asayiş kavramının muhteva
sında ve gerekse hareket tarzının tayininde tutarsız 
görünmektedir. 

Bakanın, görevini kemaliyle yapması için, Hükü
met bünyesinde mevcut engellerin izalesi hususunda 
Meclisten destek talebi olacak mıdır? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Birinci suallerine cevap arz ediyorum. 

İfade buyurdukları gibi, biraz evvelki açıklama
larımızda, suç işleyen herkes hakkında gerekli tah
kikat, zaten bizim emrimiz olmadan - ki zaten gayet 
yakınen bilmektesiniz - Cumhuriyet savcıları, hadise
ye muttali olur olmaz tahkikat açmaktadırlar. 

148 nci maddenin içine giren hususlar hakkında, 
biz zaman- zaman ikazlarda bulunmaktayız; tamim
lerimizle bunu arzu etmekteyiz, istemekteyiz. Buna 
rağmen iş görmeyenler hakkında da elbette gerekli 
tahkikatı müfettişlerimiz tarafından yaptırmaktayız. 
Bu bakımdan endişeniz olmasın efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
rular bitti. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, şahsı adına Sayın Fatma Gül^ 
his Mankut'ta. 

Buyurun Sayın Mankut. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde son sözü almış 

olmanın huzuru içerisinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapan ve yüce milletimizin asil oy-
larıyle bu çatı altına gelmiş bulunan değerli arkadaş
larıma bazı hususları hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Atatürk, «Hâkimi
yet bilâ kaydü şart milletindir.» derken, bugün Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 4 ncü maddesinde yer 
almış bulunan «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
ve millete ait bulunan bu egemenliğin, çeşitli yollarla, 
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kuvvetler ayrılığı prensibini benimsemek suretiyle; 
yargı organı, yasama organı ve yürütme organı ol
mak üzere her üç kol tarafından ayrı ayrı yönetile
ceğini ifade etmiştir. 

Binaenaleyh değerli arkadaşlarım, burada yasa 
yapmakla görevli bulunan bizlerin yasalarımızı ya
parken, bir bütçe müzakerelerini takip ettiğimiz sı
ralarda gördük ki; bütçelerin geldisi, gittisi, bütçenin 
ne getirdiği, ne götürdüğü ve ne getirip, ne götüreceği 
hususundan daha ziyade, şu kürsüde devamlı ola
rak, her bütçenin gelişinde, memleketimizin içinde bu
lunduğu birtakım hadiseleri burada abartmak sure
tiyle milletvekilleri arasında birtakım tartışmalara, 
birtakım karşılıklı münakaşalara yol açıcı ve hatta 
kürsünün masuniyetini dahi ihlâl edecek dereceye va
racak kadar tavır ve davranışların içinde bulunuldu
ğunu görüyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine diyorum ki, yü
ce milletimiz, bize bu görevi verirken; «Parlamento
ya gidiniz, benim hak ve hareketlerimi tayin ve tan
zim edecek bulunan, beni sosyal güvenliğe kavuştu
racak, beni insanca yaşama seviyesine ulaştırmayı şi
ar edinecek olan yasaları orada görüşünüz, o yasala
rı çıkartınız ve ben o yasalara göre hareket edeyim» 
dediği halde, biz burada, geliyoruz, yasaların çıkarıl
masından daha ziyade, karşılıklı birtakım münakaşa
ların, karşılıklı birtakım tartışmaların içerisine giri
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, milletimiz bunu istemiyor. 
Demokrasiyi küçültmeye, demokratik nizamımızı ve 
sistemimizi halkın gözünde küçük düşürmeye hak
kımız yoktur. Her şeyden önce, «Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir» ibaresini, eriştiğimiz şu günlerin 
kıymetini ve değerini bilmek mecburiyetindeyiz. Tür
kiye, otoriter bir rejimin içerisinden, demokratik bir 
rejimin içerisine geçmiş ve 50 senelik Cumhuriyet ta
rihimizde ancak şu günlerde halk idaresini, milletin 
iradesini tecelli ettirebilecek hale gelmiş ve milletimiz 
adına burada yasalar yapmakla görevli bulunmakta
yız. 

Değerli arkadaşlarım, binaenaleyh şu hususu ifa
de etmek istiyorum : Mademki kuvvetler ayrılığı 
prensibi vardır, biz burada karşılıklı tartışmalardan 
daha öteye, kendi görevlerimizi yapmayı tercih eder 
ve bizim dışımızda, kuvvetler ayrılığı prensibi esası
na göre, yürütme organı, yasama organı ve yargı or
ganının birbirlerinin görevlerine müdahale etmediği
ni benimsemediğimiz ve benimsettiğimiz taktirde, 
Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin geleceği eri iyiye, 

en güzele ve en doğruya gidecektir. Bu bizim en ön
de gelen görevimizdir. 

«Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına 
yapma» demiştir büyük bir filozof. Binaenaleyh, biz 
burada eğer Meclisin affetmediğinin, kalkıp da, Ana
yasa Mahkemesi tarafından affedilmiş olması halini 
tasvip eder, benim yetkim dahilinde olan bir husu
sun, bir başka organ tarafından kullanılmış olmasını 
bugün kabul eder, bunu benimsersek, bunun ileride 
daha kötü durumlar meydana getirmesini kendi ken
dimize sağlamış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, adalet mekanizması içeri
sinde bu hususu bilhassa belirtmek istedim ve şunu 
da özellikle öneriyorum ki, bütün değerli milletvekil
lerine şunu ifade ediyorum ki; kuvvet prensibi çok
tan geçmiştir. Kuvvetle netice almak mümkün değil
dir. Kuvvetle eğer netice alınacak idiyse ve kuvvet ka
nunu hâkim olacak idiyse, Türkiye'de yasaların çı
karılmasına, vatandaşların hak ve hareketlerini tan
zim edici olan birtakım yasaların çıkarılmasına da 
sebep olmazdı. Daima kuvvetli zayıfı ezmek suretiy
le fırsat eşitliği prensibi ihlâl edilir ve vatandaşla
rımız arasında böylesine bir eziklik, böylesine bir 
tahakküm hüküm sürer giderdi. 

Sayın Adalet Bakanından şu hususu istirham edi
yorum; 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi için bir teklif vermiştik ve bu teklif Ada
let Komisyonundan çıktı, Bütçe Komisyonuna geldi. 
Bu teklifte, biraz evvel soru sormuş olan arkadaşla
rımın sorduğu sualleri de içerisine alacak olan hu
suslar vardı. Adliye camiası içerisindeki hâkimlerimi
zin, savcılarımızın, zabıt kâtiplerimizin ve mübaşiri
ne kadar bütün adliye camiasında çalışan elemenları-
mızın maddî imkânlara kavuşabilmesi ve bilirkişi üc
retlerinin artırılmasını sağlayan bir kanun teklifi idi. 
Sayın Adalet Bakanımızdan, Bütçe Komisyonunda 
beklemekte olan bu kanunun bir an evvel yasalaşma
sının temin babında gayret göstermesini bekliyoruz. 
Bu yönde adalet mekanizmasının, hâkimlerimizin- ve 
savcılarımızın da şiddetle bu kanunun çıkmasını bek
lediklerini ifade etmek isterim. 

İkinci husus; bütçemize lojman yapımı için bir 
miktar para konduğu ifade ediliyor. Ancak hâkim
lerimize lojman yapılması hakkındaki kanun teklifi 
Adalet Komisyonuna geldi ve Adalet Komisyonun
dan çıktı, zannediyorum o da Plan Komisyonuna 
gelmiştir. 

Bütçeye lojman yapılması hususunda bir ödenek 
konulmuş olmasının, «1976 senesinde hâkimlerimize 
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lojman yapılacak» demek olmadığını ifade ediyor ve 
behemahal mahrumiyet bölgesinde çalışan.'ve adalet 
tevzii ile uğraşan hâkimlerimizin bu lojman ihtiyaç
larının bir an evvel giderilmesi için, bu kanunun da 
yasalaşmasını Sayın Bakanımızdan hasseten istirham 
ediyorum. 

Değerli Bakanımız, değerli milletvekilleri; bir hu
susu daha belirteceğim. Seçimlerin yapıldığı sıralarda, 
içimizde seçim kurullarında çalışan değerli arkadaş
larımız vardı. Her vilâyetin seçim kurullarındaki hâ
kimlerimiz, görevlerini ifa ederlerken yanıbaşlarında 
bulunması lâzım gelen bir telefondan mahrumdurlar. 
Acaba, Adalet- Bakanımız, hâkimlerimizin telefon ih
tiyaçlarının - ki, en zarurî ihtiyaçtır - karşılanması 
yolunda bir gayretin içerisine girmiş midir? Eğer böy
le bir şey yoksa, bunu da hâkimler adına hassaten is
tirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, değerli 
milletvekillerine şunu tekrar ifade ediyorum : Yüce 
milletimiz, demokratik sistemin korunmasını, millet 
irâdesinin her zaman için hâkim kılınmasını, devlet 
yönetiminde söz sahibi olmasını istemektedir. Yüce 
milletimizi, devlet yönetiminde söz sahibi kılacak 
olan biz. değerli milletvekilleri, her şeyden önce, de
mokrasinin savunucusu ve millî iradenin savunucusu 
olarak burada görevimizi yapmak durumundayız. 

Milletimiz bizden huzur istiyor. Yarınından emin 
olmak, çoluğunun çocuğunun nafakasını ve rızkını en 
iyi şekilde temin edebilecek sosyal adalet ilkelerinin 
-sağlanmasını, Anayasanın 48 nci maddesinde belirtil
diği gibi, bütün Türk milletinin sosyal güvenliğe ka
vuşmasını istiyor, burada kavga yapmamızı değil. Bir
lik içerisinde, beraberlik içerisinde, bu vatanın çocuk
ları olarak, Türkiye'nin çerçevesi içerisinde, Türk 
toplumunda yaşayan insanlar olarak birbirimize te
cavüzü değil, birbirimizi sevmemizi, birbirimizin fi
kirlerine hürmet etmemizi, fikire fikirle mücadele ver
memizi, istiyor birtakım tartışmaların içine girilmesi
ni değil. 

Değerli arkadaşlarım, yasaları kendimiz çıkartıyo
ruz, kendimiz koyuyoruz ve «Ceza Kanununda adam 
dövmek, hakaret etmek suçtur» diyoruz. Benim vatan
daşım birisine hakaret ettiği zaman suç oluyor ve 
adalet mekanizması doğrudan doğruya onu yakasın
dan yakalıyor, 'yargı organına sevk ediyor. Suçlu olan 

kişilerin yapmış oldukları hakaret ve davranışları, 
her şeyden önce bir milletvekili olarak bizim yapma
mamız lâzım gelir. 

TEKİN İLERl DİKMEN (Muş) — İçte ve dış
ta. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (Devamla) — Her 
şeyden önce bu milletin yönetilmesi için çıkardığımız 
yasalara, evvelâ kendimizin riayet etmesi» kendimi
zin saygı duyması lâzım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Mankut, süre bitti efendim. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (Devamla) — Biz 

yasalara saygılı olacağız ki, yüce milletimiz de bu ya
salara saygılı olsun. 

Aziz kardeşlerim, görüntünün böyle olması Par
lamentomuzun itibarını düşürmektedir. Görüntümüz 
hiç de iç açıcı değildir. Dıştaki görüntümüz hiç de 
sevindirici değildir. Milletvekillerinin tutumlarının 
eleştirilmiş olması, milletvekillerinin halk nazarında 
küçük düşürülmüş oiması demek, 50 sene emek ver
diğimiz demokrasimizi bir çırpıda ortadan kaldırmak 
demektir. 

Değerli arkadaşlarım, hep beraber el ele verelim, 
kendi çıkardığımız kanunlara, kendimiz saygılı ol
masını bilelim. Biz, bu kanunlara saygı gösterdiğimiz 
müddetçe, yüce milletimiz de bu saygıdan mahrum 
kalmayacak, gösterecektir. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mankut. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Adalet Bakanlığı 

Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alacağım. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, onayınızı alacağım 
efendim. 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESt 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 168 933 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,,, Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Yargılama işleri 1 628 892 980 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum^ Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının infazı 
ve eğitimleri, tutukluların muha
fazası 428 596 520 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 19 686 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Adalet Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Meclisimizce yapılan görüşmeler 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin, Adalet Bakanlığının seçkin mensupları
na ve Yüce Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

Çalışma süremiz geçmiş bulunmaktadır; saat 
14.15'te. toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 13.17 

•m**»> 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Menıduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki görüğme-

lere devam ediyoruz. 
Sıra Yargıtay Başkanlığı Bütçesinde. 
Adı geçen bütçe üzerinde; Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına Sayın Abdülbaki Cartı, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Mehdi Keskin, Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüsamettin Ak-
mumcu, Demokratik Parti Grupu adına Sayın İh
san Tombuş, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, söz istemişler
dir, 

Şahısları adına; Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın İs
mail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Muammer Alıcı, Sa
yın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Er-
çelik, Sayın Hasan Değer, Sayın Hasan Celâlettin 
Ezman, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Hasan Özçelik, Sayın 
Etem Eken, Sayın Mustafa Kemal Gönül ve Sayın 
Nurettin Yılmaz söz istemişlerdir. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Abdülbaki CartıMa. 

, - J64 -
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Buyurunuz Sayın Cartı. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDÜLBAKİ CAR
TI (Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yargıtay Bütçesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 
Bu vesileyle Parlamentonun değerli üyelerine saygı
lar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, adalet yüce bir kavramdır. 
Gerek geçmişin dinsel, gerek bugünün demokratik 
yönetimleri adalet kavramı üzerinde titizlikle dur-* 
muşlar, ona âdeta her şeyin üzerinde bir değer vere
rek, yüceliğini korumaya çalışmışlardır. «Bir anlık 
adalet, 70 yıllık ibadete bedeldir», «Adalet mülkün 
temelidir» gibi sözler, adaletin toplum açısından 
taşıdığı önemi belirtmek için söylenmiştir. 

Çağımızın demokratik hukuk devletleri, adalete 
verdikleri öneme paralel olarak, adalet kuruluşlarına 
ve bu kuruluşlarda adaleti dağıtan kişilere, adaletin 
yüceliğine yakışır bir değer vererek, onları toplumun 
en sayılır, en güven duyulur kurum ve kişileri hali
ne getirmiştir. Bu ülkelerde, gerek adlî kuruluşlar, 
gerekse yargıç ve savcılar âdeta dokunulmazdır. Ge
rek toplum, gerekse hükümetler, yürüttükleri yüce 
görev nedeniyle, her zaman adlî kuruluşlarla, bu ku
ruluşlarda adaleti dağıtan kişilerin yanında yer al
mışlardır. Adlî mercilerin ve bu kurumlarda çalışan 
yargıç ve savcıların görevlerini en mükemmel şekil
de yapabilmeleri için, hiç bir fedakârlıktan kaçınıl-
mamakta, maddî, manevî her türlü imkân emirlerine 
hazır bulundurulmaktadır. Bunun içindir ki, Batının 
demokratik ülkelerinde adalet mekanizması tıkır -tı
kır işlemektedir ve yine bunun içindir ki, bu ülke
lerde adlî kuruluşlar, gerçek fonksiyonlarını, arıza 
vermeden, en etkin ve en süratli biçimde ortaya koy
maktadırlar. Adalet mekanizmasının bu derece etkin 
ve süratli çalışması nedeniyle, toplumun, adlî ku
ruluşlarla, bu kuruluşların mensuplarına, dolayısıyle 
devlete olan güveni ve saygısı artmakta; hak arayan 
kişi, hakkını en kısa sürede ve en isabetli biçimde 
elde edeceği inancını taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de bizde durum na
sıldır; ona bakalım : Türkiye'de adliye kadar ihmal 
edilmiş ikinci bir müessese göstermek imkânsızdır. 
Halen Adalet Bakanlığının bir kuruluş yasasına dahi 
sahip olmaması, bizim acıklı durumumuzu ve adli
yeye verdiğimiz önemi, sanırım ki ortaya koymak için 
kâfi nedendir. Türkiye'nin en eski .kurumlarından olan 
Adalet Bakanlığının, halen bir kuruluş yasasına sa

hip olmaması ve işlerin 1327 sayılı Osmanlılardan 
kalma .bir nizamname ile yürütülmesi; hak, hukuk, 
adalet kelimelerini ağızlardan düşürmeyen bugünkü 
iktidar için utanç vericidir. Adliyeye karşı bu dere
ce ilgisiz kalan bir hükümetin hukuk kelimesini dahi 
ağzına almaya hakkı olamaz. Aslında Hükümetin 
adlî kuruluşlara ne derece ilgisiz kaldığını görmek 
için, Anadolu'nun herhangi bir ilçesindeki adliye bi
nasına uğramak kâfidir. Çoğu kira ile tutulan, ker
piçten yapılma; yazın tozdan, kışın yağan yağmur
un olduğu gibi içeriye akmasından dolayı çamurdan 
girilemeyen bu binalarda adalet dağıtılmaktadır. 
Savcı veya yargıç çoğu kez kurayı müteakip, gelip, 
hemen göreve başlamaktadır. Daha göreve başla
dığı gün morali bozulmaktadır. Zira, içinde adaleti 
dağıtacağı bina. oturulacak gibi değildir. Doğru dü
rüst oturacak bir masası, bir sandalyesi yoktur. 
Yüzlerce dosya tozlu raflarda beklemektedir. Yar
gıcın başını sokabileceği doğru dürüst bir ev bul
mak mümkün değildir. Yargıç veya savcı bir otopsi 
veya keşfe gidecektir; suçüstü ödeneği yoktur. Keş
fe gitme zorunluğu kanunen mevcut değildir; ama 
hâkim mutlaka gidecektir. Çünkü onu keşfe götürme
ye zorlayan nedenler vardır : Sorumluluk duygusu, 
insan sevgisi, meslek aşkı ve hepsinden önemli bir 
haksızlık var ise, buna bir an evvel son verme ge
rektiğine olan sarsılmaz inancı, onu keşfe götürmeye 
zorlar. 

Kimseyi suçlamak için söylemiyorum, sadece bir 
gerçeği dile getirmek bakımından açıklamak zorun
dayım j Bir yargıç veya savcı, kendisine oturulacak 
bir sandalye bulmak için çoğu kere seçimi beklemek
tedir; acaba seçim parasından birkaç kuruş ayırabi
lir, bir masa veya sandalye sahibi olabilir miyim di
ye. Bir hükümet için bundan daha yüz kızartıcı bir 
şey düşünemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi hazırlık tah
kikatını savcılar yapar. 1754 kadro ile bu görevi 
yapmaları gerekirken, 1 600 savcı ile bu iş yürütül
mektedir. Kadronun yeterli olmaması ve işlerin ger
çekten çok olması nedeniyle, hazırlık tahkikatı âde
ta jandarmaya terk edilmiştir ve acıdır ki, çoğu ke
re jandarmanın bu tahkikatı hükme esas olmaktadır. 
Jandarmanın kullandığı ve hukukun tecviz etmediği 
metotlar bilinmektedir. Bu itibarla, biz, böyle bir 
tahkikatın yeterli olacağına ve bazı mahkemeler ta
rafından, tanıkların ilk ifadeleri en doğru ifadedir, 
peşin hükmünden hareketle, bunu kararlarına daya
nak teşkil etmelerinin doğru olmadığına inananlarda' 
nız. 
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Asliye mahkemelerinin iki hakimli olması yasa 
gereğidir. Ancak birçok yerde tek hâkim bile bul
mak güçleşmiştir. Bu tek hâkim ise, sorgu hâkdmli-
ği, sulh hukuk, sulh ceza, asliye hukuk, asliye ceza 
ve iş hâkimliği görevlerini yapmak zarundadır. Bu
nun dışında bir de seçimlerde, ilçe seçim kurulu baş
kanlığı görevini nazara alırsak, bugünkü asliye 
mahkemelerinin içinde bulunduğu acıklı durumu ra
hatlıkla görmüş oluruz. Bu kadar göreve yalnız ba
şına ve . her türlü imkânsızlığa rağmen bakacak . bir 
hâkimden, gerçek manada bir adalet beklemek in
safsızlık olmaz mı? Adliyenin acıklı durumu bu iken, 
hukuk, adalet kelimelerini ağızlarından düşürmeyen 
bugünkü Hükümetin başı gülünç olmuyor mu? 

Sayın milletvekilleri, adaleti dağıtmak kolay değil
dir. Eşe dosta Devlet Hazinesinden milyonlar dağıt
maya benzemez. 

Şimdi de Yargıtay'ın açıklı durumuna bakalım. 
Yaptığımız araştırmaya göre Yargıtaya yılda gelen 
ortalama iş 226 6Q7'dir. Bu korkunç derecede kabarık 
işe Yargıtay 2tjl üye ve 151 raportör ile bakar. 

Yargıtayın görevi, bulundiği gibi, sadece sübut ile 
ilgili değildir. Yargıtayın, sübut ile ilgili görevi dışın
da ve onun kadar önemli olan husus, hukuku, deği
şen toplumun gelişmesine uygun olarak geliştirmek 
ve kanun boşluklarının doldurmakla da görevlidir. 

Şimdi, M.C. Hükümetine sormak gerekir; Yar
gıtay 201 üye ve 151 raportör kadrosu ile bu kadar 
işi nasıl sonuçlandırabilir; hukuku nasıl geliştirir? 
Bu yetersiz kadro ile tüm bu işleri en iyi şekilde Yar-
gıtaydan beklemek insafsızlık olmaz mı? Adliyeye 
karşı hükümetlerin bu ilgisizliğinden fakir vatandaş 
etkilenmektedir. Ufak bir dava senelerce sürmekte, 
fakir vatandaş mahkemeye gidip gelmekten bizar 
olmaktadır. Zengin kitle ise avukatla kendisini tem
sil ettirmekte olduğundan ve esasen pek "muhtaç da 
olmadığından davanın uzaması onu pek ilgilendirme
mektedir, aksine davanın uzamasını bazı hallerde ar
zulamaktadır; «Belki fakir vatandaş bıkar da davadan 
vazgeçer» diye. Aslında geciken adalet, adaletsiz
liktir. 

Sayın rriilletvekileri, eğer bugünkü Hükümet; 
«Adalet mülkün temelidir» sözüne gerçekten (inanı
yor ve adlî kuruluşlardan etkin ve süratli bir adalet 
istiyorsa, bazı konulara eğilmek zorundadır. 

Öncelikle Yargıtayın yükünü hafifletici istinaf 
mahkemeleri mutlaka kurulmalıdır. İstinaf -mahke
melerimin kuruluşu, Yargıtayın yükünü büyük ölçüde 
hafifleteceği gibi, adaletin daha süratli ve etkin bi

çimde gerkekleşmesini sağlayacak ve böylece kısmen 
de olsa tarafların senelerce beklemesi önlenecektir. 
Bu suretle de gecikmeden doğan zararlar, mahzur
lar önlenmiş olacaktır. 

Yargıtayın, hukuku, değişen toplum şartlarına gö
re geliştirme ve kanun boşluklarını doldurma fonksi
yonunu gereği gıibi icra edebilmesi ve her yıl gelen 
işleri sonuçlandırabilmesi için her türlü imkânla 
donatılması ve yeteri personel kadrosu ile takviye 
edilmesi gereğine inanıyoruz. 

Yargıçlara konut yapılmasıyle ilgili yasa tasarı
sı, Adalet Komisyonunda benimsenen şekliyle bir 
an evvel Meclislerden geçirilmelidir. Mahkemeler, 
mutlaka motorlu araçlara kavuşturulmalı ve böyle
ce hâkimler ve savcılar, «suçüstü ödeneği yok» diye 
dilencilikten kurtarılmalıdır. 

Suçüstü ödeneği mutlaka yeterli olmalı, yargıç 
ve savcıların kendilerini meslekî yönden geliştirme
lerine yardımcı olmak bakımından mahkemelerin 
bünyesinde kütüphaneler kurulmalıdır. Bu suretle, 
yargıç esasen maddi yönden zayıf olan imkânlarını 
zorlama pahasına, kitap arama külfetinden kurtarıl
malıdır. Etkin bir adalet isteniyorsa adlî zabıta mut
lak kurulmalıdır, keza çocuk mahkemelerinin kuru
luşu mutlaka sağlanmalıdır. 

Adaleti dağıtanların maddî olanakları, bütçe im
kânlarına göre, hatta gerekirse bütçeyi zorlama pa
hasına da olsa arttırılmalıdır. Devlet bütçesine faz
la bir yük teşkil etmeyecektir yargıçların refaha ka
vuşturulması. 

Her sene Devlet Hazinesinden birkaç haramza
denin çaldığı milyonların az bir miktarı bu işe yeter 
de artar bile. Bu da, bir ülkenin temeli olan adaleti 
dağıtan kişilere fazla görülmemesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama başlarken de arz 
ettiğim gibi, adalet toplumların ve siyasal iktidarların 
aynasıdır. Hükümetlerin hukuka bağlılığı, adalete ve 
adalet kuruluşları ile mensuplarına verdiği önemle 
ölçülür. Hukuku ve adaleti ağızda sakız gibi çiğne
mekle hukuka bağlı olunamaz. Bugünkü M. C. Hü
kümetinin hukuka bağlılığını bu açıdan değerlen
dirmek gerekir. Dünyanın demokratik hiç bir ülke-
stinde Demirel Hükümetleri kadar adalete, adlî kuru
luşlara ve adliye mensuplarına ilgisiz ve saygısız tek 
bir hükümet bulunamaz. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, ne ilgisi var burtfarın bu bütçe ile? Şahıslara 
hakaret ediyor, 

166 — 



M. Meclisi B : 67 26 . 2 . 1976 6 : 2 

ABDÜLBAKİ CA&TI (De-Varnla) — Demirel, ne 
zaman Hökümet olmuş, is£, hu ügisizliğiai ve saygı
sızlığım pervasızca cartaya koymaktan, çekinmemiş
tir. Tüm yargı kuruluşlarını karşısına almıştır, bundan 
âdet», zevk alırcasma. Bu tutumun eîbete ki nedenleri 
vardır. Adaletten, adlî kuruluşlardan yana olmak, 
adaleti, hukuku, tek kelime ile iasanı seven bir kişi 
için bahis. konusudur, tçinde adalet dokusu, yüre-

- ğinde inşan sevgisi taşımayaa bir zifeniyettea adalet 
kuruluşlarının yanında yer almasını beklemek boşuna? 
dır. Aslında bugünkü, ne derece milji^etgi olduğu artık 
herkesçe bilinen, milliyetçiliği maske olarak kullanan, 
Hükümetin, başı, âdeta: «Devlet benim zihniyeti» ile 
hareket etmektedir. İstemektedir ki, devlet çarkını 
meydana getiren her kurum mutlak emrinde olsun; 
çirkin politikasını ve partizan zihniyetini her kuru
ma hâkim kılsın. 

Bu amacına uygun olarak hizaya getirdiği kurum
lar yok mudur? Elbette ki vardır;, tşje, -sa ı̂n, Demirel 
bu, kurumlardan hiç bir., yardım* eşirgemeınfik^edar. 
H$£ gün Qşe dosta ait yoisuzluklaruı gazetelere man
şet olduğu devlet faıruiuşJar,L üe, sayan Demirel haşır 
neşirdir/ 

BÜ Hükümetin, başı hangi kuruluşa, politikayı so
kamadı, hangi kurAirau, bilinen partizan emellerine 
alet edemedi ise, o kuculuşıı mutlaka karşısına alır, ona 
üvey evlât muamelesi yapar. Bütçe Kanununu hazır-
larkejiı sanki oabindân. veriyormuş,, g#bihasi& davranır; 
aına, devletinu tura külfetiejrini.. eksiksiz yerine getirmek
ten, km^mm çıkmış, işlinin» köylünün küçük esnaf ve 
sanatkârın, dar gelirli vatandaşın cebinden çıkan pa
ralarla oluşaa Devlet Hazinesinin bir kaç haramzade 
tarafından soyulması karşısında kılım kıpırdatamaz. 

Sayın milletvekileri, demokratikülkelerde hükümet
lerin* meşruiyet, kaynağı anayasalardır. Bir hükümetin 
kendisine;, meşruiyet kazandıran; anayasaya ve anaya
sanın, getirdiği müesseselere, saygılı, olması kadar tabiî 
bir şey qlajnaz«Bunittu aksini düşünmek, bir, hükünra-
tin intihar, etmesi sonunu doğurur. Bugünkü; Hükü
met, asidir ki, böyle, hm görünüm içindedir. Uzun. 
süredir, gerçekten demokratik bir niteliğe sahip olan 
Ana#â£aya. V& Anayasanın, getirdiği, temel kuruluşlara 
kajrş^oJdjftgpnu, açjk aç4fc HükÜEaefeBaşkaıu söylüyor: 
«Net demekmiş efendim Anayasa^ Mahkemesi? Ne de* 
mekrniş efendim, bağımsız yargı organları?» sözünü 
uzun süredir,ağzından eksi&etmiyor. 

Değerli milletvekileri, adjiete, önem vermeyen, 
adalet kuruluşlarını, âdeta.hasım, gpren biç bir hükü
met uzun ömürlü olmamıştın Demirel Hükümeti her

halde tek istisna olmayacaktır. Yine adaletten korkan 
hiç bir kimse, karaauoyuna mal olmuş hiç bir yolsuz
luğu demokratik bir ülkede örtbas etmeye sahip ola
mamıştır. 

Türkiye'nin bugünkü bozuk düzeninden istifade 
ederek veya «Hak kuvvetlinindir» sözünden ilham 
alarak, mevkileri ne olursa olsun, bazı kişileri, «Aca-

; ba adaletten kaçabilir miyim; yaptıklarım yanıma kâr 
; kalabilir mi?» diye düşünseler de, gün gelecek adalet 

yakasına yapışacaktır, ve o güne dek yapılan tüm pis-
i liklerin hesabı, sorulacaktır. Ama o kişi, adalete Önem 
ı • . ' ' ' 

I vermiyor, adlî kuruluşlara karşı duygusal ve saygı-
; sız olsa da, karşısında duygusallıktan uzak, her^türlü 
i imkânsızlığa rağmen sadece ve mutlaka adaleti bulma 
! çabası içinde, tarafsız yargıç bulacaktır. 
t \ 

Sayın mjöet*?ekilleri, eğer bugün «Hâlâ ben yar-
l ğıç olacağım» diye istekler varsa, bilinmelidir ki, bu-
i nun tek nedeni Hükümetin âdeta «Ben yargıç istemi-
i yorum» dercesine ilgisizliğine rağmen, toplumun 
\ yargıca karşı duyduğu sonsuz saygının verdiği manevî 
i haz ve adaleti dağıtmanın toplumda en büyük görev 
î olduğuna olan inançtandır. Yoksa Hükümetin bu tu-
! tumu karşısında bir tek yargıç bulmak mümkün olma-
| yacaktır. Aslında belki Hükümetin istediği de budur; 
| ama bu böyle sürüp gitmeyecektir. Adlî kuruluşların 
I ve mensuplarının ifa ettikleri görevin kutsallığına ya-
I raşır bir ilgi! ile karşılanacakları günler ufuktadır. 
i Yargıtay. Bütçesinin ülkemize ve seçkin mensup-
j larjna. hayırlı olmasını diler, Grupumi adına saygılar 
I sunarım» (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Cartı. 
I Söz Adalet Partisi Grupu adına sayın Mehdi Kes-
I kin'in; buyurun sayın Keskin. 
; ı A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN (Kas-
I tamonû) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
* 19-76 Yargıtay Bütçesi üzerinde Adalet Partüsi-
1 nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu-
1 nuyorum. I 
İ Anayasamızın 139 ncu maddesine göre Yargıtay, 
| adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin 
İ Son inceleme merciidir. Kanunlarla gösterilen belli 
• davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak ba

kar. Yargıtay mahkemelerin kararlarını kanunlara ve 
I delillere uygunluğu yönünden denetler. Yargıtay bu 
1 ödevini yerine getirirken kararının gerekçelerini gös-
• terir. Bu gerekçelerin tümünden çıkan sonuçlar «lç-
; tihatlar Hukuku», nu teşkil eder, 

Sayın milletvekilleri, adalet uğruna yapılan kav-
•j ga en mukaddes bir mücadeledir. Bir saatlik adalet, 
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Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün dediği gibi, 
60 yıllık ibadete değil, ama 60 yıllık nafile ibadete 
bedeldir. 

Tarihte yapılan adaletsizlikler beşerin en büyük 
ayıbıdır. Adaletin bu ayıptan arınmış şekilde tecelli 
etmesi, cemiyetteki huzurun ve refahın başlıca şartı
dır. Bunun için de, kanunların ve diğer mevzuatın 
herkese ve ülke içindeki her yerde aynen tatbik' edil
mesi zarureti vardır. Kararlar o zaman itimat edilir 
olur. 

Hukuk kararlılık ve güven ister. Yargıtayın em
sal içtihatları, bu kararlılığı, itimat edilirliği ve güve
ni sağlar. Benzer olaylarda aynı hükümlerin, aynı 
şekilde uygulanması bu güveni gerçekleştirir. Ben
zer olaylarda başka başka hükümlerin uygulanışı ve 
aynı hükmün başka başka şekilde uygulanması yurt
taşların adalete olan inançlarını sarsar. 

Hukuk kurallarının »ülkenin her yanında aym an
lamda kullanılması, Anayasadaki «Kanun karşısında 
eşitlik ilkesi», nin tabiî sonucudur. Yargıtay, hukuk 
uygulamalarındaki birbirini tutmazlıklan önlemek 
üzere, hukuk kurallarına mahkemelerce aynı anlamın 
verilmesini, başka bir deyimle, hukuk kurallarının 
mahkemelerce aynı şekilde yorumlanmasını sağla
makla görevlidir. 

Yargıtayın bu görevini bugün kemaliyle yerine 
getirdiğini soyleme'k güç, hatta imkânsızdır. Gerçek
ten sebepleri ne olursa olsun, Yargıtay dairelerinin 
birbirleri arasında zıt kararlar ver'dikleri gerçektir. 
Aynı dairenin kısa zaman aralıkları içinde kendi 
verdiği eski bir kararına ters kararlar verdiği de bir 
gerçektir. Aynı dairenin, aynı mahiyette olan iki dos
yayı, aynı zamanda inceleyerek birini bozduğu, bi
rini tasdik ettiği de keza gerçektir. 

İçtihat birliğini kemaliyle temin etmek görevini 
engelleyen bu gibi durumların sebepleri nelerse, im
kânsızlıklar nelerse ortaya çıkarılmalıdır; sonra da bu 
sebeplerden yargı organının görevi içinde olanlar yar
gı organınca, icranın görevine girenler Hükümetçe, 
yasamaya taallûk edenler de Yüce Meclislerce or
tadan kaldırılmalıdır. Bu arada sayın Yargıtay hâkim
leri de bu gibi tenkitlere sebep olmayacak titizliği 
mutlaka gösteıimeli'dirler. 

Unutulmamalıdır ki, kanunlar ne kadar güzel 
olursa olsun, bu görevi yapacak, bu kanunları uygu
layacak olan hâkimlerin şahsiyetlerinin, gayretlerinin, 
iş görme ?rzu ve isteklerinin ,ka'biliyet ve bilgilerinin 
önemi inkâr edilemez. 

Şoför arabayı iyi ve kurallara uygun olarak kul
lanıyorsa, meydana gelecek kazadan dünyanın en 
kıymetli ve sağlam otomobili de olsa araba değil, şo
för sorumludur. İngilizlerin şu sözünü pek beğeni
rim; «ît j.i not the song it's the singer», yani marifet 
şarkının kendisinde değil, söyleyendedir. Bu sebeple, 
gerek Yargıtay ve gerekse Yargıtaya hâkim yetiştiren 
bidayet mahkemesinde'ki hâkimlerimiz, adalet ciha
zı üzerine toz kondurmamak sorumluluğu altındadır
lar. 

Sayın milletvelkilleri, adalet hizmetleri, âdil, ça
buk ve ucuz olmak zorundadır. Âdil olmayan hü
küm zalimdir. Çabuk olmayan hüküm müessir de
ğildir. Ucuz olmayan hüküm fakir fukara için hak 
kapısını kapatır. Gerek mevzuat ve gerekse uygula
ma,, vatandaşa adaleti bu niteliklerle sağlamaya 
mecburdur. Bu konuda her kurum üstüne düşen gö
revi yapmalıdır. 

Türkiye'de davaların çok uzadığı ve kararların 
müessiriyetinin azaldığı bir gerçektir. Bu uzamaların 
çeşitli sebepleri olmakla beraber, bazı hâkimlerin 
adaletin süratle tahakkuku için hiç gayret sarf etme
dikleri, hatta bizzat bu uzamaya sebebiyet verdikle
rini üzülerek belirtmek zorundayım. 20 sayfalık bir 
dava dosyasının kararını vermek için 20 defa tetkike 
alan, 20 defa talik eden bir hâkimin, 20 defa keşfe? 
gitmeyen hâkimlerin halen görev yapmakta oldukla
rı herkesçe bilinmektedir. Bunların, kâmil mânada,, 
bütün özellikleri ve vasıfları ile gerçekten hâkim 
olanlar ile hiçbir farkı olmaması, bu gerçek hâkim
leri üzüntüye sevk etmektedir. «Testiyi getiren de bir, 
kıran da bir» sözü başka yerde ortadan kaldırılamı-
yorsa bile, adalet cihazında mutlaka yok edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, umumî mahkemelerden ve
rilen her beş karardan birisi Yargıtaya gitmektedir 
ve her yıl da bu nispet artmaktadır. Dolayısıyle Yar-
gıtayımız her geçen gün daha ağır bir iş hacmi ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Buna mutlaka bir çare 
bulunmalıdır, Resmî gayri resmî bütün toplantılar
da; hâkim, savcı, avukat, ne zaman iki hukukçu bir 
araya gelse, adaletin daha çabuk tevzi edilmesini 
sağlamanın yollarından birisi olan, istinaf mahke
melerinin kurulması gerektiğinde birleşir; Yüce Mec
liste de her vesile ile bu husus ara ara dile geti
rilir. Yıllardır bu konuşulur, yıllardır aynı ihtiyaç 
yetkili kişiler ve makamlarca da ifade edilir. 

Bundan 19-20 yıl önce, ben, Hukuk Fakültesin 
de talebe iken hocalarımız, istinaf mahkemeleri 
için hazırlıklar ve çalışmalar yapıldığını söylemiş-
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lerdi. Öyle anlaşılıyor ki, Adalet Bakanlığındaki sa 
yın teknisyenler ve uzmanlar, hâlâ bu çalışmayı biti-
rememişler. Son olarak, geçen yıl sayın Yargıtay 
Başkanının riyasetinde bir komisyon, konu üzerin
de yaptığı çalışmalar sonucunda, bir kanun taslağı 
hazırlamıştır. 15 yerde bölge istinaf mahkemelerinin 
kuruluşunu öngören bu taslak, Adalet Bakanlığına 
sunulmuş olmasına rağmen, bugüne kadar bir ses 
çıkmamıştır. Bu işin sonuca bağlanması için Adalet 
Bakanlığından gayret istiyoruz. 

istinaf mahkemeleri kurulursa, mahallî mahke
melerin kararlarının bir kısmı bu mercie, bir kısmı 
da Yargıtaya gidecektir. Böylece Yargıtayra yükü 
azalacak, çalışma ve iş çıkarma sürati artacaktır. 
Dolayısıyle hak, daha çabuk dağıtılmış, adalet ci
hazının, hukuk hâkimiyetinin müessiriyeti dıha ziya
de sağlanmış olacaktır, istinaf mahkemesi, doğru 
bulduğu mahkeme karârlarım tasdik edecek, yan
lış buluyorsa bizzat doğru kararı verecektir. Ger
çekten ceza davalarında, çok basit maddî hatalar 
yüzünden dahi, binlerce dava dosyası bugün Yar
gıtaya geliyor. Hukuk davalarında da yine ufak 
maddî hatalar için olduğu gibi, zaman kazanmak 
maksadına matuf olarak, kötü niyetle, vaki tem
yiz sonucu, binlerce dava dosyası yargııayı işgal 
etmektediı. Bunlara, mevzuatta değişiklik yapılarak 
engel olunmalıdır, işte istinaf mahkemeleri, bu sa
kat vakıaları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak
tır. Bu bakımdan, mahallî mahkemeler ile Yargı
tay arasında bir istinaf mahkemesi kurulması yö
nündeki her teşebbüsün Adalet Partisi olarak sa
mimiyetle destekçisi olacağız. 

Sayın milletvekilleri,' artan nüfus, gelişen sanayi 
ve diğer çeşitli sebepler ihtilâfları arttırmaktadır. 
Bu yüzden Yargıtayda yeni kurulan hukuk ve ceza 
dairelerinin hâkimleri, savcıları, kalem personeli, 
Yargıtayın eski personel adedini büyük ölçüde ço
ğaltmıştır. Dolayısıyle Yargıtayımız eski binasına 
sığamaz, rahat çalışamaz olmuştur. Bina eskidir. 
Bugün için artık küçüktür. Yeni ilâve inşaatlar, ih
tiyacı karşılayacak yeterlikte değildir. Hâkimler, 
kâtipler küçük küçük odalarda oturmaktadırlar. Yar
gıtay üyesi olan hâkim, büyük bir vebal aldığının 
idraki içinde, rahat ve huzur içinde görev yapabile
ceği bir çalışma yeri ister. Halen Yargıtay hâkim
lerimizin çoğuna bu temin edilememiştir. Yargı
tay binası içinde doğru dürüst duruşma salonu bi
le yoktur. Hele avukatların durumu çok üzücüdür. 
Savunma bakanının, savunma makamınıu manevî 

varlığıyle ulviyeti ile kabili telif olmayacak şekilde
dir. Yargıtayda dosya okumak avukatlar için azap
tır. Dosya okumak için yer yoktur. Duruşmayı bek
leyen avukatlar koridorlarda, ayak altlarında iki 
dakikalık istirahat için oturacak yer bulamadan 
bekleşmektedirler. Halbuki her duruşma salonunun 
yanında avukatların bir odasının bulunması, savun
ma hakkının gereği ve şartıdır. 1136 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre, avukatlık, kamu görevi
dir. Bu görevi yapanlara bir küçük oda çok görül
memelidir. 

Tevhidî içtihat Genel Kurulu toplantılarına bir
çok hâkim katılamamaktadır. Çünkü, salonda üyele
rin hepsinin oturmasına imkân yoktur. Bu salon 
sadece 60 kişi alır. ilk gelen 60 hâkimden sonrası, 
salonda kendilerine' yer kalmadığı için toplantıya 
katılamamak durumuyla karşı karşıya kalmaktadır
lar, 

Keza, Yargıtay tetkik hâkimleri, Yargıtay binas' 
içinde kendilerine ayrılan yeterli çalışma yeri ot 
maciiğıhdan, dosyalarını evde incelemektedirler. Ba-
zan şöyle garip vakalar meydana geliyor: 

Avukat dosyayı istediği zaman, başkâtip veya 
kâtibin cevabı enteresandır; «Bana 100 lira verecek
siniz, taksiyle tetkik hâkiminin evine gidip dosyayı 
alıp geleceğim» şeklinde cevaplar verilmektedir. Arz 
ettiğim durum, Yargıtay binasının kâfi gelmediğini, 
adalet hizmetinin daha iyi işlemesi için binanın ge
nişletilmesinin şart bulunduğunu ortaya koymakta
dır; en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni et
mekteyiz* 

Değerli milletvekilleri, tashihi karar hakkındaki hü
kümler de iyi işlememektedir. Yargıtayın bir daire
sinin verdiği karara, yine o daireye itiraz edilmesi, 
tatmin edici olmaktan uzak bulunmaktadır. Ayrıca 
tashihi karar yoluyle düzeltilen karar, iki şekilde 
tecelli edebilir: Bu yolla bozulma kararı verilmiş ise, 
işin mahallî bidayet mahkemesince yeniden ele alın
ması gerekecek, yeniden iddia ve savunma imkânı 
doğacaktır. Bunda büyük bir sakınca yoktur. An
cak, karar düzeltme yoluyle, cince veriltn bozma 
kararı kaldırılarak, onama kararı verildiği takdirde, 
artık yeniden mahallî mahkemede inceleme ve dola
yısıyle yeniden iddia ve savunma hakkı bulunma
maktadır. Yani birinci şekilde bu tashihe karşı sa
vunma mümkündür; ikinci .şekilde ise, aynı tashihe 
karşı savunma mümkün değildir. Bir taraf için mevcut 
olan tashihi karar hakkı, bu durumda, diğer tara
fın elinden alınmış olmaktadır. Bu müessese iç.<; .'e 
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günün şartlarına ve modşra hukuka uygua yeni 
kurallar dü^ülmel id^ 

Aziz arkadaşlarım, Yajgıtayda durulma, yani 
murafaa müessesesi üaeriftdfl kısaca duram istiyo
rum. Bugünkü şekliyle, murafaadan, kanuna konul
masındaki maksat temin e4ü^*şşmeJkte(dic. Hatta ço
ğu zaman, duruşmada tarafları dinleyen hâkimlerle, 
nice zaman sonra kaçar yçfilkkeo h« kabaca iştirakle 
hüküm veren hâkimlerin başka başka kişiler olduğa 
bilinen bir gerçektir. Ayrıca, duruşmada zabıt tan
zim edilmediği için, bir günde 80-100 avukat^ din
leyen Yargıtay üye^rin^ı, bw savşunmajlacı ne akıl
larında tutmaları, ne de bu savunmalar üzerinde 
bir zihin jimnastiğinde bujunma^aa inhayı vardır. 
O halde murafaa için yjspi hükümler geçilmeli ye 
faydalı hale sokuUnî^djr. Bunun. içjja şajm Yargl-
tayımızın bu konuda .çaltşmaJlajr yapmasını beklıyo-
ruz. Adalet Partisi olarak müspet çalışmalarının 
sonuçlarının sahibi yş takipçisi olacakız. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay karalarının ge
rekçesi, yazılması, muhalefet jerhifri, mahallini gön
derilmesi konularında da çok kışa olarak birkaç nok
tayı dile getirmek istiyorum. 

Yargıtay kararlarının birçoğu gerekçeden mah
rum olarak çıkmaktadır. Bu husus, «Bütün mahke-" 
melerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır» 
şeklindeki Anayasamızın 135 nci maddesine ve usul 
kanunlarına aykm&r. Temennimiz Yargıtay karar
larının hepsinin kanuna uygun olarak, gerekçeli ol
masıdır. Böylece hem vatandaş kendisine taalluk 
eden bu hükmün; niçin, neden onandığını veya 
bozulduğunu öğrenecek; hem de bidayet mahkeme
leri bunları emsal alarak karar veEec^lerindejB, doğ
ru ve çabuk karar nispeti artacak; buna karşılık 
da Yargılayın işi bir ölçüde azalmış olacaktır, öte 
yandan Yargıtay kararları da bidayet mahkemelerin
de olduğu gibi çok geç yazılmakta, bu ise çeşitli 
sakıncalar doğurraaktdAir. Her kademedeki yargı 
organında, kararın verdisi Ue yazıUsaSı arasında 2a"-
man geçirümemesiai zacarJ gâmı«fcteyj& Ayrıca, ka
ran yazılan dava dosyglaa sji&atle. mahal# mahke
mesine gönderilmek gejsekir, Uyj^mada m, zaten 
o safhaya kadar çeşitli sefeepierie uzamjtş olan da
vaya ait dosya, aradan U2M& mmm. gemlikten sonra 
mahüine gçMiderilm^şte^ir. ftunuu ise bjiçok hakkuı 
kullanılmasını ortadan kaWyy*dp̂  bir ge/fektir. Te
mennimiz işi b|ten dp^yaj^rı^ beklstJjmedsn süetle 
yerine getirilmesidir. . 

İttifakla ittihaz olunanı k^ajrlarm dışında, Yar
gıtay kararlarında çoğı^Ujkla verenlerin dosya içi

ne konulan karar suretlerine, muhalefet eden üyenin 
muhalefet şerhi genellikle konulmamaktadır. Halbuki 
gerek kararı veren mahallî mahkeme ve gerekse iş 
sahihi, çoğunluk kararına karşı koyan üyenin neden 
bu hükme karşı çıktığını bilmelidir. Bu onların hak
kıdır. Onım için muhalefet şerhlerinin, dosya içine 
konan bütün kararlara dercedilmesini temenni edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi üzülerek bir hususa 
temas edeceğim. Yargıtay üyelerinden kitap yaz
mayanı pek azdır. Bu kitapların çoğu da birbirine 
benzer. Eser sahibi hâkimler, tenkide değil sadece 
tebrika lâyıktırlar. Biz de onları tebrik ederiz. Eser
lerinin adalet tevziinde faydalı olmasını dileriz. An
cak bir hususu benimsemediğimizi ifade etmeliyiz. 
Kitap yazan Yargıtay hâkimleri, bu arada bidayet 
mahkemelerinin hâkimleri, bu kitapları il ve ilçeler
deki hâkimlere yollamakta ve satışının yapılmasını 
rica etmektedirler. Bunu alan hâkim ve savcılar son 
derece müşkül durumda kalıyor. Bu kitapları kime 
ve nasıl satsınlar? Bu defa çağırıyorlar avukatları, 
ver kitabı iste bedelini; yolla kitap yazarına ücretini. 
Bu işin ne kadar laubali, adalet müntesipleri arasın
daki münasebetler yönünden ne kadar yanlış oldu
ğunu izahtan vareste sayıyorum. Yüksek Hâkimler 
Kurulunun, bu yanlış işi yasaklayan bir tamimi bu
lunduğunu biliyoruz; fakat bu tamimin uygulanma
dığının bilinmesini ve gerekli tedbirin alınmasını di
liyoruz. Buna mutlaka bir son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanının resmî 
tören ve toplantılardaki yeri son derece önemlidir. 

. Çünkü o muhterem zat, mülkün esası olan adaleti 
fiilen dağıtanların hepsini temsil etmektedir. Pro-
tokolda Yargıtay Başkanına, makamının ulviyeti ile 
mütenasip olan özel bir yer verilmesini Adalet Par
tisi olarak zarurî görüyoruz. 

Çeşitli kurumlar, bilgi ve tecrübesini artırmak 
maksadıyla her yıl birçok personeli dış ülkelere gön
dermektedir. Bu konuda en az ilgiyi adalet mensup
ları görmektedir. BeUi nitelikleri taşıyan hâkim veya 
savcıların, bilgilerini, tecrübelerini artırmak, geli§en 
dünya şartlarına göre hukukun gelişmesini yerinde 

, incelemek için yurt dışına gönderilmesi imkânının 
artirılmasını faydalı, gömlekteyiz. 

Ülkemizde, kamu görevlilerinin bir kısmına mes
ken lojman temin edilmiştir. Bu hizmet, her geçen 
gün artırılmaktadır. Bu arada, görev yaptığı yerde, 
görevinin niteliği ile bağlanabilen bir evde oturmak 
durumundaki hâkimlerimizin de mesken ve lojman 
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konusuna, biiiçemİzin Komisyonda aldığı son durum 
nazara alınarak öncelik verilmesi içten dileğimizdir. 

Ankara'da birçok kamu kuruluşunun personeli 
için servis vasıtaları vardır; Yargıtay ise böyle bir 
yeterli imkândan mahrum idi. Bu yıl içinde otobüs
ler alınarak, Yargıtay hâkimleri için servis olarak 
hizmete sokulacak olmasından duyduğumuz memnu
niyeti ifade etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak bir temennimizi 
ifade etmek istiyoruz : 

Yakın zamana kadar Yargıtay Bütçesi müstakil 
değildi; isabetli bir şekilde, şimdi Adalet Bakanlığı 
Bütçesinden ayrılmıştır. Tıpkı bunun gibi, Yüksek 
Hâkimler Kurulu bütçesinin de müstakil bir hale 
gelmesi düşünülmelidir. 

Yargıtaya üye yetiştiren adliye bidayet mahke
melerinin ve hâkimlerinin bağlı bulunduğu ve Yar
gıtay üyelerini seçen bu kuruluşun, bütçesi de müs
takil olduğu takdirde hizmetin daha iyi yürüyeceği 
inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonunda Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın temas et
tiği bir iki hususa temas etmeden geçemeyeceğim. 
Sayın sözcü; «Adalet Bakanlığı Kuruluş Kanununun 
hâlâ çıkmamış olması, bugünkü iktidar için utanç 
vericidir» şeklinde bir sözde bulunmuştur. 

Bugünkü iktidarın ortağı olan bir partinin grup 
sözcüsü olarak bu ithamı reddediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığının bir 
kuruluş kanunu yok ise, 11 aydır görev yapan bu
günkü Hükümeti niye mesul tutuyorsunuz? Siz de 
yıllarca, daha sonra da bundan bir sene kadar ön
ce, bir buçuk sene kadar önce, aylarca iktidarda kal
dınız. Eğer, bu bizim için bir utanç vesilesi ise, si
zin için bir utanç vesilesi niye olmasın? Siz iktidar
da iken böyle bir tasarı getirdiniz de Yüce Meclis 
ret mi etti? Tasarı getirmedinizse, bir teklif getirdi
niz de bu Meclis ret mi etti? Siz, yıllarca ve aylar
ca ne bu kanunu çıkardınız, ne bu tasarıyı getirdi
niz, ne bu teklifi getirdiniz; ama bugünkü Hükü
met, bu tasarıyı hazırlamıştır, önümüzdeki günlerde 
Yüce Meclise gelecektir; inşallah Yüce Meclis bu 
kanunu çıkaracaktrr. O sebeple; utanç verici olma 
iddiasını kabul etmiyorum, reddediyorum arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü, konuşmaları sırasında; bütçe müzakerele
rinin başlamasından evvel Cumhuriyet Halk Par
tisinin radyo ve basın marifetiyle ilân ettiği bir gö
revi, kendisine verilen bir görevi, Yargıtay gibi aziz 

bir müessesenin bütçesi konuşulurken de yerine ge
tirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin bütçe müza
kerelerinden önce yayınladığı bildiride aynen şöyle 
denilmekte idi : «Cumhuriyet Halk Partisi, bütün 
bütçe sözcülerine, bütçe müzakerelerinde hedef ola
rak Demirel'i göstermiştir; hedef Demirci'dir.» 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü bu görevi yerine getirmiştir. Yar
gıtay Bütçesi üzerinde dahi görüşülürken Demirel'i 
hedef olarak seçmiştir. Değerli arkadaşlarım, Yar
gıtay Bütçesi konuşulurken adalet hizmetine yar
dım edecek şeyler söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süre bitti efendim, 
lütfen bağlayınız. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Hemen bağ
layayım Sayın Başkan, emredersiniz. 

Yargıtay Bütçesi konuşulurken, Sayın Demirel'in 
adalete saygısızlığından bahsetmek, hatta ve hatta 
aynen söylüyorum; «Sayın Demirel; ne demek Ana
yasa Mahkemesi, ne demekmiş bağımsız yargı or
ganları diyor» şeklindeki ifadelerini, üzüntü ile 
değil; ama gülerek dinledim. Değerli arkadaşlarım, 
bu sözlere gülmekten başka bir şey yapılmaz. Ben 
sadece, Sayın Demirel'i itham eden bu sözler ya
landır demekten bile hicap duyuyorum. Çünkü, Tür
kiye'de bu sözler yalandır demekten bile hicap du
yuyorum. Çünkü, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti
nin demokratik hukuk devletinin Başbakanının yar
gı organına saygısız olduğunu söylemek, demokra
tik hukuk devletine ve Cumhuriyet Hükümetine say
gısızlıktan başka bir şey değildir. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Demirel'e saygılı olmaya 
meObur değilsiniz; ama Cumhuriyet Hükümetine 
saygılı olmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, rica ediyorum lüt
fen. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Hemen bitiri
yorum, son cümlemi söylüyorum Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Güvenlik mah
kemelerine saygısızlığı yapan biz değiliz. Yargıtaya 
saygısızlığı yapan biz değiliz. Anayasa Mahkemesi
ne saygısızlığı yapan biz değiliz. Bütün bu kuruluş
ların kararlarına saygılıyız; ama Anayasadaki bazı 
hükümlerin değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 
Değiştirilmediği sjürece, kararlarına saygılıyız; ten
kit etmek bizim hakkımızdır. 



M. Meclîsi fi : 61 U . İ . İ9f6 6:1 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Da
nıştay kararlarını niye uygulamadınız? Niye uygu
lamadınız? 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Eğer bunları 
saygısızlık olarak kabul ediyorsanız, hukuk devleti
ne inanmıyorsunuz demektir. Hukuk devletinde 
Anayasanın bir hükmünü, kanunun bir hükmünü 
bu kürsüden tenkit edemeyeceksek, neyi söyleyece
ğiz arkadaşlarım? 

Yargıtay Bütçesinin yüce milletimize, sadece ve 
sadece hak ve adalet tevzii için hizmet eden muhte
rem adalet mensuplarına hayırlar getirmesini Ce
nabı Allahtan diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Millî Selâmet Partisi örupu adına Sayın Sudi 

Reşat Saruhan; buyurunuz efendim. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 
M. S. P. GRUPU ADINA SUDÎ REŞAT SARU

HAN (Rize) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Millî Se
lâmet Partisinin görüşlerini, Grupum adına arz ede
ceğim. 

Hakkın teslimine ve hukukun vikayesine yüksek 
seviyede merci ve melce olan temyiz mahkemesinin 
ehemmiyetini 20 dakika içerisinde her yönüyle te
barüz ettirmek, elbette mümkün değildir. 

Bazı noktalara kısaca temas etmek istiyorum. 

Yargıtayımızın. yardıma muhtaç olan bir tarafı, 
biriken işlerin süratle âdil neticelere bağlanması im
kânlarını hazırlamaktır. 

Bugün için hâkim adedini artırmak, dava daire
si adedini artırmak, yardımcı personel adedini ar
tırmak gibi kısa vadeli tedbirler düşünülebilir. An
cak, hakiki tedbir, uzun vadeli de olsa, davaların 
çoğalmasına sebebiyet veren içtimaî huzursuzluğu 
kaldırmaktır. 

Hakka ve hukuka riayet fikrini ve haksızlığın 
dünyada veya ahirette mutlaka cezasız kalmayaca
ğı inancını, en küçük yaşlardan itibaren zihinlere ve 
kalplere telkin etmek ve yerleştirmek lâzımdır. 

'Bir memlekette, seneden seneye davaların adedi 
birbiriyle mâkûsen mütenasip olarak artıyorsa, o 
memlekette ona muvazi olarak huzursuzluk da ar
tıyor demektir. 

Bu tedbirlerin dışında, benden önce konuşan ar
kadaşlarım da işaret ettiler, istinaf mahkemelerinin 
behemahal kurulması lâzımdır. Artık söylene söyle

ne öyle bir hal aldı ki, istinaf mahkemelerine karşı 
beslenen itimadın dahi, belki sarsılmasına yol açı
yor. Rica ediyoruz, bu hazırlıklar, bir an evvel ta
mamlansın. 

Milletlerin hayatında adalet yegâne beka unsu
ru olmuştur. Âdil olanlar yaşamış, zalimler münka
riz olmuşlardır. Onun içindir ki, «el adl-ü esas-ül 
mülk», yani adalet mülkün, ülkenin esasıdır denil
miştir. 

Zalimlerle mazlumlar, kuvvetlilerle âcizler ara
sındaki muvazeneyi temin eden adalet olmazsa, o ce
miyette anarşi kıvılcımları yükselebilir. Tarihimiz
de ve zamanımızda âdil kararlarıyle iftihar ettiği
miz hâkimlerimiz çoktur. Kendilerini bizden sonra 
gelecek olan nesiller de takdir ve hürmetle yad ede
cekler, «Allah razı olsun» diyeceklerdir. 

Buna mukabil teessür ve teellüm ile ifade ede
yim ki, kararlariyle vicdanı tatmin ve memnun ede
meyen hâkimlerimiz az da olsa bulunmuştur. 

Kendilerine asla şahsî husumetimiz cihetiyle de
ğil; fakat meslekî uhuvetimiz sebebiyle bir izahat 
arz etmek istiyorum; maksadını tahrip değil, tamir
dir, teminatım ise hüsnüniyetimdir. 

Muhterem arkadaşlar, ilmî tenkitlerin hukuk ni
zamının korunmasına hizmet edebileceği, tenkide mu
hatap olanlar tarafından da kabul edilmelidir. Hak
lı tenkitler cevapsız kalırsa, düzeltilmeyen karar, 
maşerî vicdanda tasvip yeri bulamaz. Bilhassa ni
haî kararların isabetli olup olmadığı, verildikleri za
man değil, hatta gelecek nesiller tarafından dahi mü
nakaşa edilmemelidir. Merciler birbirinden ayrı dahi 
olsa, aynı mesele hakkında yekdiğerine mübayin ka
rarlar verilmemelidir. Hele mercii bir olur; fakat 
kararlar mütenakız olursa, elbette medarı tenkit
tir, tasrih edilmelidir. Yargıtayımızın böyle kararları 
vardır. 

Ceza Genel Kurulunun bir kararına işaret ede
rek, düzeltilmesi ricasiyle sözlerime nihayet verece
ğim: 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 19 , 11 . 1962 gün 
ve 48/44 sayılı karariyle, kesinleşmiş hükümlerin 
Anayasanın 132 nci maddesine göre diğer mahke
meleri de bağlayacağına karar vermiştir. Buna rağ
men üç sene sonra yine Yargıtay Ceza Genel Ku
rulu ittihaz ettiği 20 . 9 . 1965 gün ve 234/313 sayılı 
karariyle, mahiyetleri suç teşkil etmediği ci
hetle sivil ve askerî mahkemelerin 300'den ziyade 
kesinleşmiş hükümleriyle beraat ve iade olunan dinî 
eserlerin okunmasını suç saymıştır. Anayasanın 
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İ 32 nci maddesinde yazılı kesin hükümlerin netice
lerini bertaraf eden bu karar, çok veçhelerle hatalı
dır. 

Brkaç tanesine temas edeceğim : 

Birincisi, Ceza Genel Kurulu, dava mevzuu dos
yada mevcut 300'den ziyade kesinleşmiş beraat ve 
iade kararlarını dikkate almadığı cihetle, Anayasanın 
132 nci maddesine muhalif olarak bir karar ittihaz 
etmiştir. 

İkincisi, haklarında dava açılan dinî eserlerin 
mevcudu 20 - 25 civarında olduğu halde, aynı müel
lif tarafından yazılmış bulunan ve haklarında açıl
mış dava bulunmayan bütün eserleri suç saymıştır. 
Bu suretle Ceza Genel Kurulu hem davanın dışına 
çıkmış, hem de bir müellifin eserleri ile beraber âde
ta ismini mahkûm etmiştir. Nitekim bu karardan 
sonra bu müellifin ismini taşıyan bayram tebrikleri 
dahi takibata mevzu olmuştur. 

* Üçüncüsü : Ceza Genel Kurulu, Çetin Özek tara
fından yazılmış «Türkiye'de Lâiklik ve Gerici Akım
lar» isimli kitap, dava dosyasında bulunmadığı halde, 
kararın esbabı-mucibesinde tam 16 defa bu kitaba 
atıf yapmış ve davaya mesnet göstermiştir. Böylece 
dosyada bulunmayan deliller, maznun aleyhine ithal 
ve istimal olunmuştur. 

Dördüncüsü : Dava mevzuu eserlerin dinî mahi
yette olup olmadığı, din ilimleri ile mecehhez, taraf
sız bilirkişilere tetkik ettirilmek lâzım gelirken, dine 
muhalif olduğu bilinen ve dinî kültürü ve ehliyeti ol
mayan şahısların mütalaalarıyle dinî eserler ve din
darlar mahkûm edilmiştir. Böylece, «Her fende 
ancak ehil olanın reyi muteberdir» kaideyi ilmiyesi 
ihlâl edilmiştir. Halbuki bu eserlerin tamamen dinî 
mahiyette ayet ve hadis tefsirleri olduğuna dair 
Diyanet İşleri Yüksek Müşavere Kurulunun raporları 
mevcuttur. Bu raporlar dava mevzuu eserlerin ilk 
sayfasına dercedilmiştir. 

Ceza Genel Kurulunun bu kararı, iştirak eden 
azaların yarıdan bir fazlası gibi küçük bir ekseri
yetle alınmış ve muhalefet şerhleri karara dercedil-
memiştir. Şu hazin manzara karşısında bir lâhza 
teemmülünüzü rica edeceğim. Bir tarafta, umumi
yetle ağır ceza mahkemelerinin 300'den ziyade kesin
leşmiş kararlarına imza koyan, 700 - 800 kadar da
vanın her yönünü tetkik ederek kanaat-ı vicdaniyeye 
sahip olmuş ve beraat kararı vermiş hâkimlerimiz, 
diğer tarafta ise yukardaki hukukî hatalarla malul 
karara imza koyan 8 - 10 kadar hâkimimiz. 

BAŞKAN — Sayın Sâfuhan, bir dakikanızı ala
bilir miyim efendim? Bu konuşmalarınız, Anayasa
nın 132 nci maddesi muvacehesinde dikkate alınarak 
mı yapılıyor acaba? 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — Evet 
efendim, Anayasanın 132 nci maddesinde kesin hü
kümlerin diğer mahkemeleri de bağlayacağı yazılıdır. 
Burada her iki karar da mütenakızdır, o noktanın 
tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efen
dim. 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — Bun
ların hangilerinin daha âdil olacağını ehli insafın vic
danlarına havale ediyorum. İkinci karar, elbette 
ruy-i zeminde adalet varsa, nakzedilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, kendi dininin ahkâmına 
muhalif olmayan dinî fikriyatını söz ve yazı ile yay
manın suç sayıldığı yerde, fikir hürriyetinin, din ve 
vicdan hürriyetinin mevcudiyeti iddia olunamaz. Din 
ve vicdan hürriyetinin bulunduğu yerde dinin tedri
satı, neşriyatı ve propagandası yapılabilmelidir. Zira, 
bunlarla beslenmeyen esasat-ı diniyenin yaşaması 
mümkün değildir., Muayyen bir zihniyetin hâkimi
yetini temin eden fikirlerden başkasını mahkûm sa
yan rejimin adı demokrasi değil, istibdat olur. 

Avrupa'dan ithal edildiği günden beri kanunla
rımızda herkesin aynı şeyi anlayacağı biçimde tarifi 
yapılmamış olması bakımından, her tarafa çekilebilen 
layiklik gölgesi altında her türlü dinsizliğin alabildi
ğine serbest olduğu yerde, kendi dininin neşriyatını 
ve propagandasını yapmak suç sayılırsa, orada din 
ve vicdan hürriyeti yoktur. 

Aslında, hürriyet de maarif kitaplarında bize oku
tulduğu gibi değildir, yani hürriyet «Başkasına za
rar vermeyecek herşeyi yapmak» demek değildir. Bu 
belki rezaletini ilân etmek demektir. Asıl hürriyet 
odur ki; kanunun adalet ve tedipten başka kimse 
kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mah
fuz kalsın, herkes meşru hareketlerinde şahane ser
best olsun. 

Muhterem milletvekilleri, Avrupa'nın layik devlet
lerinde, layikliğe aykırılık iddiasıyle mahkûm edilenler 
görülmüş müdür? Avrupa devletlerinin kendi mille
tine bahşettiği kadar din ve vicdan hürriyetini bizim 
kendi hükümetlerimizden istemek hakkımız yok mu
dur? Yoksa, bizim milletimiz bir Avrupalı kadar 
hürriyete lâyık değil midir? 

18 nci asırda, değirmenini yıkmak isteyen Alman 
İmparatoruna karşı, «Berlin'de hâkimler var» diyen 
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Alman köylüsünün haline, 20 nci asrın ikinci yarı
sında hasretle bakmak istemiyoruz. 

Bütün hâkimlerimizi, Fatih Sultan Muhammet 
Han Hazretlerini daha hükümranlık tacı başında iken 
mahkûm edebilen Rahmetli Kadı Efendinin yanında 
görmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal arz edip huzuru
nuzdan ayrılmak istiyorum. 

Pakistan İngilizlerin işgalinde iken, Pakistanlı 
İslâm alimi Mevdudî Hazretleri bir kitap yazmıştır. 
Bu kitabında, Kur'an'ı Azimüşanın bir kısım ayetle
rini zikrederek, milletini, Allah'ın emirlerine bağlan
maya ve İngiliz zulmüne karşı koymaya davet etmiş
tir. İngilizler, kendi dinlerine olan hürmetleri hase
biyle bu zata ilişmemişlerdir; fakat aynı kitabı yıl
larca sonra Türkçeye çeviren mütercim hakkında 
layikliğe aykırılık iddiasıyle dava açılmış ve aylarca 
ağır ceza mahkemesinde, ceza tehdidi altında inle-
miştir. Ezeli İslâm düşmanı İngilizlerin müstemleke 
idaresinde yapmadıklarını, kendi kendimize yapmak 
revayı hak mıdır? 

Bu temsilin dürbünüyle bakarak mukayese etmeyi 
ve hüküm vermeyi hürriyetperver heyetinize havale 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, milletin ve milliyetçiliğin 
tarifi içerisine dinî inançları ithal etmezseniz, bir gün 
karşınıza çeşitli milliyetçilikler çıkar. Kaç günden 
beri Mecliste de milliyetçilik üzerindeki anlaşmazlık
lar görülüyor. 

İşte, karşımıza böyle çeşitli milliyetçilikler çıktığı 
vakit, o zaman milletin bölünmesine sebebiylet ver
miş oluruz, Allah göstermesin. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bölücülük olmaz 
mı? 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — Muh
terem kardeşim, onun müzakeresini geniş boylu si
zinle bu kürsünün haricinde yapmak isterim. Ama... 

BAŞKAN — Yeri de orasıdır Sayın Saruhan, ce
vap vermeyin lütfen. 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — Yasak 
edilen o eserlerin, her türlü bölücülüğün ilâcı zikre
dilmiştir. Anarşinin sebepleri tahlil edilmiştir ve 
ilacı ortaya konmuştur. 20 sene sonra şu hadise ce
reyan edecek demiştir, aynen öyle olmuştur, ilmî bir 
şekilde olmuştur. İnşallah müzakere ederiz muhte
rem kardeşim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlıyirum. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Soruhan. 
Demokratik Parti Grupu, görüşlerini Adalet Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde arz etmiş olduğunu ifade et
miştir. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu'nda. 

Buyurunuz Sayın Altmışyedioğlu. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

1976 Malî yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yargıtay, yüksek bir yargı organıdır. Kararlarını 
üst derecede tetkik edecek başka bir organ yoktur. 
Alt mahkemelerin kararlarını bozmak, değiştirmek, 
tasdik etmek gibi yetkilere sahiptir. Mevzuatımıza 
göre; Yargıtay bîr işe doğrudan doğruya el atamaz. 
Bir istek üzerine davalar Yargıtayca incelenir. İstis
na olarak, kanunlar, re'sen Yargıtaya gidecek işleri 
tayin etmiştir. 

Davaların Yargıtaya gidebilmesi için, temyiz şar
tının yerine getirilmesi ve temyiz edilecek bir kara
rın olması lâzımdır. 

Ceza davalarında, aleyhte temyiz olmadıkça, Yar
gıtay temyiz edenin hukukî durumunu ağırlaştıran 
hüküm veremez. 1730 sayılı Kanunla Yargıtayın gö
revinde değişiklikler yapılmıştır. Eski kanununda ol
duğu gibi, adliye mahkemelerinden verilen hükümle
rin incelenmesinin son mercii yine Yargıtay olmak
la beraber, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, Cum
huriyet 'Başsavcısı ile kanunlara göre bunlar duru
munda olan kimseler aleyhindeki görevden doğan 

Mukaddes değerler uğrunda ve Aallah yolunda 
ölmenin de, yaşamanın da aynı derecede şerefli oldu
ğunu telkin etmezseniz; müdafaa-i milliye için öle
cekleri bulamazsınız. 

Vaktimin müsaadesi nispetinde ve çok ehemmiye
tine binaen Yargıtayımızın yek diğerine mübayin bir 
kararının tashih edilmesi ricasıyle huzurunuzda arz 
etmiş bulunuyorum. 

Tekrar ediyorum ki, 10 sene önce verilmiş bu ka
rarın bugünden itibaren tahsisi çareleri aranmalıdır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gerekçesini oku
dunuz mu? 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — Oku
dum efendim. 

Bu istirham ve rica ile huzurunuzdan ayrılmak is
tiyorum. 
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tazminat davalarına ve kanunlarla gösterilen diğer 
davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bak
mak görevi de Yargıtaya verilmiştir. 

Bugün Yargıtayımız 250 bine yakın dava dosyası 
incelemekte, adalete uygun karar verilmesi için in
san üstü gayretle çalışmaktadır. 

Türk milleti tarihin her devrinde adalete en büyük 
değeri vermiş, adalet duygusunun olmadığı toplum
larda, toplumun temelinden sarsıldığı görülmüştür. 
Yargıtayımızın iş yükü fazlası ile artmıştır. Her yıl 
gelen işler, bir önceki yıla nazaran daha da artmak
tadır. 

Bugünkü mevzuat gereğince, temyizi kabil olma
yan hükümler son derece sınırlı olduğu için, Yargı-
tayın yükü artmaktadır. Bu sebeple kanununun tayin 
ve tespit edeceği esaslara göre, bölge istinaf mahke
melerinin kurulmasına büyük ihtiyaç vardır. 

Kurulan bu istinaf mahkemeleri sayesinde, hem 
işler sürümcemede kalmayacak, hem de daha iyi ve 
ciddî tetkiklere vesile olacaktır. 

2556 sayılı Yasayı değiştiren, hâkimlerin ödenek
lerinin artırılmasını öngören tasarının, geçen dönem
de Mecliste kabul edilmiş olması, hâkimler arasında 
büyük memnuniyet yaratmıştır ve hâkimlerin meslek
te kalmalarını sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtayımızın bugünkü bi
nası mehabetine uygun değildir. İhtiyaca cevap ver
mekten de uzaktır. Duruşma salonları yoktur. Sayın 
üyeler, 2 - 3 kişi bir odada, sıkışık durumda oturmak
tadırlar. Yüksek hâkimlerimize rahat çalışabilme im
kânı mutlaka verilmelidir. Hâkimlerin oturdukları 
odalar mefruşat yönünden yeterli değildir. Yargıtay 
binası zaman geçirilmeden ihtiyaca cevap verecek 
tarzda mutlaka inşa ettirilmelidir. 

Yargıtay dairelerince verilen kararlar zamanında 
yazılıp, mahalline süratle gönderilmelidir. Bu konuda
ki gecikmeler ve aksaklığın, personel ve kadro yeter
sizliği yüzünden olduğu inancındayız. Halen Yargı-
tayın büyük bir kütüphaneye ihtiyacı vardır Yargı
tay üyelerinin tecrübelerini hukukî sahada geliştirme
leri için, dış ülkelerde kısa süreli incelemeler yapa
bilmelerinde yarar vardır. Cumhuriyetimizin ilk ku
ruluşunda dış ülkelere çok sayıda hâkim göndermek 
suretiyle milletimiz büyük hukukçular yetiştirmiştir. 
Temyizde murafaalı davaların süratle sonuçlandırıl
ması gereğine inanıyoruz. Temyizde vazife gören ve 
sayısı elliyi bulmayan kâtip ve mübaşirlerin ve odacı
ların 657 sayılı Kanun gereğince diğer devlet memur
larına verilen yan ödemelerden istifade ettirilmesi ve 
bu imkâna bir an önce kavuşturulması inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, Ceza daireleri arasındaki iç
tihat ihtilâfları da mahkemelerde yanlış uygulamalara 
sebep olmaktadır. Hatta bu yüzden adlî hataların 
işlenmesine sebebiyet verilmektedir. Ceza dairelerin
deki ihtilâfların süratle giderilmesi lüzumuna inanı
yoruz. 

Bir memlekette adalet mekanizması ağır işliyor
sa, o ülkede haksızlık had safhaya gelmiş demektir. 
Geciken adalet, haksızların ve suçluların işine yarar, 
masumlara zarar verir. Vatandaşın adalete inancı 
sarsılırsa, devlete olan güveni de sarsılır. Bu bakım
dan hepimiz âdil ve çabuk adalet ilkesine inanıyo
ruz. 

Vatandaş, süratli, emniyetli, ülkemize huzur ve 
güven getirecek bir adlî nizamın özlemini duymakta
dır. Uzayan davalar vatandaşı canından bezdirmek
tedir. Yargıtayımızda bu saydığımız aksaklıkları gi
derecek büyük hukukçular vardır, yeter ki, Meclisler 
ve hükümetler gerekli desteği esirgemesinler. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde Grupumuzun görüşlerini arz etmiş bulunu
yorum. Bu vesileyle Yargıtay Bütçesinin Yüce mille
timize, Yargıtay mensuplarına hayırlı olması dileğiy
le, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P., A. P., 
M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmiştir. 
Şahsı adına Sayın Nurettin Yılmaz; buyurun efen

dim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
«Adalet mülkün temelidir» diyoruz, fakat adalet 

mekanizmasına ve mensuplarına gereken ilgiyi gös
termiyoruz. Hele Türkiye'de adalet mekanizmasının 
en üst kuruluşu olan Yargıtay, sıradan kuruluşların 
da gerisinde, maddî zorluklarla karşı karşıya bulun
maktadır. Ellerinde terazi ile adaleti dirhem dirhem 
tartıp dağıtan bu saygıdeğer müesseseye, yabancı ül
kelerin kendf hâkimlerine verdikleri değerin tamamı
nı, aynısını değil hâkimlik vakar ve haysiyetine ya
raşır asgarî maddî ve manevî değerin verilmesi en sa
mimi temennimizdir. 

Kabul etmek gerekir ki, yılmak ve yorulmak bil
meden bir mesai sarf eden fedakâr Yargıtay üyeleri, 
bugünkü hayat koşulları karşısında büyük maddî sı
kıntı çekmektedirler. Geç tecelli eden adalet mükem
mel bir adalet olamaz. Bu nedenle, önlerindeki sayı-
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sız dosyaları sabahtan akşama kadar tetkik etmek 
zorunda kalan bu saygıdeğer üyelere, onların yanında 
çalışabilecek yardımcı üyelere yeni kadroların veril
mesinde mutlak zaruret vardır. 

Adaleti ilk safhada uygulayan yarının Yargıtay 
üyeleri taşradaki savcı ve hâkimlere, yıllar evvel, 
Bakanlıkça, özel surette kitap gönderiliyordu; kendi
lerinin meslekî bilgileri bu suretle biraz artırılıyordu, 
Bakanlık maddî bakımdan kendilerine biraz katkıda 
bulunuyordu. Maddî zorluklar içerisinde bulunan 
tüm hâkim ve savcılara, yeniden bu meslekî kitapla
rın verilmesinde yarar görüyoruz. 

Yargıtayın personel ve bina sıkıntısı çektiği bir 
gerçektir. Benden önce konuşan arkadaşlarımız bu 
noktalara temas ettiği için, vaktin darlığı bakımın
dan bu noktalara temas etmeyeceğim. Sayın Bakan
lığın bu zarurî ihtiyaçları gidereceğine kanaat geti
riyorum. 

Haricen aldığım malumata göre, şu anda tüm Yar
gıtayın personelini, hâkimlerini sadece 2 otobüs ev
lerinden dairelerine götürüp getirmekte. Takdir eder
siniz ki, bugünkü trafik zorluklan içerisinde bu 2 
otobüsün son derece az olduğu bir gerçektir. Bu hu
susta da sayın Bakandan bazı yardımlar rica edece
ğiz. 

Son Anayasa değişikliği ile hâkim ve savcıların 
inzibat cezalarına karşı idarî yollara baş vurmaları 
kısıtlanmıştır. Bu sosyal adalet ilkelerini zedelemek
tedir. Bu bakımdan inzibatî bir cezaya maruz kalan 
bir hâkimin, diğer tüm memurlar gibi idarî yollara 
baş vurması, onun doğal hakkı olmalıdır. Bunun da 
temin edilmesi yoluna gidilmesini rica edeceğiz. 

Olağanüstü bir çalışma ve dimağ yorgunluğu içe
risinde olan hâkimlerimize yıpranma hakkının tanın
ması gerekir. Artan % 50 ödeneklerinin emeklilikle
rine sayılması gereken ve en mühimi sayın arkadaş
larım, 25 sene hâkimlik yapmış bir kimse ve o ka
dar da tahsil yapmış bir hâkim veya bir savcı, bir 
trafik kusuru ile birisinin ölümüne veya yaralanma
sına sebebiyet verdiğinde, muayyen bir hadden son
raki bir ceza ile mahkûm olduğu takdirde, o hâkim 
veya savcı tamamen meslekten çıkarılır, ihraç edilir. 
Bu şekilde kasıtlı olmayan, tamamen insanın iradesi 
dışında olan bir fiilden dolayı bu kadar emek sarf et
miş, memleket hizmetinde göz nuru dökmüş bir hâkim 
veya savcının meslekten çıkarılmasının sosyal adalet 
ilkeleriyle bağdaşmadığını takdir edersiniz. Bu hu
sustaki kanun değişikliği tasarısının biran evvel Mec
lise getirilmesi temennimizdir, 

Sayın arkadaşlarım, direkt olarak adliyeyle ilgisi 
olmadığı sanılsa bile, her nevi adaletsizlik, her nevi 
haksızlık ve çelişik uygulamalar, bir noktada adalet 
ile de mutlaka ilgilidir ve öyle sanılır. 

Şimdi sunacağım bir - iki misal ile bizim özellik
le Doğu ve Güneydoğuda bazı haksız uygulamalara 
karşı adalet mekanizmasının ve Bakanlığın suskunlu
ğunu sizlere arz edeceğim. 

Hepinizin hatırlarında olduğu gibi, bundan bir 
müddet evvel Beytüşşebap'ta bir olay oldu. 6 jandar
ma ve bir vatandaşımız öldürüldü. Bunun müsebbi
binin, oranın savcısı olduğu' tüm kamuoyunca bili
nen bir gerçektir. Savcıların görev ve yetkilerini çok 
iyi biliriz. Kendisine şikâyet dilekçesi gelen bir sav
cı, takdir edersiniz ki suçun işlendiği yere gider ki, 
burada verdiğim bu misalde, kavaklarının kesildiğini 
iddia eden vatandaşın bu şikâyeti üzerine savcı, ka
vakların kesildiği yere gider. Gerçekten bu kavaklar 
kesilmiş midir, değil midir? Kesilmiş ise bu bir hu
kukî sorun mudur, cezaî sorun mudur? Bu tespit edi
lir. Cezaî sorun ise maznun veya zanlı savcılığa cel-
bedilir ve hakkında gerekli takibata geçilir. Fakat, 
şahsî münasebetler sonucu başkası ile ihtilaflı olan 
bir savcı düşününüz, suçun işlendiği yere gitmiyor, 
zanlının bulunduğu başka bir köye gidiyor ve o va
tandaşı yakalamak ve bir nevi tevkif ettirme yoluna 
gidiyor. İnfial duyuluyor ve hepimizin vicdanlarını 
sızlatan olay sonuç veriyor. 

Şimdi, bu derece kanunu ihlâl eden, oradaki va
tandaşın can güvenliğini, mal güvenliğini korumakla 
yükümlü bir savcının bizatihi sebebiyet verdiği bir 
olay sonucunda, o savcının oradan merkeze alınma
sı, işten el çektirilmesi, hakkında kanunî kovuşturma 
yapılması gerekirken; vatandaşın hiç olmazsa adalete 
karşı olan inancının sarsılmamasına riayet edilmesi 
gerekirken, bir tecziye yerine, aksine Beytüşşebap gi
bi Türkiye'nin en geri kalmış bir ilçesinden, Gemerek 
gibi, ona nisbeten daha imkânlı bir yere verilmekle 
bir nevi mükâfatlandırılıyor. Sonuç; hepinizin bildi
ği gibi, bir savcı, bir adalet savcısı orada öldürülü
yor. 

Sayın Bakanın bu hususta en ufak bir beyanatı, 
bir kıl kıpırdaması da olmuyor. O bakımdan bu ör
neğe ek olarak, şunu da söyleyebilirim; bundan 10 
gün evvel Mardin'in tdİl ilçesinde de bir, olay oldu; 
olay mahkemeye intikal ettiği için bunun esası üze
rinde duracak değilim. Yalnız, olayın vuku şekli yö
nünden üzerinde duracağım. Huduttan 25 kilometre 
ötede, bizim Doğuda ve Güneydoğuda zaten ağıl yok-
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tur, modern ağıllar yoktur, bütün hayvanlarımız ma
ğaralarda yaşar, insanlarımız da mağarada yaşar, 
hayvanlarımız ve insanlarımız zaten hep berber ya
şar. Hayvanlarının nöbetçisidır bizim doğulu vatan
daş. 450 - 500 hayvanının nöbetçisi olan huduttan 
25 kilometre ötede, idil - Midyat yolu üzerindeki bir 
köyde, jandarmalar tarafından beş vatandaşımız öl
dürülüyor, birkaç kişi yaralanıyor. Tuhaf olan şu 
ki, üzerinde durmam icap eden nokta; henüz otopsi
sine bile gidilmeden, henüz tahkikatına bile gidilme
den oranın savcısı, «bu öldürülen kişilerin Türk Halk 
Kurtuluş Örgütüyle irtibatlı oldukları»'nı bildiriyor. 

*Bu bir savcı mıdır, bir MİT mensubu mudur, bir 
jandarma komutanı mıdır, 

MUSTAFA PARLAR (istanbul) — Yargıtayla 
alâkası yoktur. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Vardır, ada
letle alâkası vardır, adaletle alâkası vardır. 

Sayın arkadaşlarım, Hazreti Ömer adaletinden 
bahsediyoruz, Hazreti Ömer adaletinden bahsediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süre bitti efendim, 
lütfedin. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Evet, biti
yor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, lütfedin. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bir nokta
yı belirtmekte bilhassa fayda görüyorum. Diyoruz 
ki, Hazreti Ömer adaleti döneminde İslâm ülkeleri 
ayakta dimdik duruyordu ve bütün dünyaya hükme
diyordu. Neden? O zaman orada, o ülkede adalet 
tam manasıyle (A) dan (Z) ye kadar vardı ve hüküm 
sürüyordu. Düşününüz ki, bir Hazreti Ömer, tebdili 
kıyafet ederek, kendi vatandaşlarının durumlarını tet
kike gidiyor ve uğradığı bir evde, hepinizin bildiği 
gibi, çocukların feryat içerisinde olduğunu görüyor; 
bu bir vakıadır. Oradaki dul kadın Hazreti Ömer'e 
bazı beddualarda bulunuyor.- Kısa kesiyorum, çünkü 
zamanım bitmek üzeredir. 

BAŞKAN — Bitti büe. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bomboş 
bir tencere, içinde su ve sadece iki - üç tane taş. An
ne çocuklarına, avutmak için, «Tencere kaynıyor, 
biraz sonra sana et vereceğim, yemek vereceğim»ı di
yor. Bu adaletsizliği veya bu haksızlığı veya o dul 
kadının içinde bulunduğu bu sıkıtnıyı gören Hazreti 
Ömer, onun çaresini buluyor. Hazreti Ömer'in adale
ti böyle lâfla değil, gerçektedir, Fiiliyatta olduğu 

için Hazreti Ömer'in adaleti bütün dünyaya yayıl
mıştır. 

Bu bakımdan, adaletle ilgisi vardır. Türkiye'de 
bir arama sistemi vardır; Ceza Muhakemeleri Usu
lünde ve Anayasada. Kimler ne şekilde aranır, arana
bilir.... 

BAŞKAN — Sayın »Yılmaz, yeni bir konuya geç
tiniz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız sözlerimi hemen bitiriyorum. 

BAŞKAN — Rica* ediyorum, lütfen tamamlayın. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Hakkında 

şikâyet olan, ihbar olan veya kuşkulu bir hali görü
len bir kişi, baştan sona kadar aranabilir. Ona hiç 
kimsenin itirazı yoktur; fakat gelin görünki, Güney
doğudaki arama, Mardin'den çıkıp, herhangi bir il
çesine gidiniz; İdil'e gidiniz. Silopi'e gidiniz, Nusay
bin'e gidiniz, Cizre'ye gidiniz, bütün yollardan bin 
tane araba geçerse, bin araba durdurulur. Bin ara
banın içerisinde ne kadar yolcu varsa hepsi indirilir. 
Çok acayip, sanki savaşta birer tutsak gibi; iki eli 
başında bağlı, sırtları jandarma komutanı veya jan
darma uzatmalı çavuşuna dönük, bütün yolcular gö
revli kişiler tarafından üstleri aranır. Anayasada 
böyle bir şey var mı? Bunun, adaletle değil de ne 
İle ilgisi olabilir? 

Bu, kanunların Türkiye'de; Edirne'de olduğu gi
bi, Mardin'de de, Van'da da, Hakkâri'de de uygu
lanmasının gerektirir durumlardır. Eğer aynı kanun, 
aynı şey istanbul'da olduğu gibi, Mardin'de de uy
gulanmazsa, vatandaşın adalete karşı olan inancı sar
sılır. Mülkün temeli olan adalete karşı vatandaşın 
inancının sarsılması sonucu, mülkte de bir sarsıntı 
olabilir, bir sarsıntı olabilir. Bunun başlıca sorumlu
su, ne vatandaştır, ne de başkasıdır, bu kanunun uy
gulayıcısı olan Hükümettir. İçişleri Bakanlığıdır ve 
adaleti temsil eden Adalet Bakanlığıdır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Bakan, cevap vermek üzere buyurun efen

dim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Yargıtay Bütçesi münasebetiyle söz alıp, konuş
ma lütfunda bulunan değerli grup sözcülerine teşek-
. kürlerimi ve şükranlarımı arz ederim. 

Huzurlarınızda arz ettikleri eksikliklerimizi, lü
zumlu ve faydalı gördükleri ve işaret buyurdukları 
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hususları yerine getirebilmenin gayreti içerisinde ola
cağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmaların büyük bir 
kısmının, Yargıtay Bütçesinin esasiyle ilgili olmadı
ğı ve Adalet Bakanlığı Bütçesine taalluk ettiği ma
lumlarınızdır. Bundan evvel Adalet Bakanlığı Bütçe
si görüşülürken bu hususlara değerli grup sözcüleri 
değinmişler, bendeniz de elimizden geldiği kadar ge
rekli cevâpları arz etme gayreti içerisinde bulundu
ğum için, tekrar bu konulara dönmek istemiyorum. 

Vaktin de bir hayli ilerlemiş olduğunu dikkate 
alarak, sadece Yargıtay mensuplarının ve şahsımın 
teşekkürlerini arz etmek için söz aldım. 

Hepinize şükranlarımı arz ederim efendim. (M.S.P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakandan sual sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Teşekkür ederim efendim, buyurun Sayın Ba

kan. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş

kan, bazı suallerimiz var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, «Sayın Bakandan so

ru sormak isteyen arkadaşımız var mı?» dedim, siz 
işaret buyurmadınız. Konuşma da yaptınız; sanıyo
rum Sayın Bakan, konuşmalarınızın ışığı altında za-
tıâlinize cevap verecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, son söz için bu.-' 

yurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

Bu bütçe müzakereleri başlayalı, Danıştay Bütçe
sinde, Anayasa Mahkemesi Bütçesinde, Adalet Ba
kanlığı Bütçesinde görüşlerimi arz ettim. Bu sene son 
olarak da Yargıtay Bütçesinde görüşlerimi, kısaca, 
özet olarak, şu birkaç dakika içerisine sığdırmak is
tiyorum. 

Tabiî biz bunları özet olarak söylüyoruz; düşün
düklerimizi, gördüklerimizi cümleler içerisine sığdır
mak istiyoruz. Çünkü; Yargıtay, Danıştay, Adalet 
Bakanlığı; bunların birçok meseleleri var. Bunları 
anlatmaya kalksak, ne sizin zamanınız, ne bizim za
manımız müsait değildir. Görüşlerimizi, fikirlerimi
zi cümle halinde arz etmek istiyorum. 

Adalet ve hâkim hakkında şimdiye kadar çok şey 
söylendi, bundan böyle de söylenecektir. İnsanoğlu 
cemiyet olarak yaşamaya başladığından beri adaletin 

ve hukukun kavgasını yapmaktadır. Adalet kavgası, 
hukukun üstünlüğü kavgası bugüne kadar yapılmış 
olup, bundan böyle de yapılacaktır. Adalet, yüksek 
bir duygu olup mülkün temelidir. Hukuk devletini ve 
kanun hâkimiyetini kurmak için büyük gayret ve ça
ba içindeyiz; dünya da bu gayret ve çabanın içeri
sindedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki buhranların ve 
arızaların sebebi, hukuk ve kanun hakimiyetindeki 
noksanımızdır, eksiğimizdir. Bu uğurda katedilen me
safe ümit vericidir. Hedef, İdeal olan sonuca yaklaş
maktır. insan şeref ve haysiyetine en uygun olan hür
riyetçi demokrasiyi hukukî ve sosyal temelleriyle kur
mak ve yaşatmak, fert olarak, cemiyet olarak vazi
femizdir. Sonuçtan millet olarak müşterek sorumlu
yuz, gayemiz ve gayretimiz budun Hâkim, insanla
rın hayatları, malları, hürriyetleri ve mukaddesatları 
üzerinde tasarrufta bulunan kişidir. Hâkimin bu va
zifeyi bihakkın görebilmesi için; bilgili olması, tec
rübeli olması, kabiliyetli olması ve hâkimlikte aranan 
meziyetlere sahip olması lâzımdır. Adaletin tevziinde 
baş unsur hâkim olduğu için, hâkimin böyle olması
nı istiyoruz. Bina bulabilirsiniz, kâtibi temin edersi
niz, daktiloyu temin edersiniz; ama kanunları tatbik 
edecek - bizim ve sizin istediğiniz şekilde - hâkimdir. 
Eğer, hâkimi, adaletin tevziinde baş unsur olan hâ
kimi istediğimiz şekilde yetiştiremezsek; ne yapsak 
boştur. Bunun için ben, her zaman, her yerde söylü
yorum; bütün gayretimizle birlikte hâkimin yetiştiril
mesi üzerinde çalışmalıyız ve bu hususta çaba gös
termeliyiz. Bunun için ilk vazife büyük Meclise ve 
ondan sonra da sizin seçtiğiniz hükümetlere düşmek
tedir. 

Büyük hâkimlerin, milletin istediği doğru, ucuz 
ve çabuk adalet için gayret ve çaba harcadıklarını 
biliyoruz. Mevcut gayret ve çabanın yeterli olmadı
ğını da biliyoruz. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki vatan
daşlar adaletin geciktiğinden ötürü, dosyalarının za
manında çıkmadığından ötürü, iyice tetkik edilme
diğinden dolayı şikâyetçidirler. Bunu, biz burada mil
lete hitap ederek aksettiriyoruz; duyduklarımızı, bil
diklerimizi duyurmak istiyoruz. Bunu, Adalet Bakan
lığı olarak, ilgililere, yetkililere nasıl duyururlar, na
sıl yaparlar; bunu bilemem. Bu kendi bilecekleri bir 
keyfiyettir. Çünkü ben, muhterem milletvekillerinin 
adalet mekanizması teşkilâtı üzerinde yaptıkları ten
kitleri hâkimlerin bilmesinin faydalı olduğu kanaa
tindeyim. 

Çünkü, tenkitlerde haklı olanlar var. Gidişatı, tu
tumlarını, çalışmalarını ve tecrübelerini buna göre 
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tanzim edecekler ve buna göre çaba gösterecekler
dir. 

Çıkarılan Yargıtay Kuruluş Kanunu, Yargıtaya 
bazı değişiklikler ve yenilikler getirmiştir; bu Yargı
taya bir güç vermiştir. Hukuk yaratmak, kanunların 
yurdun her köşesinde aynı biçimde uygulanmasını 
kontrol etmek veya yaratacağt içtihatlarla hukuk ha
yatımıza yön vermek Yargılayın vazifesi cümlesin-
dendir. 

Bunun için Yargıtayla ilk mahkemeler arasında 
üst mahkeme kurulması lâzımdır. Bu, deminden bir 
arkadaşımın dediği gibi, biz Hukuk mektebine girdi
ğimizden beri söylenir, hâlâ bunun için atılmış bir 
adım yoktur. Bütün hukukçular bunda ittifak halin
dedir. İstinaf mahkemeleri kurulmalıdır deniyor. Pe
ki öyleyse ne zaman nasıl kurulacak? 

Daha ziyade ben bu kabil bütçelerde, bütçeleri il
gilendiren ve adliyeyi ilgilendiren meselelerin dile ge
tirilmesini doğru buluyorum. 

Tabiî şimdiye kadar bütün bütçeler konuşulurken 
o bütçelerden ziyade, halihazırda pek muteber olan 
bazı hadiseler kürsüye getirildi, onların siyaseti ya
pıldı. Halbuki ben başka türlü biliyordum; ama bu
rada âdet öyleymiş, bazıları da öyle dediler. (Gülüş
meler). 

Yargıtaya yaraşır bina yapılana kadar, yanındaki 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının binası ken
disine verilmiştir. Şimdi Yargıtayın durumu eskisi gi
bi değildir. Hâkimler tek odada oturuyorlar, hatta 
duyduğuma göre bir direkt telefonları da var, mef
ruşat da var, para da veriliyor. Eksik olmayın hep
sini veriyorsunuz. Bunun karşılığında hepimizin iste
diği; doğru, çabuk ve ucuz adalettir. 

Bunun için de büyük hâkimlerin gayret gösterdik
lerine inanıyorum. 

Bir de Yargıtayın protokol işi var. Çoktan beri 
halledilmedi, bundan da şikâyetler vardır. Bunun ne 
zaman, kimin. tarafından, nasıl halledileceği belli de
ğildir. Bu sorunun da bir an evvel hallini yetkililer
den bekliyoruz ve istiyoruz. 

Yargıtayın temsilcilerine devlet protokolünde lâ
yık oldukları yer ve değer verilmelidir. Bu bir hayli 
zamandan beri gecikti, birtakım sürtüşmelere de, şi
kâyetlere de, sıkıntılara da sebep olmaktadır. 

Bir de şu var; şimdi bazı dairelerde işler haftada, 
onbeş günde, bir ayda çıkmaktadır, bazı dairelerde 
de işler gecikmektedir. Çıkardığımız Teşkilât Kanu
nuyla bazı işlerin daireleri belirtilmiştir; ama belirtil
meyen işlerin; bu işi az olan ve günlük iş gören, hafr 

talik iş gören dairelere tevzi ve tevdi edilmesi lâzım
dır. Bunu da Başkanlar Kurulunun yapması lâzım
dır; çünkü kanunda bu yetki ona verilmiştir. 

"Bir de şu hususa değineceğim; devlet hizmetinin 
'en yüksek - kademesine, ek gösterge rakamı olarak, 
zait 200 rakamı uygulanmaktaydı. Bu denge Askerî 
Personel Kanununda yapılan değişiklik sonu bozul
muştur. Bozulan bu dengenin, Anayasanın 12 nci 
maddesi nazara alınarak düzeltilmesi gerekir, diyo
rum. Çünkü, eskiden Yargıtay üyeleri, Başkanı da 
dahil olmak üzere zait 200 alırdı, orgeneral de zait 
200 alırdı. 

Şimdi bu vaziyet, son çıkan Askerî Personel Ka
nunuyla bozulmuştur. Bu dengenin hizmetler bakımın
dan düzeltilmesi ve Anayasanın 12 nci maddesi ge
reğince bunun bir ,an evvel düzeltilmesi lâzımdır. 

Bu hususta Hükümetçe hazırlanan bir tasarı var
dır. Bu tasarının bir an evvel Meclise şevkini arz edi
yoruz. 

Bütçe imkânlarına göre Türk milleti adına yargı 
organlarından ve mensubu hâkim ve savcılarımızdan 
samimî olarak hiç bir şey esirgenmiyor. Büyük hâ
kimlerimizin, millete hizmetleriyle takdirlerini göste
receklerini umarım. Bizden de ancak bu şekilde bir 
tariz olabilir. Yani biz her şeyi yapıyoruz, öte tara
fını da siz düşünün diyoruz. 

Doğru, çabuk ve ucuz adalet için büyük hâkimle
rimizin gayret ve çaba göstereceklerine inanıyor ve 
güveniyorum. Çünkü, adalet ve meslek sevgilerini bi
liyorum. 

Bir de, adaletle ilgili deniyor, bir hususu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, süreniz bitti efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim, şunu da arz edeyim, bitireyim efen
dim. 

Efendim, bazı son günlerde cereyan eden hadise
ler bu kürsüye getiriliyor. Meselâ Malatya hadise
si; bu, Hükümetle irtibatlandınlıyor ve Hükümet it
ham ediliyor; hepimizin hükümeti olan Cumhuriyet 
Hükümetine birtakım yakışıksız sözler sarf ediliyor. 
Orada aranıyor, deniyor ki, bu emri kim verdi? Ben 
bunu çok düşündüm; acaba kim verdi bu emri? Bu 
emri benim anlayışıma göre, ki burada hukuktan 
bahsediyoruz, kanundan bahsediyoruz, hukukun üs
tünlüğü diyoruz, çünkü Anayasanın temeli budur di
yoruz, hürriyetçi demokrasiyi bu temel üzerine kur-
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duk diyoruz; bence şunu okuduktan sonra netice an
laşılacaktır : 

«Silâhın kullanılacağı zamanın ve kullanma tarzı
nın tâyini, her münferit vakanın bulunduğu ahval ve 
şerait nazara alınarak, silâhı kullanacak asker tara
fından bizzat takdir olunur», deniyor. Bu vaziyete 
göre, bu hususta, bu olaylarda bizzat emri veren, be
nim bildiğime, -anladığıma göre, mademki hukuk dev
letidir, kanun devletidir, bizzat emri veren kanun
dur. 

Muhterem milletvekilleri, zaman olsa da bunların 
etraflıca müzakeresini ve manükaşasım yapsak iyi 
olur; ama zamanımız malum. Her yerde söylediğim 
gibi, hakikaten işte geldik, işte gidiyoruz; üç seneyi 
doldurduk, bir senemiz kaldı. Şöyle gönlümüzce, siz 
de, biz de, hepimiz de bir konuşma imkânını bulama
dık. içimizi tam olarak dökemedik. Duyduklarımızı 
düşündüklerimizi tam olarak anlatamadık, ama nasip 
olur, belki gelecek yıllarda konuşmak imkânı olur. 

işte bu duygu ve düşünceler altında, Yargıtay 
Bütçesinin milletimize, memleketimize ve Yargıtayın 
mensuplarına ve^büyük hâkimlere hayırlı ve uğurlu 
olmasını Allah'tan diler, hepinize saygılarımı arz ede
rim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Köylüoğ-
lu. 

Bu suretle Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..-. Kabul edil
miştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutuyorum efendim. 
B) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESJ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 18 073 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 inceleme ve Yargı hizmetleri 65 401 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan transferler 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu suretle Yargıtay Başkanlığı Bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Bütçenin seçkin mensuplara 
ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değeıii arkadaşlarım, sıra Orman 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere gelmiştir. 

Sayın Bakan ye sayın Komisyon yerlerCndeler. 
Grupları adına söz alan sayın üyelerin isimlerim 

takdim ediyorum: 
•Adalet. Partisi Grupu adına Sayın Müfit Bay

raktar, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hü
seyin Cahöt Koçkar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Adnan Akarca, Cum-
huriydtçi Güven Paıfei Grupu adına Sayın Hasan 
Tosyalı söz almışlardır. 

Şahısları adına: Sayın Tevfîk Fükreit Öveıt, Sayın 
Ömer Kahraman, Sayın Hasan Değer, Sayın Ali Sanlı, 
Saym Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aylcul, Sayın 
Abdi Özkök, Sayın Hasan Özçefik, Sayın Elem Eken, 
Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hüseyin Ersel1!k, Sayın 
Enver Akbva, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koç
kar, Sayın Rıza Gençoğlu, Sayın Kemal Ataman ve 
Sayın Mustafa Kemal Gönül söz icCernişlerdir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mü
fit Bayraktar'da. 

Buyurunuz Sayın Bayraktar. 
A. P. GRUPU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR 

(Bolu) — Orman Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı üzeninde Adalet Partisi Grupu adına söz 
almış bulunuyorum. 

Eıilinıdiği gibi grupların, Bakanlık Bülîçedi üze
rimde e'îısştiride bulunmak, düşünce ve görüşlerini 
arz et'mdk, hem hakkı hem de görevidir. Maalesef 
bu halk ve görevi unultan, düşünce ve görüşlerimi büt
çe üzerine değil, ' zımnî ve afakî konulara tahsis 
eden sözcülerin varlığını gördük ve el'an görmekte
yiz. 

-Döner sermaye ve katma bütçe ile idare edilen 
Orman Bakanlığı, 5 624 000 GCO liralık bir .bütçe
ye sahipliir. Üzerinde konuştuğumuz kafana bütçesi 
asa 800,7 milyon liradır. Katma bütçe, ilk defa bu 
yıl bu rakama ulaşmıştır. 

Geçen yıfl'ki, yani C. H. P. devrimde hazırlanan 
bütçedeki miktara göre 341 mülıyon lira artış vardır. 
8CAJ mityon lira olan bu bütçede: 

344,9 milyon TL. yatınım; 445,3 «ı'Eıyon TL. 
carî ve 1Q,5 milyon TL. da transfer harcamalarına 
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ayrılmıştır. Temennimiz odur ki, yatırım miktar-
larındaiki oran yükseltilebilsin ve oari harcamalarda 
azamî tasarruf sağlanabilsin. 

İBu yıföei bütçe 'ile Orman Bakanlığı dağ ve orman 
köylüsüne, geçten yıla oranla, daha fazla hizmet et
me imkânını .bulacaktır. O neden?©, böylesine güzel 
bir bütçenin 'hazırlanmasında emeği geçen teşkilât 
mensuplarına, huzurlarınızda teşekkür ötmeyi borç 
biîlirtiz. 

Muhterem milletvekillıeri, Daima, memleketiimıiz-
de, 100 yı'lidan heri teknik ormancılık hizmetinin 
varlığından söz edilmiştir. Bu sıöz Devlet arşivlerin-
do de kayıt altında bul ummaktadır. 

Görülüyor ki, öylesine uzun bir zaman aşımına 
rağmen, maalesef ne ormanlarımızın gücü ve ne de 
devamlılığı teminat altına ataamajmııştır, Dahası 
var, ormanlarımızın hudut tespiti bile yapılaımamış-
tır. Keza orman - halk ilişkileri de 'istenilen seviye
ye getirilememiştir. 

-Bu başarısızlığın başlıca sorumlusu C. H. P. dir. 
Çünük, 3116 sayılı Orman Kanunu 1937 yılında çı
karıl mistir. Bu kanunda ormanların sınırlandırılma
sı ve 10 yıl içinde bitirilmesi hükmü mevcuttur. Böy
le olmasına rağmen, o devirde C. H. P.'nıin politi
kasına göre hizmet veren bakanlık mensupları, dar 
görüşün ve katı düşüncenin ©İkisi ile hareket ede
rek, kanunun lâfzına göre yapı'llmısaı gerekli vecibe
lerden kaçınmışlardır. O nedenledir ki, kök C. H. P. 
devrine dayanmakta, sorumlusunu söyleyebilmekte
yiz. 

Ormancılık hizmetleri, büyük bir kısmı ile arazi 
üzerinde yapılması gerektiği halde, bürokrasi hizme
tine dönüşmüştür. Onun için, kurulmuş bulunan 
pek çok sunî makamlar ile lüks ve pahalıya mal olan 
hizmet üniteleri birleştirilımeli ve eleman israfının 
önlüne geçilmelidir. 4 bini teknik elaman o'imak 
üzere, ormancılık teşkilâtımda 32 bin eleman hizmet 
görmektedir. 

Orman sahası dikkate alındığında, dünyanın hiç
bir yerinde bizdeki kadar bol eleman yoktur. Hele 
bizdeki kadar çok orman yüksek mühendisi de yok
tur. 

Orman mühendisi enflasyonu mevcuttur. Bakan
lığın bu enflasyonu giderici tedbirler alması zorunlu 
hale gelmiştir. 

Bakanlık bünyesindeki teknik kademenin kurulu
şunda taban ile tavan arasında boşluk vardır. Eir 
yüksek okul açılması ve bu boşluğun gid©r'i'ırnesin-
de yarar vardır. 

iBöylasıime geniş bir kadro ile, ilk defa bu yıl, Or
man Bakanlığı 7,5 milyon M3 istihsal yapacaktır. 

Oysaki İsveç, 1 OCÖ ormancı ile 70 milyon metre
küp istihsal yapmaktadır. 

Temelleri Cumhuriyet Halk Partisi devrimde atıl
mış olan klâsik ormancılık çalışma düzeni, reorga-
nize i e ormancılığı ileri ülkelerdeki çalışma koşuüla-
rına adapte edilmelidir. 

iBugün isveç, Norveç, Finlandiya, Almanya ve 
Avusturya, orman işletmelerinde tatbik edilen usul
deki muhasebe sistemini terk etmiştir, elektronik be
yinle işCı̂ m yaparak zaman ve eleman israfından 
tasarruf etmektedirler. 

Bakanı! ığnmız bünyesinde bulunan elektronik be
yinden yarralanmak suretiyle pilot bölgelerde i'k tat
bikatın en kısa zamanda yapılması zorunludur ka
naatindeyiz. 

Mamlıdket ormanlarının selâmeti ve ormancılığı
mızın âtisi yönünden gerçek bir meseleye değinme
den gaçemeyeceğim. 

İBugün kesinlikle memleket ormanlarının hakikî 
vüs'ati bilinmediği, rakamların ise sunî olabileceği 
kanaatindeyiz. 

Çünkü 1937 yılındaki orman alanı 1Q;5 milyon 
hektar iken, şimdi yuvarlak 20 milyon hektar oldu
ğu ifade edilmektedir. 

1937'den 1975 yılına kadar teknik müdahale ile 
keJilmiş afet ve yangın nedeni ile milyonlarca met
reküp emval1 yok olup gitmiş,, usulsüz kesim ve 
açmacıilık nedeni ile de binlerce hektarlık orman 
tahrip edilmiş. Bütün bu yoklar dikkate alındığında, 
bir tutarsızlığı görmekte ve tenakuzun bulunduğunu 
anlamaktayız. 

O nedenledir ki, sıhhatli ve çok süratli sınırla
ma işlemleri tamamlanmalıdır. Bu olduğu takdirde 
görüş ve iddialar kesinlik kazanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ormanların fiilî hududu ile 
hukukî hududu arasında da bir tenakuz vardır. Bu iki 
hudut çakışmamaktadır. Hukukî hudut söz konusu 
olduğu anda orman köylüsü mağdur olmaktadır. Çok 
kere, babadan, dededen kalan ve ziraat arazisine tah
vil edilmiş olan yerler ile; pancar, tütün, fındık tarla
larına ve narenciye bahçelerine, zeytinliklere, çay 
bahçelerine orman denilmektedir. 

Öyle yerlerimiz vardır ki, üzerinde şehir kurul
muş olmasına rağmen, planlarda ormandır. 

tşte bu gibi çelişkilere son verebilmek ve hakiki 
orman hududunu tayin edebilmek gayesi ile Anayasa 
maddesinde değişiklik yapılmış ve 1744 sayılı Kanun 
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çıkarılmıştır. Kanun ile ilgili tüzük ve yönetmelik de 
hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Fakat bu yönet
melik Anayasa maddesine ve orman kadastrosunun es
prisine ters düşürülerek hazırlanmıştır. Maalesef bu 
yönetmelikte katı görüş hâkim olmuştur. 

Yönetmeliğin beşinci maddesinde; «,orman kadas
tro komisyonlarının tespiti sırasında toprağın 1 met
re derinliğinde bulunan ağaç kökü, ağaçlık vasfını 
kaybetmemiş ise, o yer orman sayılır.» şeklinde kayıt 
vardır. Bu kayıt nedeni ile binlerce orman köylüsü yi
ne dertlidir ve derdine çare bulunamamaktadır. Soru
yoruz; bu müeyyide hangi mantık birimi ile bağdaş
maktadır? 

'Hangi tarla, hangi dozerle ve ne şartlarda derinlik 
araştırmasına tabi tutulacaktır? Öylesine tutarsız ve 
katı bir görüşle kaç yüzyılda orman köylüsünün der
dine çare bulunacak ve ormanların sınır davası hal
lolacaktır? Her davada olduğu gibi Sayın Bakanlığın, 
köylünün bu davasına da cesaretle eğileceği ümidin
deyiz. 

Ormn kadastro çalışmaları bu çelişkiye rağmen, 
1974 yılında çalışmaya başlamıştır. 14 komisyon, 42 
ekip kurulabilmiş iken, 1975 yılında 33 komisyon, 165 
ekip kurulabilmiştir. Orman Bakanlığı, övgüye değer 
•bir çalışma yapmıştır. Her şeye rağmen, ne devletin 
ve ne de orman köylüsünün zaman kaybına taham
mülü yoktur. Komisyon adetleri 100'e çıkarılmalıdır. 
Bu nedenle, Bakanlığın gerekli tayin tasarrufunu asla 
yadırgamıyor, bilakis olumlu karşılıyoruz. 

Tasarrufları istismar eden meslekî kuruluşlar var
dır. Bu kuruluşlar hak ve vazifelerini unutup, fiilen 
ideolojik çalışma yapmakta ve politikayı mubah ka
bul etmekteler. Yayın organlarında bile, Vietnam'ın, 
Kamboçya'nın, ispanya'nın içişlerine ait meselelerini 
teşhir ederek istismar konusu yapmakta ve ideolojik 
bir çalışmanın içinde olduklarını beyan etmektedirler. 
Bu. suçtur. Bu tutumda olan kişiler, yasaları çiğne
mektedir. Savcılarımız ve Yüce Meclisimiz sözlerimi 
'ihbar telâkki etmeli, gerekeni yapmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, orman içi ve civarın
da yaşayan 10 milyon orman köylüsü vardır. Bu köy
lü, Demokrat Parti devrinden önce, kaderi ile haşha
şa bırakılmıştı. Onun için, Cumhuriyet Halk Partisi, 
orman köylüsüne yaptırmış olduğu bir elektriği ve dağ 
köyünde akıttığı bir çeşmeyi gösteremez. Bir gerçek
tir; Cumhuriyet Halk Partisi devrinde, orman köylü
sünün içebileceği bir tas suyu, ışıkta oturabileceği bir 
avuç gazı, yürüyebilecek bir patika yolu yoktu. Cum
huriyet Kalk Partisi devrinde, memur sultası kurul -
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luğu için, orman köylüsü o devirlerde daima ezilmiş 
ve hor görülmüştü. Daima geçimi için mücadele ve
ren orman köylüsü, orman suçu işleme zorunda bı
rakılmıştı. Onun için orman suçlarının affını De
mokrat Parti sağlamıştı. Böyle olmasına rağmen, 
Cumhuriyet Halk Partisi her defasında orman suçla
rının affına karşı çıkmıştı. Bütün bu hususları çile 
çeken, çilekeş orman köylüsü unutmamıştır. Dahası 
var, orman köylüsü; orman suçlarının affedilmeme
si iç'.n 1961 Anayasasına hüküm koyduran ve Adalet 
Partisince Yüce Meclise sevkedilen orman suçlarına 
ilişkin af yasasına da karşı çıkan Cumhuriyet Halk 
Partisine «Çek elini yakamdan» diye haykırmaktadır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Anarşist ve komünistlerin affını sağlayan Sayın 
• Ecevit, neden orman köylüsünün para cezalarını af 
kapsamı dışında bırakmıştır? 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Orman köylüsü 
değil, ağaları, 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Üntüyor 
orman köylüsü : «Hakça düzen bunun neresinde?», 
inliyor orman köylüsü icra kapılarında «Ecevit» di
ye, diye. (C. H. P. sıralarından «Yalan, yalan» ses
leri) 

Orman Bakanlığı, orman köylüsünün bu borçları
nı ertelemiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk 
Partisinin yaptığı azizlik nedeniyle çözüm bulama
maktadır. 

AHMET HAŞİ'M BENLİ (Kütahya) — 15 sene
de aklınız başınıza mı geldi? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Evet, or
man köylüsüne ne yapılmış ise, Demokrat Parti ve 
Adalet Partisi devrinde yapılmıştır. Keza, Kur'an 
kursları zirvesine ulaşmış, imam kadrosu da verilmiş
tir. Bunun yanında, yol, su, köprü, cami, elektrik gibi 
dağ ve orman köylüsüne gitmiş bulunan bütün eser
lerde, Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin mühü-
rü vardır. Bu mühür tazelenecek, ama asla silinme
yecektir. Daha dün, «Umudumuz Ecevit» sloganına 
kulak veren orman köylüsü, o Hükümetin zamanında 
unu, tuzu, bezi alamaz hale gelmişti. 

Dağların doruğunda ve dere yamacında umuda 
kapılan orman köylüsü, hâlâ daha ne yokluğu ve ne 
de ucuzluk vaadini unutamıyor. Ecevit Hükümeti za
manında zam furyasına tutulan orman köylüsü, ke
sim - çekim'.için ancak % 25 zam alabilmişti. Oysaki, 
aldıkları bu farklı parayı, sadece gazyağına yapılan 
zamla geri ödemek zorunda kalmıştı. 
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Bugünkü Hükümet, Ecevıt Hükümeti zamanında
ki bütçeyi uygulamasına rağmen, kesim - çekime ye
niden % 25 zam daha vermiştir. Ecevit Hükümeti 
zamanında Orman Bakanlığı, kesimlerde azaltma ya
parak, orman köylüsünü işsiz bırakmış ve yanlış eko
nomik politikaları ve bunun neticesinde Devleti 500 
milyon liralık zarara sokmuştur. 

Stoklarda 3,5 milyon metreküp tomruk beklemek
te idi. Tomruk, beher metreküpünde asgari 100 lira 
değer kaybına uğratılmıştı. Meydana gelen bu zara
rın müsebbibi, o zamanın bilinçsiz Bakanlık temsil
cisidir. 

Orman köylüsünün dertlerini istismar edenler, 
1963 yılında yapılmış olan Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında, orman köylüsü ile ilgili tek bir maddeye yer 
vermemişlerdir. Takdir edersiniz ki, bu planın hazır
lanması esnasında Sayın Ecevit Bakan, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidar idi. Neden ezilen, çile çeken or
man köylüsünün varlığından söz edilmemiştir? Gös
terilebilir mi ki, getirilmiş de kabul edilmemiş bir ça
renin varlığı?.. 

Muhterem milletvekilleri, Orman Bakanlığını ku
ran Adalet Partisi, Türk ormancısına da büyük im
kânlar vermiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmeler tümü 
ile Demokrat Parti ve A. P. devrinde yapılmıştır. Or
man muhafaza memurlarının insanca yaşama teminatı 
da Adalet Partisi zamanında verilmiştir. Şimdi de, 
orman muhafaza memurlarına bugünkü Hükümet, 
fazla mesai ücretinin verilmesini öngörmüştür. 

Temennimiz odur ki, Orman Bakanlığı personel 
planlaması yeniden yapılmalı ve ayrılmış, fakat bir
leşimi mümkün hizmet üniteleri derhal birleştirilmeli-
dir. . 

Telsiz ve teleks şebekeleri yaygınlaştırılmalı ve 
istihsal ile nakil fiyatları başmüdürlük mıntıkalarında 
eşitlik arz etmelidir. Ağaçlandırma çalışmaları hızı 
artırılmalı ve kesilen ağacın yerine bir yenisinin diki
mi imkânı yaratılmalıdır. Ağaçlamada Ordu kaynak ve 
işgücünden yararlanabilme imkânları araştırılmalı; 
elektrik tel direği ihtiyacı, yurt ormanlarından karşı
lanmalıdır, 

Vahidî fiyatla çalışan orman köylüsünün de sigor
ta kapsamına alınması imkânları zorlanmalıdır. Ele
man teminindeki güçlük zammı, önem arz eden hiz
metleri görenlere verilmelidir. Merkezdeki birikimleri 
önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Orman köylüsüne verilen % 25'lerin, isteyene tom
ruk olarak verilme imkânları yaratılmalıdır. 

Bugün, orman köylüsü mutludur. Ancak bu mut
luluğu yeterli değildir. Bu mutluluk, orman köylüsü
ne, Orman Bakanlığınca, bugünkü Hükümet tarafın
dan daha çok bahşedilecektir. Orman köylüsü huzur 
istemektedir; orman köylüsü içinde ideolojik eylem 
peşinde koşan birtakım militanlar barınamamış, ba
rın anlayacaktır. 

Bu Bütçenin, Türk milletine, Türk köylüsüne ve 
Bakanlığa hayırlı olmasını niyaz eder, hepinize saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

\ 
BAKŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Hüseyin Cahit Koç

kar, söz sizindir. 
Buyurunuz Sayın Koçkar. 
M; S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN CAHİT 

KOÇKAR (Amasya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

M. S. P. Grupu adına Orman Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarının 1976 malî yılına ait bütçeleri üzerin
deki görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. Grupum ve şahsın adına Yüce Meclisi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, orman varlığının ve or
mancılığın toplumlardaki ehemmiyeti, herhangi bir 
izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. Bu lüzum ve 
ehemmiyet, artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji 
karşısında, daha da yüksek nispetlerde kendisini his
settirmekte, günlük hayatımız ve hızla büyümekte 
oîan sınaî ve teknolojik sahada da aslî unsur olma 
vasfını iktisap etmiş bulunmaktadır. 

Bu husus, bugün böyle olduğu gibi, dün de böyle 
idi. Ne var kî  o zaman nüfusun az oluşu bu ehem
miyeti kamufle ediyor, usulsüz ve insafsızca kesilmek 
suretiyle, işte bugün zaruret ve hasretini duyduğumuz 
ormanın yok olmasının bilmeyerek de temelini kazı
yorduk. 

Doğan çocuğa beşik, ölen , insana tabut demek 
olan orman, bu iki nokta arasındaki insan hayatına 
ekmek kadar, su kadar lüzumlu bulunmakta, ekile
cek toprağın muhafazasında set, yağan yağmurun 
depolanmasında barajdır. Her canimin yüzdeyüz ihti
yaç duyduğu havaya süzgeç, insanlığın devamının sim
gesi olan «Ocağ:n tütsün» sözündeki dumandır or
man. 

İnsan hayatına bu derece lüzumlu orman varlığı, 
Cenabı Hak'km kullarına bir lütfü ihsanıdır. Zira 
bugün dünya ormanlarının % 95'i tabiî ormanlardır. 
Değil bugün vâsi ormanlar yetiştirmek, muhafaza
sından dahi aciz kaldığımız düşünülürse, orman ve 
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ormancılığın lüzum ye, ehemmiyeti kendiliğinden or
taya çıkacaktır. 

Bu lüzum ve zaruret sadece maddî sahada kalma
mış, manevî sahada da kendisini hissettirmiştir. Bizim 
en büyük rehberimiz Yüce Peygamberimiz; «Kıyame
tin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz bile ağaç 
dikiniz; kıyamet koparken elinizde bir ağaç varsa, di
kiniz» .mealindeki sözleriyle ağaç dikiminin lüzum ve 
ehemmiyetini en beliğ şekilde duyurmuş, ahiret haya
tının yegâne maliki olduğuna inandığımız Cenabı 
'Hak ahiret hayatının en büyük nimeti olan Cenneti 
^«Ağaçlarının altından ırmaklar akan yerler» olarak 
vasıflandırmıştır, 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Vaiz mı ve
riyorsun be birader? Mecliste konuşuyorsun, vaiz kür
süsünde değil. 

HÜSNÜ CAHİT KOÇKAR (Devamla) — Bey
efendi biz sizi çok dinledik, lütfedin de bir dakika da 
siz bizi dinleyin. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koçkar, cevap 
vermeyin efendim, buyurun. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Taham
mülleri yok, tahammülleri. 

HÜSNÜ CAHİT KOÇKAR (Devamla) — Musa 
Aleyhisselâma ilk ilâhî vahiy bir ağaç yanına celbe-
dilmek suretiyle inzal olmuş; Yüce Peygamberimiz 
Muhammed Aleyhisselâmın Miraç dediğimiz ilâhî 
lütfa nailiyeti Sidretül Münteha denilen timsali bir 
ağacın müntehasında vaki olmuş. 

islâm, ilk büyük gücünü, secerei rıdvan denilen o 
malum ağacın altında vaki biatle bulmuştur. 

Ne yazık ki, bu kudsî emir ve tavsiyelere uyama-
dığımız içindir ki, ormanlarımızı mahvı perişan et
miş, bir zamanların ağaç denizi olan ülkemizi boz
kıra çevirmiş, yaptığımız tahribatın cezası olarak da 
sel, erozyon, heyelan ve susuzluk gibi tabiî afetlerle 
daima karşı karşıya kalmışızdır. 

Batılı insanlar, inançlarının emri olmadığı halde, 
orman varlıklarına sahip olmak gereğini aklen idrak 
ettiklerinden, ülkeleri yemyeşil bir örtü altında kal
mış; ülkemiz ise, yukarıda da arz etmiş olduğumuz 
kudsî emir ve tavsiyelerin muhatabı bulunmamıza ve 
üstelik de aklımızı pek beğenmiş insanlar olmamıza 
rağmen, orman varlığımızın günden güne süratle eli
mizden çıkması neticesiyle yüz yüze gelmiş bulun
maktadır., 

Bugün büyük şehirlerimiz gittikçe bir beton yı
ğını halini almakta, sakinleri ise, bir an buralardan 
uzaklaşıp, tabiatın güzellikleriyle başbaşa kalabilecek
leri bir piknik yerinin hasretini çekmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzdaki orman 
alanı 19,1 milyon hektar. Bunun % 40'ı servet ve 
verim bakımından normal, % 60'ı da bozuk ve veri
mi düşük ormanlardır. Yurdumuzun orman varlığı 
bakımından maalesef zayıf bir ülke olduğunu yuka
rıdaki rakamlar açıkça göstermektedir. Bu acı gerçeğe 
rağmen ormancılığımız senelerce teşkilâtlandırılmamış, 
7 - 8 sene öncesi ancak müstakil bir bakanlığa kavuş-
turulabilmiştir. Geç de olsa Bakanlığın kurulmuş ol
masını şükranla karşılıyoruz. 

Yurdumuzdaki ormanların ehemmiyetini artıran 
hususlardan birisi orman içi ve bitişiğinde 15 bin kö
yün bulunması ve bu köylerimizde 8 milyon nüfusun 
yaşamasıdır ve en mühimi de, bu vatandaşlarımızın 
yaşama düzeyinin en düşük olmasıdır. 

Bu acı gerçek karşısında tesellimiz şudur ki, or
man içi ve civarı köylerimizle en yakın alâkası olan 
bir Orman Bakanlığımız vardır ve bu Bakanlığımız 
bağlı kuruluşları yle birlikte ehil ellerde ve teşkilât 
tüm kadrosuyle bu vatandaşlarımızın hizmetindedir. 

Aci da olsa söylemek mecburiyetindeyim, ki kal
kınmayı köyden başlatacağımızı her gün söylediğimiz 
50 yıllık Cumhuriyet dönemimizde, ebe ve öğretmenin 
yanında köye gönderebildiğimiz tek devlet memuru 
ormancıdır. 

Bu münasebetle, Bakanından en küçük dereceli 
memuruna kadar tüm ormancı arkadaşlarımızı hu
zurlarınızda şükranla anıyor ve hürmetle selâmlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, planlı kalkınmaya çok 
ehemmiyet verdiğimiz şu günde açıkça belirtmek iste
rim ki, daha Türkiye'mizde plan lâfı edilmediği dev
rede, ormanlarımızın işletilmesi, imkânlar nispetinde 
amenajman planlarına bağlanmış, nüfusu doğru dü
rüst tespit edemediğimiz o günlerde en ücra yerler
deki ormanlar tek tek sayılıp ölçülmek suretiyle ra
porlara bağlanmıştır. İşletme müdürlerinin altına at 
bile bulamadığımız bu dönemde, bu planların hangi 
zorluklar içinde yapılmış bulunduğunu takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı 1976 
Yılı Bütçesi 208 461 000 liradır. Bakanlığın anahiz-
metlerini bünyesinde toplayan Orman Genel Müdür
lüğünün 1976 Malî Yılı Katma Bütçesi 835 785 700 
Türk lirasıdır. Geçen yıla nazaran artış vardır. 

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Ağaç
landırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Orman Ürünleri ve Sanayi Genel Müdürlüğü, Orman 
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Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların 
merkez ve illeri teşkilâtına bağlı muhtelif kuruluş
lardan, tamirhane, yedek parça, kereste fabrikaları ve 
işletme müdürlüklerinin büyük çaptaki döner serma
yeye bağlı atılımları da nazarı itibara alınacak olur
sa, Orman Bakanlığının 1976 yılına ait konsolide 
gider bütçesinin 4 900 000 000 olduğunu görürüz. Ba
kanlığın uhdesine düşen hizmetler karşısında bu mik
tar yeterli olmamakla beraber, yeteneklerinden emin 
olduğumuz değerli Bakanlık mensuplarımızın, harca
malarda israfa meydan vermeyerek çok daha iyi iş
ler yapacaklarına inanıyoruz. 

Orman Bakanlığının, orman içi ve civarı köylüye 
sağladığı çeşitli faaliyetleri şükranla anıyor, Orman 
Genel Müdürlüğünün 1974 yılı döner sermayesinde 
2,5 milyar liralık bir yardım ve imkân sağladığını 
memnuniyetle belirtmek istiyoruz. 1976 yılında da 
hiç değilse aynı seviyede imkân sağlanmasını temen
ni ediyoruz. 

Bakanlığın asıl görevi, ormanların devamlılığının 
sağlanması yanında, orman ürünlerinin değerlendiril
mesi de gelmektedir. Temennimiz; piyasada ve. halk 
ihtiyaçlarında yakacak ve kereste sıkıntısı yaratılma
dan bu işin program dahilinde yürütülmesidir. Bil
hassa, orman artıklarının çürümesine ve israfına mey
dan verilmeden değerlendirilmesi en büyük arzumuz
dur. 

Muhterem milletvekilleri, Orman Bakanlığının eği
time verdiği ehemmiyeti de burada belirtmeden ge
çemeyeceğim. İşçi eğitim kamplarında bugüne kadar 
10 bin köy genci orman işçiliği yönünden yetiştiril
miş, kendilerine kalifiye işçi belgesi verilmiş, ayrıca 
bu gençlere el sanatları, sütçülük, arıcılık, peynircilik, 
dokumacılık gibi bilgi verilmiş ve tatbikatları da yap
tırılmıştır. Bunlardan başka, teknik ve yardımcı ele
manların yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile orman mu
hafaza memurları için tertip edilen hizmet öncesi eği
timleri memnuniyetle karşılamaktayız, 

Orman varlığımızı her yıl kemiren ve milletimiz 
için bir afet olan orman yangınlarına kısaca temas 
etmeden geçemeyeceğim. 

Malumlarınız ki, her yıl ülkemizde binlerce orman 
yangını olmakta, onbinlerce hektar ormanımız kül 
olup gitmektedir. Bunları burada uzun uzun sayacak 
değilim, orman yangınlarının önlenmesinde ve tahri
batını azaltmada en büyük âmil, zamanında haber ala
bilmektir. ' 

'Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, Bakanlı
ğımız bu mevzuda büyük hassasiyet göstermekte, tüm j 

başmüdürlükleri telsizle teçhiz etmek gayretleri içeri
sine girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılında isabetli bir 
kararla kurulmuş olan Orman Ürünleri Sanayii Ge
nel Müdürlüğü büyük gelişme göstermiştir. Genel 
Müdürlükçe, lif, yonga, kontrplak fabrikaları giri
şiminde bulunulduğunu öğrenmiş olmak bizleri mem
nun etmektedir, 

Değerli arkadaşlarım, izninizle ağaçlandırma ça
lışmalarına da kısaca temas etmek istiyorum. Orman 
varlığımızın muhafazası ve devamlılığının sağlanması, 
ağaçlandırılması, bakım, imar ve ıslahı, erozyonla mü
cadele, erozyonun kontrol altına alınması gibi husus
lara ehemmiyet verilmesi en önemli meselelerimizden 
birisidir., 

Son zamanlarda uygulanan yaş sınıfları metodun
da görülen aksaklıkların nazarı dikkate alınarak tabiî 
tensilin bir türlü muvaffak olamadığı sahalarda top
rağın vasfını kaybetmeden derhal sunî tensile geçilme- -
sini, ağaçlandırma işlerine daha da hız verilmesini Ba
kanlığımızdan beklemekteyiz. 

'Elde edebildiğimiz bilgilere ve yapılan hesaplara 
göre, bozulmuş ve tahrip edilmiş orman sahalarının 
65 400 hektar olduğu, bunun bugünkü tempo ile an
cak ikiyüz senede ağaçlandırılabileceği anlaşılmakta
dır, 

Bu sebepledir ki, ağaçlandırma faaliyetlerinin hız
landırılmasını arzu etmekteyiz, 

Muhterem milletvekilleri, yıllardır halkımız ile 
devlet arasında ihtilâf konusu olan orman sınırları
nın tespiti işi vardır. Bu mevzuda Anayasamızda ge
rekli değişiklikler yapılmış ve orman kanunlarına mu--
vazi olarak yenilikler getirilmiştir, 

Orman suçlarının sınırlarının tespiti hususunda bu 
yıl Bakanlıkça girişilen büyük çapta çalışmalar mem
nuniyet vericidir. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden önce, mü
saade ederseniz önemli bir hususu daha gözlerinizin 
önüne sermek stiyorum. Kanunen her yıl bütçenin 
1/1000'i, orman köylülerinin kalkındırılması için özel 
bir fon olarak ayrılması gerekirken, maalesef sene
lerce bu konuda kanunî lâzimeye riyaet olunmamış, 
ilk defa 1974 Malî Yılı Bütçesinden bu miktar tam 
olarak verilebilmiştir. 1976 Bütçesinden de bu fona 
tam ödenek ayrılması arzumuzdur. Zira bu para, yur
dumuzda fukaralığın, geri kalmışlığın kol gezdiği or
man köylerimiz ve köylülerimizin kalkınmasına tah
sis olunacaktır. 
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T3u dilek ve temennilerle Yüce Heyetinize saygılar 
sunar, bütçenin milletimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan diler, saygı
lar sunarım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışjar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçkar. 
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Yılmaz Karaosmanoğlu'nun. 
Buyurunuz Sayın Karaosmanoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA O. YILMAZ KARA

OSMANOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin mümtaz üyeleri; 

Önce Sayın Orman Bakanı Turhan Kapânlı'ya, 
sabah yaptığımız bir hatırlatmadan ötürü Orman 
Genel Müdürünü, dünkü yanlış hareketinden dolayı 
getirmeme büyüklüğünü gösterdiği için teşekkür edi
yoruz, 

İLHAMÎ ÇETİN (Yozgat) — Gelseydi bir araba 
sopa yerdi, 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Yalnız, Orman Genel Müdürü ile birlikte her top
lantıya, her bütçeye yüzlerce kişi ile gelmiş olma
sına rağmen, bu kez sadece müsteşarlık kadrosu ile 
gelmiş olmasını da üzüntüyle kaydettiğimizi arz edi
yorum. 

ıMuhterem milletvekilleri, dünyada ormanlar ka
raların % 29'unu, bizde ise % 4,5 noksanı ile % 24,5' 
unu kapsar. Ormanlarımızın kıyı ve kıyı ardı şeridin
de toplanmış olması, îç, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu yörelerimizin bozkırlığı; doğal denge, rutubet 
yüzdesi ve toprak rantı bakımından büyük şanssız
lığımızda. Türkiye ormanlarının dikili serveti 896 
milyon metreküp, yıllık endüstriyel odun tahammülü, 
etası 8,9 milyon metreküp, yakacak odun üretim gü
cü ise 16 milyon ster civarındadır. 

1976 yılı Orman Bakanlığı endüstriyel odun üre
timi 6,8 milyon metreküpe bağlanmış, planlama he
deflerinden 1,6 milyon, anaplan hedeflerinden 1,8 
milyon metreküp az planlanmıştır. Bu hal orman köy
lüsüne, emeğine karşılık olarak 1976 yılında 250 mil
yon Türk lirasının az ödenmesi sonucunu doğura
caktır. Ayrıca kereste stoku yapmış insanların paha
lılık oyunlarıyle, kereste fiyatlarında pahalılık teker
leğinin hızı, özel ve kamu yatırımcılarının ulaşama
yacağı yere tırmanacaktır. 

Yakacak odun üretimimiz 1974'te 19 milyon, 1975' 
te 18,5 milyon iken, 1976 yılında 15 milyona indir
genmiştir. Orman başmüdürlerinin getirdikleri bütçe 
teklifleri 19 milyon sterin üzerindedir. Odun yerine 

bir başka ikame maddesi bulunmadığına göre, bu
nun azaltılış sebebini anlamak mümkün değildir. 

Aklımdan şöyle bir şey geçmektedir : 1906 sayılı 
Yasa geçen yıl çıkarılmış, raflara kaldırılmıştır. Belki 
bu yıl yürürlüğe konulursa, orman köy kooperatifle
rine sağlanacak imkânlar darb&lenmek ve orman köy
lüsünün sefaletini uzaktan dahi seyretmek için rakam 
küçültülmüştür, derim,, 

1976 yılı yol yatırım programı da hedeflerin ge
risinde kalmıştır. 1974'te 4 700, 1975'te 4 500 kilo
metre olduğu halde, 1976 yılında Devlet Planlama
nın hedefleri 6 000 kilometre iken, yeni yol yapımı 
4 500 kilometreye indirilmiş. 1972 yılında 1 kilomet
re yolun maliyeti 55 000 lira iken, bu yıl Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçesine döner sermayeden 51 000 
lira konmuştur. Şu halde konan 327 milyon liralık 
para ile 4 500 kilometrelik yolu yapabilmek müm
kün değildir. Bu ancak 3 000 kilometrede düğümle
necektir. Geçen yılda aynı rakam, 3 204 kilometrede 
kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ormancılık sektörümüzde 
darboğazlarımız vardır. Bunları çok kısa olarak arz 
edeceğim. 

Önce, endüstriyel odunda üretim - tüketim denge
sizliği bahis konusudur. Bugünkü plan verilerine gö
re 1982 yılında 2 700 000, 1987 yılında da 5 400 000 
metreküp orman endüstriyel ürününün ithali gerek
mektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz 
şudur : Ağaçlandırma seferberliği ile - Sayın Baka
nın dediği gibi narenciye veya muz plantasyonu değil, 
ağaçlandırma seferberliği ile - yakacak odunu, lif ve 
yonga levha sanayiine aktarmak suretiyle keresteye 
duyulan ihtiyacı azaltmaktır. 

Yakacak odunda büyük darboğazımız vardır. Ka
pitalist dünyanın içsel bunalımı enerji krizi ile dü
ğümlenirken, ürkütücü tablolarından birini Türkiye' 
de çizer. Her yıl 11,7 milyon ton eşdeğer taşkömürü 
enerji açığımız vardır. Bu her yıl aleyhimize artmak
tadır. Odun tablosuna bakalım. 

28,5 milyon şehirli, oVa köylüsü ve kasabalının 
hiç odun yakmadığını farzetsek, 1/10 tarifeden ucuz 
odun yakan 11,5 milyon orman köylüsü 2,3 milyon 
aile eder. Bunlar. 8'er ton veya 20'şer ster hesabiyle 
46 milyon ster odun yakarlar yılda. Halbuki üretimi
miz, başta arz ettiğim gibi 16 milyon ster. Şu halde, 
30 milyon ster açığımız var. Bu, başta arz ettiğim gibi, 
12 milyon ton veya 14 milyon metreküpe tekabül eder. 
Demek ki, 869 milyon metreküp dikili orman serve
timiz 64 yıl gibi kısa bir periyot içerisinde tükenme-
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me, bitmeme kavgası, savaşı verecektir. Tek çaresi; 
yakıt maddeleri yerine yeni ikame maddeleri bulmak, 
kömür üretimini çoğaltmak, yakıt ofisi kurmak su
retiyle dağıtımını şu andaki devletin yukarı kademe
sindeki bir görev kanalıyle, yakıt ofisi kanalıyle yap-
maktu'. 

Orman yollan darboğazımız vardır. Halen orman
ların % 46'sına rahat girebilmekteyiz. Orman yolla
rının anaplanı ağı 143 bin kilometre iken, bunun sa
dece 63 bini yapılmış; 80 bin kilometresi eksik. Mak
ta yollarına halen giremiyoruz. Stabilize programının 
33 bin kilometresinin 5 bini yapılmış, 28 bini bekle
mektedir. Orman yol ağı programımız bugünkü mü-
teVazi temposuyle 1999 yılında, üst yapı programımız 
2004 yılında tamamlanabilecektir. Bu bizi şu gerçeğe 
götürmektedir : Madem ki, ormanların % 46'sma gi
rebilmekteyiz, ulaşabildiğimiz ormanları - tüm orman
larımıza giremediğimize göre - azgın talebin kamçı
ladığı ölçüde hırpalıyoruz demektir. Orman köylü
sünün bunalımı vardır, dramı vardır, darboğazı var
dır. Bunu çeşitli verilerle, rakamlarla arz ediyorum. 

Yaklaşık 16 bin köyde 9 milyon bahtsız inşan ya
şar. Bu kesimin insanı, ülkemizin bu hızlı oluşum 
sürecinde yağmur suyu içmekte; yol, ışık, okul ve 
sağlık hizmetlerinden, kredi dağılımından en az ya
rarlanmakta, insanca yaşama hevesi kursağında kal
makta, sırtı sadece seçim öncesi sıvazlanmakta. Gü
vencesiz, millî hâsıladan ova köylüsüne oranla beş
te bir kadar az hisselenmekte ve ova köylüsü ile iki
lemi giderilememektedir, 

ıRökeni 16. ncı asırdan, Celâli isyanlarına değin 
uzanan ormanlardan özgür biçimde alabildiğine ya
rarlanma hakkı Cumhuriyet döneminde kısıtlanmış, 
her geçen yıl bir önceki yıla oranla daha çok yaşayabil
me olanaklannı yitirttirmiştir. Orman Bakanlığı ve 
Ziraat Odalarının müşterek ilginç verilerine bakınız; 
1973 gerçekleşmelerine göre, orman ürünlerinden, or
man ürünleri işletme sanayimden ve selüloz kâğıt sa
nayi endüstrisinden toplam 13 979 000 000 lira de
ğerinde üretim yapıldığı halde, bu kaynaktan orman 
köylüleri de % 8,4'ü, 1 700 000 000'u düşmüş, % 91,6' 
sı işe işverenin, büyük sermayenin kasasına indiril
miştir. 

Fert basma gayrî safi millî hâsıladan 7 616 liranın 
düştüğü aynı yıl, orman köylüsü ancak % 24'ünü, 
1 908 lirasını alabilmiş. Bu paranın içerisinde de or
man imkânlarından, orman işçiliğinden sağladığı im
kân ancak % 7,3'ü, 138 Türk lirası kadardır. Bakan
lık, köylünün birine iş verirken, 37 kişisi işsiz kal

makta, yılda 22 milyar Türk liralık işgücü boşa git
mektedir, 

Planlı dönemde bile ormancılık ekonomi politika
sı, köylüsüne, Devletine sırt çevirmiş, çarpık büyük 
sermayeye ve özellikle Demirel dönemlerinde dışa ba
ğımlı işleyişinden ârındırılamamıştır. Örneğin, Tür
kiye'de 8 745 000 metreküp kapasiteli tesisleriyle tüc
car kerestesini biçip satarken, 375 bin metreküp ka
pasiteli tesisleriyle Orman Bakanlığı emvalini biçer ve 
satar. Bu, her şeyi Devlete ait olan orman ürünlerinin, 
6 082 tesisiyle 14 dilimini tüccar, 14 tesisiyle bir tek 
dilimini Orman Bakanlığı yer; orman köylüsü de sa
hipsizliğini seyreder durur. Bu hal Türkiye'de tica
ret ve sanayi sermayesiyle, sanayi sermayesi arasın
da, sanayi sermayesi lehinde bir çıkar çatışmasını baş
latmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
ufukta göz kırpan iktidarının sorumluluklar yumağı 
içerisinde, orman köylüsünü açlıktan, doğaya mah
kumiyetten kurtarmanın kati reçetesini şöylece sunar: 

1. — Orman köylüsünün mülkiyet sınırlamaları, 
yapı malzemesi üretimi, mera ıslahı, tomruk .pazar 
satışları, işe almada öncelik, yakacak kredileri, tarım
sal krediler, sanayi tesis izinleri, kooperatif kredileri 
ile kooperatif ortaklık payları gibi, yasalarla sağlan
mış haklan ya hiç verilmemekte veya mühim bölü
mü esirgenmektedir. Biz eksiksiz, cömertçe dağıta
cağız. 

Meclise sunduğum tarım orman iş yasası öncelik
le kanunlaştınlarak, köylümüz ekonomik güçlülüğü
nü, mutluluğunu, güvencesini grev silâhı ile arayar 
caktır. Orman ürünlerinin fiyatları, son 20 yılda 10 « 
12 kat artarken, orman içinde çalışan insanların yev-: 
miyesi, geliri ancak 3 - 4 kat artırılabilmiştir. Hiçbir 
bilimsel yönü olmayan vahidi fiyat sistemi terkedile-
rek, daimî işçi ve primli birim fiyat sistemine dönü
lecektir. 

Köylünün kalkınması ve ormanların korunması 
bakımından Devlet - halk işbirliği sağlanacaktır. 

Orman suçlarını hukuksal değil, ekonomik bulu
yor, affı bağış, atıfet yerine, görev sayıyoruz. 1961 
öncesi orman vasfını kaybetmiş yerler, en seri şekilde 
tadat edilerek, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı kanalı ile topraksız orman köylüsüne iletilecektir. 

Orman ürünlerinin ticaretinde, orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerine kesin öncelik tanınacak, 
ürün, emek, sermaye üçlüsünün 9 milyar liralık artı 
değeri 9 milyon orman köylüsüne dağıtılarak, yıllık 
gayrî safi hâsılası 5,5 kat artırılacaktır. 
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Bunun için orman köylüsü şu şekilde örgütlene
cektir : 16 bin orman köyünün 3 veya 8 tanesi birleş
tirilmek suretiyle, 3 bin civarında köy kentle birleş
tirilecek. Bu 1 400 000 ailenin kooperatiflere ilk kat
kı payına tekabül eden 140 milyon lira, orman köyle
rini kalkındırma fonundan ödenecektir. Bu örgütlen
me orman teşkilâtının orman örgütleri, 189 işletmesi 
ve 1 100 küsur bölge şefliği kanalı ile yapılacak; her 
'bölge şefine 2 - 3 , her işletme müdürüne 16-17 adet 
'kooperatif düşecek, ilk 5 yılda bunların kontrol ve 
murakabesi altında paraların çarçur edilmesini önle
mek bakımından, Orman İşletmeleri Muhasebesine, 
orman köylerini kalkındırma hesabını eklemek sure
tiyle, normal hâsılanın halka intikali sağlanacaktır, 

Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak; Devlet, or
man köylüsünü bu çarpık, dışa bağımlı, bozuk, ada
letsiz düzenden kurtarır ve korursa; köylünün, orman
larını Devletten daha iyi koruyacağı ve kurtaracağı 
inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, bu bölümde istemeyerek 
Bakanlığın pek çok yasa dışı önlemlerinden sadece 
bir kaç örnek arz edeceğim. Sayıns Bakan beni ba
ğışlasınlar, Komisyon ve Senatoda konuşurken, «Mu
halefetin, iktidar hislerini tatmin için suiistimaller uy
durulmuştur» der. Yok böyle bir şey, hiç kimse ile 
bir ihtlâfimiz, hiç kimse ile bir intikamımız yok; bel
ki dünkü hadiseden sonra olur. 

İktidar alternatifi en büyük siyasal parti olarak, 
görevin ulviyeti içerisinde muhalefet yapıyoruz, yap
maya devam edeceğiz. 

Yukarıda sıraladığım iddialarımız; elinizi orman
ların yakasından, orman cebinden çekin, uğraşmaktan , 
vazgeçelim... Başka bir iddiamız yok. (C. H.. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Teknik personelin... 
ÖMİER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Konuşmala

rınızı anlayamıyoruz. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 

Biraz lazca konuştuğum için az anlaşılıyor, kusura 
bakmayın. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ben anla
madım, millet nasıl anlasın? 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Teknik personelin tayin ve nakil yönetmeliği yürür
lükten kaldırılarak Cephe iktidarına Gurka'lık yapa
cak bir kaç kişi lüzumsuz yere önemsenmiştir. Örne
ğin; genel affın dahi temize çıkaramadığı bir kişi 
Adana Orman Bölge Başmüdürlüğüne, Beykoz'da 2 500 
dekarlık ormanı 300 dekar göstermek suretiyle Türk 

tecim sosyetesine milyonlar bağışlamış birini Kadas
tro Dairesi Başkanlığına, bir günlük saltanatı için 
her cins cinayete karışabilecek kadar kaprisleri, man
tığını tıkamış bir zatı Orman Genel Müdürlüğüne ata
mıştır Sayın Bakan. 

'Bakan, Senatoda; «Tayinler siyasal tercih konu
sudur. Bulunduğu yerden devleti yıkmaya kararlı ise, 
onu aldık» diyor. Çok üzüldüm bu söze. Bu güçlü, 
tarihî devlet ne kadar zayıf düştü ki, orman bekçisi, 
şoförü, şefi onu yıkabiliyor..i 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Bravo Karaosman-
oğlu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
'Bakan, Anayasanın 131 nci maddesini çiğner nitelik
teki seçim öncesi beyanları yle 1975 yılını, yangınlar 
ve felâket yılı olarak simgelemiştir. İlk yedi ayda 
3 436 hektarı tüketen 209 yangına karşın, ön seçimin 8 
ve 9 ncu aylarında, iki ayda % 180 fazlasıyle 47 230 
dekarlık ormanı kül eden 376 yangın çıkmış; yağmur 
ve kar altında, aralık ve ocak aylarında dahi yangın
lar devam etmiştir. Yangınları, orman köylüleri de
ğil, deniz kenarı arsaları meraklısı, muz ve narenci
ye plantasyonu hastası insanlar yapmıştır. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Orman Genel Müdü
rü, 29 Ağustos 1975 gün ve 4400 sayılı genelge ile; 
geçen yıl zorla çıkardığımız 1906 sayılı Kanunu, or
man köylüsünü 25 yıl öteye götüren bir kanunu rafa 
kaldırarak, Tüfkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi
ne gölge düşürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak orman köylüsünün ekonomik ve sosyal bağımsız
lığını güçlü kooperatiflerde birleşmelerinde ararken, 
Cephe Hükümetinin Bakanının tutumuna bakınız : 

iBir yıldır, İkizdere ve Çamlı Hemsin ilçelerinde 
kurduğum 26 kooperatifin halen tescilini yaptırama-
dım. Yap tınlamaz; çünkü fon yağmasının şekline ba
kınız, rakamlar arz ediyorum, kendi bültenlerinden 
rakam arz ediyorum : 

1975'te orman fonundan şahıslara dağıtılan faiz
siz uzun vadeli krediler toplamı 82 milyon Türk lira
sı. Bağışlanan, hibe edilen paraların toplamı 8 mil
yon Türk lirası. Türkiye'deki tüm orman köyleri kal
kındırma kooperatiflerine verilen paranın miktarı ise 
600 bin Türk lirasıdır. Elbette ki, orman köylüsüne 
hizmet veya devlet anlayışıyle bağdaşamaz bu rakam
lar. Tekrar ediyorum : 

82 milyon uzun vadeli kredi, 8 milyon bağış 600 
bin lira da, 9 milyon insanın tüm kooperatiflerine 
dağıtılan kredi. 
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Amenejman komisyonları 30'dan 12'ye indirgen
mek suretiyle bir yıl çalışmaları durdurulmuş, orman 
teknolojisinin omurgası tekmelenmiştir. Anayasayı, 
yasaları, Danıştay kararlarını dinlemeyen bir Cephe 
İktidarının Bakanı, elbette ki orman amenejmanını da 
bilmeyecektir ve tanımayacaktır. 

Kırk yıldır Devlet - köylü didişmesinin kördüğü
mü orman kadastrosuna bakınız : Cumhuriyet Halk 
Partisinin öncülüğü ile ağaçlardan önce insan devleti 
gereksinmelerinden esinlenerek 1970'te Anayasanın 
131 noi maddesi, çağdaş gereksinmelerle değiştirilmiş; 
1744 sayılı Yasa çıkarılarak, «Anayasanın yürürlük 
tarihinden önce orman vasfını yitirmiş olan yerler 
orman sınırı dışına çıkarılacaktır» dendiği halde, bu
nun tüzük ve yönetmelikleri Ecevit Hükümeti zama
nında eksiksiz tamamlanarak Sayın eski Bakan Ah
met Şener tarafından Sayın Bakan Kapanlı'ya devre
dildiği halde, aşağıdaki tablonun çirkinliğine bakı
nız : 

Cephe ile uydulaşmayan mühendisleri, sık sık kı
yılan hayalî kadastro komisyonları, mülkiyet kavga
sının yoğun olduğu Şavşat, Çamlı Hemsin, Akkuş, 
Ayancıik ve Pos dururken, bileği ve. kesesi güçlü ege
menlerin, sanayi ve turizmi, narenciye ve muz plantas
yonu meraklısı, sahil yağmacısı yandaşlarının yoğun 
olduğu İstanbul, izmir ve Mersin yörelerinde görev
lendirmiştir, 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, süreniz biti
yor. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim. 

Bakan Senatoda «Karaçamı, sarıçamı denize ka
dar seyredemeyiz» der. Halbuki son 30 yılda tarla 
sahası % 81 artarken, çayır ve mera sahası % 36 
azalmaktadır. Göller kurumadığına, yeni bir ülke fet
hetmediğimize göre, açılan sahalar ormandan kaza
nılmıştır. 

Bu hadiselerin sonunda erozyonun boyutları önü
ne geçilemeyecek ebatlara ulaşmıştır. Cumhuriyet ya
zarı Sayın Erön diyor ki, - gazetesi de önümde -
«Cephe Hükümetinin ilk 10 ayında yapılan sahil, or
man ve kıyı yağması son 10 yılda yapılanların topla
mından çoktur.* 

iBir kaç örnek arz edeyim : 
Üsküdar Hekimbaşı olayı : Adalet Partisi İstan

bul örgütünün mühim adamı Servet Akalın tarafın
dan, Bakan ve Orman Kadastro Dairesi Başkanlığı 
etkilenmek suretiyle, 19 No. lu Komisyon getirilir, bu
raya % 80 orman denir. Orman denmeyecek bir ko
misyon aranmaktadır. 

Üsküdar Sultan Çiftliği olayı : Orman rejiminin 
dışına çıkarılabilirse metrekaresine 15 lira ödenmesi 
farzolunan, A. P.'li büyük bir sermaye adamı etki
ler, bir komisyon getirir buraya. Evrakları saklıdır. 

Tarabya'da Daniel Kohen olayı : Arkadaşlar bu 
hadise çok mühimdir. 39 671 metrekarelik saha. 1951 
yılında müracaat eder, «Ormandır.» denir. 1970 yılın
da müracaat eder, «Ormandır» denir. Bu kez 1975 
yılında müracaat eder, (ki 1951, 1970, 1975 yılları De
mokrat Parti ve Adalet Partisinin-iktidar olduğu dö
nemlere rastlar.) komisyon gönderilir. Komisyon te
reddüde düşer, Bakandan güçlü bir hukukçu heyet 
istenir. Bakan, böyle bir şeye lüzum görülmeksizin, 
5.11.1975 gün ve 32450 sayılı emirle, orman reji
mi dışına çıkarılır. 

Beykoz'da Mihribat ormanı olayı : 200 bin metre
karelik, Boğaza nazır bir saha. Danıştayın 11.3.1974 
gün ve 33/42 sayılı kararıyle, ormana maledildiği hal
de, bu kez orman rejiminden çıkarılmak için komis
yon gönderilir. 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Bir tane ağaç var 
mı o yerlerde? 

BAŞKAN — Sayın Yavaş, Sayın Yavaş rica ede
yim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi ben konuşayım, sonra size söz sırası ge
lir. Hiç üzülmeyin. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin efen
dim. Sayın Bakan cevaplayacak efendim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Siz ortaklarından mısınız beyefendi? 

BAŞKAN — Bu görev Sayın Bakana ait efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Öyleyse daha güzel bir olay nakledeyim size. 

Tekirdağ Deredoğan olayı : 60 -150 milyon lira 
civarında 300 bin metrekarelik sahilde bir arazi. 1973 
yılında kadastroca ormana maledilmiş olmasına rağ
men; halen TRT'de, işgal altındaki TRT'de çalışır 
üç kişinin arasından; Nedim Tekin, Sadık Karagöz ve 
Nedret Yalçın tarafından, Ankara'da bir büroda bu 
orman arazisi satılmaktadır. Orman devletin dozeriy-
le açılmakta, açılan dozerler müsadere edildiği halde, 
mühendisleri kıyılmakta; fakat dava evrakları suç ev-. 
rakları mahkemeye intikal ettirilmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Karoasmanoğlu, lütfen bitirin 
efendim. Sizin saatiniz de, benim saatim de var. 
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O. YILMAZ KARAPSMANOĞLU (Devamla) 
— .Olur beyefendi, bitiriyorum. 2 dakikalık izin istir
ham edeyim. 

izmir'de Suphi Tatlıöz olayı : İzmir'de Merkez 
Bankası Müdürü olan bu zat arsa ve narenciye plan
tasyonu meraklısıdır. Bir kaç yandaşıyle birlikte bu 
işlerle uğraşır. Suçu tespit eden mühendislerin işine 
son verilir, bu iş kapatılır. 

Bir de İzmir'de Parlamenterler sitesi Dİayı var. 
Adalet Partili 56 parlamenter aralarında ufacık bir 
arsa üzerinde Gümüşsahil sitesini kurarlar. Bitişiği ve 
arkasındaki ormanlar devlet dozerleriyle açılır ve bu
rada yeni barakalar, binalar yapılır, tescil edilmeye 
çalışılır. Hadiseyi tescil ve tespit eden orman, yüksek 
mühendislerinin işlerine son verilir. «Adalet Partisin
de parlamenter olan insanlar mahkeme huzuruna çı
karılamaz» gerekçesiyle, bu arkadaşlarımız görevle
rinden alınır, evrak hasır altı edilir. 

ÂDİL DEMİR (îzmir) — O mebusların isimlerini 
sayın. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğiu, elinizde bir 
sayfa var. O sayfayı okumanız için vaktiniz müsait 
değil, toleransım müsait değil. 

O. YILMAZ, KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Öyleyse bir cümle ile bağlayayım. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica ediyorum 
son cümlenizi söyleyiniz efendim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İsimlerini 
sayınız bu mebusların. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ertem, konuşuyor efendim, 

sizin dileğinizi alırım efendim, buyurun... İşitemiyo
rum ki... Sizi mi dinleyeyim, hatibi mi dinleyeyim 
efendim? 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Sayın Çakıroğlu, ben orman tapu sicil muhafızı 
değilim. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi ebadında bir 
partinin Grup sözcüsüyüm, bildiklerimi söylüyorum, 
56 parlamenter bunu kurmuştur; meraklıları gitsin, 
tespit etsinler. Meraklıysanız gidin Bakandan sorun. 
Ben, Orman Bakanı olduğum vakit hesap veririm 
size, bekleyin biraz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğiu, Sayın Ka
raosmanoğiu... 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Buyurun «fendim, 

BAŞKAN -— Rica,ederim, beni 4e dinleyin efen
dim. 

O. -YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Ne yapalım, Gakıroğlu'na , teslim mi olalım? Of 
dan gelmedir o. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ne Çakıoğlu'na tes
lim oluruz ne Karaosmanoğlu'na; İçtüzüğe teslim 
oluyoruz. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Son cümlemi söylüyorum efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen, lütfen... 
ÂDİL DEMİR (İzmir) — İsim olarak vermezse 

yalancıdır. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

— Yalancı, aşağılık herif sensin. 
ÂDİL DEMİR (İzmir) — Sensin aşağılık herif. 
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğiu, çok rica 

ediyorum efendim, lütfen bitirin,- lütfen bitirin. 
ÂDİL DEMİR (İzmir) — İsim vermezsen, sah

tekâr ve yalancısın. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi ben, nüfus müdürü değilim, ben ev
rak veriyorum size. 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir, rica 
ediyorum... Sayın Karaosmanoğiu, rica ediyorum, 
lütfen efendim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
Evet, saygı duyarım Başkanım. 

Yine Koçulu, Sultanbeyli, Sarıyer, İmam Çiftli
ği gibi yüzlerce usulsüzlük örnekleri var; saymıyo
rum. Devletin, ormanın zararlarının parasal karşı
lığını, basının saygınlığını, basına olan saygımı yitir
memek için vermiyorum. Bu, 50 milyon, 100 mil
yon, 200 milyon lira değil, büyük rakamlar arkadaş
lar. 

Konuşmamın öbür bölümünü, Fikret Bey sözünü 
bana verirse tamamlayacağım. 

Söz alamazsam, Bütçenin Orman Bakanlığının 
mümtaz mensuplarına hayır ve uğur getirmesini di
liyor, hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaos
manoğiu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
«Adalet Partili milletvekilleri» demiştir. Bu millet
vekillerinin isimlerinin okunmasını rica ediyorum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Açıklar, açık
lar, merak etmeyin. Herkes kendini biliyor. 
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BAŞKAN — Biliyorsa ben de rica ediyorum sa
yın hatipten. Burada zorlayamam efendim. 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — Ama yalan söylüyor. 
BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Benim 

sayın hatibi «Adalet Partili sayın milletvekillerinin 
isimlerini biliyorsanız» diye zorlama olanağım var 
mı? Rica ederim. Bunu' takdir edersiniz elbette. 

ÖMER ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Adalet Par
tililerden başka partilere mensup milletvekilleri yok 
mu? 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Bir tane Cumhuriyet Halk Partili yok, yalnız Ada
let Partililer. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çakıroğlu, her
hangi bir hatibin ifade buyurduğu konuyu «muhte
va olarak, isim olarak illâ söyleyeceksiniz bunlar 
kimdir» diye sormaya elbette Başkanlığın ne yetki
si var, ne de olanağı var. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Hayır Sayın Baş
kanım, biz zatıâlinizin görüşlerine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Ertem, sizi 
dinliyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Benim, burada 
arz etmek istediğim husus, zabıtlara geçmesi bakı
mından «Adalet Partili milletvekilleri yok» diyo
rum. Zabıtlara geçmesi bakımından kürsüden açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yok diyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Ertem. 

Söz Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ad
nan Akarca'da. Buyurunuz efendim. (D. P. sırala
rından alkışlar) 

D. P. GRUPU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grupunun görüş ve düşüncelerini sunmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, söze başlarken, üzülerek 
kaydediyoruz ki, Orman Genel Müdürlüğünün bazı 
hizmetleri, memleket sathında daha iyi bir şekilde 
başarabilmesi için bağımsız bir üst teşkilât halinde 
bakanlık olması, orman sorunlarımızı halledeme-
miştir. 

7 Ağustos 1969'da Orman Bakanlığının kurul
masına rağmen, birçok önemli sorunlar gene askı
da kalmış ve ormanlarımız ise, yanmaktan bir tür
lü kurtulamamıştır. 

1975 yazında maalesef orman yangınları her 
yıldan daha fazla korkunç bir âfet olarak yeşil-yurt 
hazinemizi tekrar silip, süpürmüştür. 

Orman Mühendisleri Odası Başkam, bu konuy
la ilgili olarak 1974 yılında verdiği bir beyanatta, 
yurt ormanlarının yangınlardan görmüş olduğu za
rarın rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük 
olduğunu söylemiştir. Keza Türkiye'yi tekrar kasıp 
kavuran ve milyarlarca liralık Millî servetin mahvol
masına sebep olan 1975 orman yangınları üzerine de 
daha birkaç hafta içinde gene Orman Mühendisleri 
Odası Başkanı «Bu yangınların yüzde doksanının kas
ten çıkarıldığım» açıklamak gereğini duymuştur. Bun
ların yantsıra Orman Bakanlığının yaz aylarında TRT 
aracılığı ile süreîkl'i yayınladığı bir genelgede de, «Or
man yangınlarının kasten çıkarıldığı belirtilmekte, va
tandaşların uyanık olması ve yangın çıkarmaması is
tenilmekte ve nerede yangın görürlerse ilgililere ha
ber vermeleri ögütlenmekıt© idi. Bu hafta içinde ise 
Bakanlık ile Orman Fakültesinin müştereken düzen
ledikleri İstanbul'da ki bir seminerde orman yangınları 
konusu görüşülmekıtedir. Biz D. P. Millet Meclisi Gru
pu olarak, 1975 malî yılı Bütçesinde bu konunun üze
rinde önemle durmuştuk. Bu bütçede tekrar orman 
yangınları haklkında düşüncderimizi söylemek ve bu 
konuya tekrar eğilmek gereğini duyuyoruz. Çünkü 
yurt ormanlarının daha fazla yanmaya ve ydk olma
ya tahammülü kalmamıştır. Bununla beraber Türki
ye'de 14 milyon hektar ağaçlandırmaya müsait yer ol
duğu; fakat bugünkü çalışma ile bunun ancak 500 yıl 
sonra tamamlanabileceği söylenmektedir. Aynı za
manda, her yıl yapılan ağaçlamalarda başarı nispeti 
pek tatminkâr görülmüyor. 

Şimdi, Sayın Bakanımızdan bu konu ile ilgili iki 
sorumuz var: Tamamen çıplak olan, bir step ve boz
kır halinde bulunan Orta Anadolunun ağaçlandırıl
ması işine ormancılarımız niçin girişmiyor? Bunun 
nedenini Sayın Bakanın cevaplandırmasını rica ediyo
ruz. i 

Diğer sorumuz ise şudur: Geçen 30 yıl içinde or
man yangınları, Türkiye ormanlarının yüzde kaçım 
tahrip etmiştir? Bu sorumuz, sonradan yeni gençlik 
gelen orman alanlarını da kapsamaktadır. Öyle zan
nediyoruz ki, bu sorumuza sayın ve değerli Bakan ko
lay cevap veremeyecektir. Çünkü, bazılarına göre bu 
rakam Türkiye ormanlarının % lO'u, bazılarına göre 
-ise % 20'sidir. Halita bu rakamı % 30 diyenler de var. 
Bu acı gerçeği tam söylemeye ilgililerin dili pe'k var
mıyor. Fakat orman yangınlanndaki tahribat oram 
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ılster gizlewsin, ister açıklansın, bu sorun Türkiye'nin 
en ciddî meselelerinden birisidir. Miillî bir serveit'imi-
ziin yo!k olması bir yana, her yıl erozyon yüzünden 
Kıbrıs adası kadar toprak kaybdttfiğiinizi bilim adam
ları iddia etmektedirler. îş'tıe bu mesele bu kadar 
önemli olmasına rağmen, mutaassıp bir orman politi
kasının maalesef kurbanı olmuştur. 

Sayın miilldtvekilleri, büyük orman yangın tahri
batları, yangın mücadele ekiplerinin yetersizliğinin ve 
iptidaîliğinin bir neticesi değildir. Modern yangın 
söndürme alet ve dilbazlarının, yangın bekçi ve koru
yucularının, gözetleme yerlerinin, yangın haberlerime 
tesıi'slerinin, motorlu yangın söndürme ekiplerinin ve 
hafta helikopterlerin, yangınların büyümelerini ve 
sirayetlerini ilk anlarda önlemek bakımlarından şüp-
Ihesliız faydaları vardır. Bu asla inkâr edilemez. Fakat 
D. P. Grupunun kanaatine göre, ormanların herşey-
den önce, ormancı ile halk ve köylü arasında müş
terek iter sevgi, anlaşma ve kaynaşma konusu haline 
gelmesi lâzımıdır. Evet, bu sorunun halli için, kanaaüi-
mıize göre orman politikasında akılcı bir değişikliğe 
ve düşünce reformuna ihtiyaç vardır. Ormanı millet 
malı değil, baba malı gibi gördükçe, halka karşı ben
cillik ve kıskançlık gösterdikçe ve onu sevdirmed'ikçe, 
(daha çok ormanlarımız yanacak, fakat ah ne yazık 
ki, bununla beraber yurdumuzun faunası da ortadan 
kaybolacaktır. 

Sayın miJl'IetvekiEeri, bizim kanaatimize göre, 
yangınların önlenebilmesi için, bir defa her türlü 
ormancılık taassubu yok olmalıdır. Bu kompleks var 
olduıkça orman yangınlarınnı önlenebileceğine inan
mıyoruz. Çünkü ormancılıkta katı ve sert tedbir 
ve hareketler, dalma kötü ve son dedece zararlı so
nuçlar doğurmaktadır. Bizce daha yumuşak orman 
politikası denenmeli, bu politika yeni baştan gerek
sinmeye uygun btir şekilde düzenlenmeli, isabetli ve 
âdil tedbir ve kararlarla orman yangınları mutlaka 
önlenmeMlr. Bu yangınların tahrip alanlarının, di
ğer ülkelere kıyasla son derece geniş olduğunu bura
da sırası gelmişken kaydetmeliyiz. 

Orman yangınları Türkiye için en büyük servet 
kaybı olmaktadır. Eğede ve Akdeniz kıyılarında san
ki donanıma varmış gübi tutuşturulan yeşil dağlarımı
za ve . yamaçlarımıza artık acımalıyız. Şehirde bile 
yakalanamayan suçlular varken, yasal tedbirlerle dağ
ları tutuşturanları görmek, tutmak ve cezalandırmak 
çok zordur. Bu sorunun tek çaresi, orman yakmanın 
sebeplerimi çözmektir. Türk vatandaşı kendi devlet 
ormanlarını niçin yakıyor? Bunu iyi'tahlil etmek ve 

nedenlerini bilmek lâzımdır. Her yıl geniş mikyasta 
zarar tevlit eden orman yangınlarını nasıl asgariye 
indirebileceğiz? Kasıt unsurunu ortadan nasıl kaMı-
raJbılleceğiz? Şüphesiz bu sorunların cevabını vermek 
sayın bakanımıza düşer. Halen sıfır 'noktada olan 16 
bin orman köyünü kalkındırmakla mı? Şüphesiz or
man içi ve orman kenarı köyleri, mahalle ve mez
ralarla beraber çok daha yüksek bar sayıdadır. Evet 
bir Or - Köy Teşkilâtı kurulmuş ve 1744 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. Genfel Bütçenin en az binde biri, 10 mil
yonu bulan ve Türkiye nüfusunun dörtte biri olan or
man 'köylüsünün kalkındırılmasına -sarf edilecektir. Şim
diye kadar kalkınmak şöyle dursun, orman idareleri
nim ellerinden tarlalarını, zeytinliklerini, bağ ve bah
çelerini ve hatJta evlerini aldığı ve devamlı almaya 
uğraştığı, hayvanlarını çok dar bir alana hapsettiği or
man köylüsüne hiçbir katkısı olamamıştı. Bu nedenle 
orman köylüsünün kalkındırılması, istediğimiz ve ten
kit ettiğimiz konulardan idi. Şüphesiz bunun tahak
kukunu görmekle sevi diyoruz. Ancak yeterli miktarda 
olmadığı da açıkça ortadadır. Diğer taraftan, tarım 
Ve orman arazilerinin henüz birbirinden ayrılmamış 
olması, tahdit ve kadastro işlemlerinin insaf ölçüle
rinden uzaklaşması, vatandaşın mağduriyet sebeple
rinin başında gelmektedir. 

Türkiye'de bir arazi sınıflandırı'lması maalesef ya
pılmamıştır. Şimdiye kadar devlet ormanlarının sınır
landırılması işi pek isabetli olmamış, ekonomik ba
kımdan ormandan daha değerli kültür arazileri or
mana dahil edilmiştir. Ormana karşı bir öfke bundan 
doğmaktadır. Fen bakımından orman niteliğini tama
men kaybetmiş alanların da orman varlığının dışarı
sına çıkarılması lâzımdır. 

Orman kadadtrosu, ormancılığımızın en önemli me
selesidir; fakat bazı yerlerde tahdit heyetlerinin yap
tıkları hatalar tekrar edilmemelidir. Kadastro işleri 
çabuklaştırılimalı; fakat adaletten ayrılmamalıdır. Ya
bani zeytinlikler ve kestanelikler gibi alanların müteca
nis ve ekonomik oluş keyfiyetleri önemle dikkate alın
malı ve bu alanlar orman sayılmayan yerler olarak köy
lüye bırakılmalıdır. Ülke ekonomisine büyük katkısı 
olacak bu gibi kültür arazisi için, vatandaşların mağdu
riyetlerine asla meydan verilmemelidir. Şimdiye kadar 
yapılan sınırlama uygulamalarının olumsuz sonuçları 
meydandadır. Biz yıldan yıla çıkan; fakat bazan da 
birden büyük felâketler olarak fazlalaşan orman yan
gınlarını biriken mağduriyetlerin bir patlaması şek
linde görüyoruz. Orman içinde veya kenarında yaşı-
yan vatandaşlarımızın, atalarından beri tarım arazisi 
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olarak kullanageldiği tapulu ve tapusuz tarlaları1, zey
tinlikleri, bağ ve bahçeleri, narenciyeleri ve hatta ev
lerinin varlığını görmemezlikten, tanımamazlıktan 
gelemeyiz. Esasen orman içerisinde veya kenarında ta
rım arazisinin- mevcut olabileceğini Temyiz Mahke
mesi muhtelif içtihatlar ile kabul etmiştir. 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 ncü maddesi de orman içerisin
den çıkarılacak vatandaşlara gayri menkullerinin be
dellerinin ödeneceğini amirdir. Bedelleri ödenmeden 
vatandaşın mülkiyet hakma mani olunursa, şahıslar 
kanunun tek taraflı uygulanmasından ezilirse, orman -
halk ilişkilerinde şüphesiz geniş bir uçurum olur. İşte 
ıbu uçurum da uzun yıllardan beri bir türlü kapa
tılamaz. Bizim görüşümüze göre, demokratik ülkeler
de bültün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uy
gun olması şartltır. Çünkü bu husus, hukuk devletinin 
temel unsurudur. 

Sayın miillötvek'illeri, Orlman ..-. halk ilişkilerinde 
bu saydığımız aksaklıkların yanısıra, geçim kaynak
ları son derece dar olan ve ekonomileri daha çok hay
vancılığa dayanan ve bilhassa hayvancılıkla uğraşan 
orman köylüsünün, hayvan otlatma alanları da iyice 
daraltılmıştır. Korumak ve aynı zamanda ormanlık 
alanlar üzerimde hâkimiyet sağlamak bakımlarından, 
orman içinde köylülerin hayvan otlatması işi men edil
miştir. Bizce, bunda da hatalı taraflar vardır. Çün
kü, bir defa hayvancılık tıpkı ormancılık gibi geniş 
bir memleket sorunudur. Hayvancılıkta ise mera ge-
reklMir. Köy meralarının büyük bir kısmı ise, orman 
sınır'ları. içine alınmıştır. Nitekim bu yüzden Türki
ye'de bugünün ©t sorunu doğmuş, et üretimi eskiye 
kıyasla gittikçe düşmüştür. Ormansız bir ülke gibi, 
eteı'z ve sütsüz bir ülke de düşünülemez. Besi hay
vancılığı Türkiye'de isiten'ilen düzeyde henüz gelişme
diğinden, kanaatimize göre, orman idarelerince ot
latma işleri yeniden düzenlenin el'i, son derece zararlı 
olan karakeçi harliç, diğer hayvan cinsleri orman içi 
meralardan faydalandınlma'lidır. Bunların ormana bir 
miktar zararları olsa bile, bunu telâfi eden faydaları 
da vardır. Orman içi otlaklardan istifade edecek köy-
•lülöîlden uygun bir otlatma primi de alınabilir düşün
cesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, D. P. Millet Meclisi Grupu, 
onman köylüsünü suça iten bütün sebeplerin biran 
önce ortadan kaldırılmasını istemektedir. Çünkü, or
man yangınları yalnız orman servetimizi tüketmemc'ic-
te, aynı zamanda kuş ve yabanî hayvan türlerini de 
yok ©tmdktedOr. Esasen. Türkiye'de av nesM hızîa azal
maktadır, Bir zamanlar gayet bol miktarda bulunan 
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av kuşlarımız ve hayvanlarıimız, doğal barınakları yok. 
edilmek ve insafsızca öldürülmek suretiyle artık bu
gün tükenmetk çizgisine gelmiştir. Bu durum bugün 
Çukurova'da nesli gayet azalmış olan yalnız turaç için 
değil, diğer av kuşlarımız sülün, kaya ve çil keklik-
leıûmiiz ile yaban güvercinlerimiz ve yaban ördekleri
miz için de doğrudur. Eskiden avlaklarda pek bol bu
lunan bu kuşlar, bugün maalesef son derece seyrek-
leşmiş görülüyor. 

Aynı zamanda sansar, su samuru, kunduz, vaşak, 
karaca, yalmurcu, geyik, yaban koyunu ve yaban 
keçM gibi yüksek değerdeki kürk ve büyük av hay
vanlarımız Türkiye yabanında son zamanlarını yaşa
maktadır. Bütün bunların, ihtimamla ve vakit geçir
meden korunmaları gerekmektedir. ' Bugün bizde de 
Amerika'da olduğu şekilde av üretme parklarının 
teşkiline şiddette ihtiyaç vardır. Amerika Birleşik 
Devletleriyle Kanada'nın av kuş ve hayvanlarını koru
mak 'için kalbul elliiği metodlardan biri, pek büyük 
millî ve onlardan daha küçük mahallî parkları aynı 
zamartda av koruma ve yetiştirme alanları olarak ayır
mazdır. Buralarda koruma sayesinde çabucak üre-
yen kuş ve hayvanlar civardaki uygun sahalara da 
taşarak buraları kendiliğinden doldurmaktadırlar. Bu 
iki devletin ve bazı Avrupa devletlerinin av kuş ve 
hayvanlarını1 korumak ve bunların avlanılmasını her
kese eşit şartlar ve yasal nizamlar altında temin et
mek bakımından bu alanda emsalsiz bir teşkilâtları 
vardır. 

Ne zaman, hangi şartlar altında, hangi mıntıka
larda ve ne sayıda avın avcılar tarafından elde edi
leceği veya öldürüleceği, bu işle 'ilıgiÜİ makamlarca ta
yin edilip, av mevsimi açılmadan halka ilân edilmek
tedir. Bunlardan başka, av kuşlarına ve yaban hayvan
larına yem ile sudan gayri yavrulamak, beslemek ve 
kışlamak için araziler temin ve tahsis olunmaktadır. 

Bizde ise Bakanlık, belki de tahsisat ve teşkilâtının 
Ibulünlmaynşından, vermiş oldukları bazı koruyucu ka
rarları tebliğden başka» bir iş yapmamaktadır. Bugün
kü katîiaıma ve gerçek manaida yağmaya hiç bir şe
kilde engel olamadığı gibi, kuş türlerinin neslini sön
düren yemdökme, alaca, kafes ve çalı avı yapanlarla 
kuş yumurtası toplayanlara dahi bir cezaî müeyyide 
uygulayamamaktadır. Bilindiği gibi, pek soğuk hava
lardan ve şiddetli kışlardan kuşlar ve yaban hayvan
ları son derece etkilenmekte ve çok zaman telef ol
maktadırlar. Böyle zamanlarda avlanmaması gerek
mektedir. Orman Bakanlığı bu kış bu konuda ne yap
mıştır, ne gibi bir tedbir almıştır? Bir genelge bile 

I yaymlayamamıştın 
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Sayın mffîdtvekiilieıti, 1937 yılında meriyete giren 
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu tamamiyle nazari
yatta kalmış, asla uygulama alanı olmamıştır. Üste
lik bu kanun modern avcılık teknolojisini de kapsa
mamaktadır. Bu yüzden Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grupu olarak bu konu ile ilgili bir Meclis araş
tırması önergesi verdik. Çünkü, bütün kuşların ve 
memeli hayvanların ekolojik denge içerisinde son de
rece önemli mevkileri vardır. Bu ekolojik dengenin 
'bozulmasının önlenmesi, dünyada bugün bütün dev
letlerin en önemli görevlerinden birisi haline gelmiş-
<üir. Zira, insan varlığının devamı için, doğayı bütün 
parçalarıyle korumak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, işte yukarıda saydığımız ne
denlerle, av korunak ve sığınak mahallerinin biran ön
ce tesisini, 1965 yılında kanunlaşmış bulunan «Kuş
ların Korunmasına Dair Miılleitlerarası Sözleşme:» n'in 
uygulanmasını, kuşların ve yaban hayvanlarının barı
nıp çoğalabilecekleri yeni millî parkların kurulmasını 
istiyoruz. Bizde millî parkların sayısı, adlarını ve 
özeliklerini halk hiç bilmiyor. Zaten, bunların çoğu 
gösitermelik durumdadır. Bugün ülkemizde fonksiyon
larını yapamamaktadır. Kayak merkezi olan Uludağ 
hariç, halkın istifadesi halen mümkün olammaıştır. 
Turistik-, sağlıksal, estetik ve tarihsel nitelikleri olan 
bu yerler halkımızın istifadesine neden sunulmuyor? 
Bugün 100 000 kişiden bir kişi bu yerlerden fayda-
lanaJbiliyor mu? Bizdeki millî parklar Amerika'daki, 
Avrupa'daki ve hatta Afri'ka'daki gibi neden olma
sın? Buralarda halk doğa ile neden kaynaşmasın? Son
ra, orman ile halk arasında müşterek bir sevginin ve 
yakınlaşmanın başlangıcı bu yerler neden olmasın? 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada bağlıyor, 
1976 malî yılı Orman Bakanlığı Bütçesinin milleti
mizle hayırlı olmasını diliyor, Demokratik Parti Mil
let Meclisi Grupu adına Yüce Meclisi ve Bakanlığın 
değerli ve güzide mensuplarını saygı ile selâmlıyorum. 
(D. P. sıralarından-«Bravo» seslerti, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Akarca. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 

Hasan Tosyalı. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada bir hususu hal

ledeyim. 
Sayın Şener, «Ecevit Hükümetinin bilinçsiz Ba

kan temsilcisi» ifadesi kullanıldığını söylüyorsunuz..." 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet sayın Baş

kanım, zabıtlarda var. 
BAŞKAN — Bu ifade şu şekilde efendim: «Bi

linçsiz Bakanlığın temsilcisi» ifadesi vardır. Sayın 

Ecevit Hükümetinin diğer tasarrüflariyle ilgili hu
suslarda zatıalinize bir sataşma yok. Ancak konuş
manın son kısmında «Devleti 500 milyon zarara uğ
rattığınız ve ayrıca 3 500 000 metreküp tomruğu 
bekleterek, yine ayrıca zarara uğratarak bilinçsiz bi
çimde hareket ettiğiniz» hususundaki beyan sataş
ma kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. Yalnız, yeni bir sataşmaya 
meydan vermemenizi rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; sayın A. P. Grupu sözcü
sü arkadaşım, ben burada yokken bir hususu belirtti. 
Ben bir tavsiyede bulunmak isterim. Grup sözcü
leri çok dikkatli olmağa mecburdur, Çünkü tek kişi 
olmuş olsa ona karşı konuşmam başka olacak, grup 
sözcüsü olduğu için konuşmam başka olacak. Çün
kü bu grubun içinde çok değerli, hem de çok değer
li arkadaşlarım var. Hatta bu konuda onu tasvip 
etmediklerini de biliyorum. Ama grup sözcüleri 
kalkıp, bir lâf edeceğim, bir yaranmada bulunaca
ğım diye böyle küçüklüklere düşmemelidir. Bu ko
nuda çok dikkatli olmaya mecburdurlar. Şunu bil
sinler ki, burada çok heyecanlı devirler y.fgirdik, 
çok heyecanlı konuşmalar olmuştur. Bu konuşma
lar kimseyi buraya getirmedi tekrar. Bu kürsü tah
tadandır; uma ihsan yediğini de unutmayınız. 
(G. H. P. sıralarından alkışlar) İnsanları yükselttiği 
gibi insanları da yer. Onun için tavsiye ederim ki, 
o genç arkadaşımı tecrit ederek söylüyorum, benim 
makamıma geldiği zaman belki onun nazarında, o 
an - ki hiç bir zaman bilinçsiz değil idim - en bilinçli 
adam ben idim. Ama ben onu daima bir meslek
taşım olarak, hiç bir zaman da başka bir partinin 
elemanı olarak görmedim ve göremeyecektim de. 
Yine de görmüyorum, böyle bir vazifenin başında 
olmuş olsam. Ama neymişiz? Bilinçsizmişiz. 

Ben orman mühendisi değilim, yüksek ziraat 
mühendisiyim. Doğru. Benim orada bütün kadrom 
bilinçli idi. Ben bilinçsiz olsam dahi, o bilinçsizliği
mi kapatacak kudreti haiz i.iiler. O kadro öyle idi. 
Ben gelen kadroyu da tenzih ederim. Ben bir hu
susta bir müesseseyi savunmak için ortaya çıkıyo
rum. Bu konuda, hatta ve hatta sayın Bakar? Sena
toda «Ben tayinleri yaptım>-> dedi. Tecrübeli bir ar
kadaş, tecrübeli bir bakan telâkki ederim. v'öen ta
yinleri, Devleti yıkmaya matuf hareketleri .inlemek 
için yaptım» dedi. 

Soruyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisine hi
tap ediyorum ve soruyorum: «Attıkları ve gf'iroik-
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leri orman mühendislerinden Türk Devletini, yıkmaya 
matuf olan kişi varsa lütfen belirtsin; eskisinden yeni
sinden, Ben «yoktur» diyorum, ne yenisinde ne eski
sinde. Ama esefle kaydediyorum ki, dün, getirdikleri za
tın, umum. Müdürün Türkiye parlamentosuna, Türkiye 
parlamento müessesesine bu şekilde hitap etmesi 
Türk Devletini parçalamaya matuf bir harekettir. 
Yarın, öbür gün ben oraya gideceğim, Devletin, 
milletin mutlaka işini soracağım, takip edeceğim 
Anayasanın verdiği hakkı. Hangi hakîa: «Benim 
sizinle mücadelem vardır, Halk Partililerle müca
delem vardır, komününisrler» diyecek o alçak?. 
Neden? Ben ve arkadaşlarım arasında, Türkiye Dev
letinde eğer bir komünist var ise, mahkemeler bu
radadır; lütfen versinler. Ama böylece bu memleket
te ?en bir grupa, bir partiye, milyonlarca rey almış 
olan bir partiye böyle diyeceksin; ondan sonra sen 
orada umum müdürlük yapacaksın, Türk Devletine 
ve sayın Bakana yardımcı olacaksın. Sayın Bakana 
ihanet ediyor o!.. 

BAŞKAN — Sayın Şener, rica ediyorum, lütfen 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Bakana 

ihanet ediyor o. 
Sayın Başkan, söyîüyotum: Eğer "husizlik ve 

ahlaksızlıklara mani olmuşsam, bilinçsizlik bu mu
dur sayın Başkan? Ormanları kesip satmasına mani 
olmuşsam ve orman içinde yaşayan köylülerin koo
peratifleşmesine yardım etmişsem, 1744 sayılı Ka
nunun, Anayasanın Hl nci maddesinin gereğini ye
rine getirmissem bilinçsizlik mi yaptım? (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Arkadaşım diyor 
«Kıbrıs savaşında stoklar çürümüş». 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Savaş değil. 
AHMET ŞFNER (Devamla) — Allahıma şükür. 

Türk milleti, Türk Ordusu Kıbrıs savaşını kazandı. 
Benim tomruklarım eğer çürümüşse, ona ait olan 
herhangi bir şey varsa, derhal tekeffül ediyorum. 
Sureta hayır. Türkiye'de, Kıbrıs savaşında... 

FATMA GÜLHtS MANKUT (İstanbul) — Sa
vaş değil. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
Kıbrıs savaşında... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Savaşla ilgisi 
yok onun. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
Kıbrıs savaşında... Lütfediniz, sözcünüz burada di
yor; eğer, akıllılık etmiş, ıkonitroldan geçinmiş met
nini okumuş olsaydı, bu duruma düşmezdi. Okuyo
rum; A. P. Grupunun gibi, ben bunu kabul ediyo

rum, söylediğini değil. A. P. Grupu diyor ki: «Bu
nun da müsebbibi Sayın Ecevit Hükümetlidir. Bu 
yıl depolardaki filan filan...» diye, Ama hiçbir 
zaman bilinçsizlik yoktur. Grup yöneticileri ve bu 
grup ona bunu söyle dermişlerdir; ama, o çerçeve-
den çiicrtı, cılktı dışarı, (minderin dışımda bir çamur 
atarak istedi. Merak etmeyin bu çamurlar bir gün 
seni boğar arkadaşımı. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Her gün atı
yorsunuz çamur oradan. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet evet, her 
gün söyleneni söylersen... A. P. Grupu aıdına söyle
me; yoksa senin dersini herkes verir. Bunu ibik 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne dedin, an
layamadım. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Anlarsın. Za
bıtları al, baik anla. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan, sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Genel Kurula hitap 
edin lütfen, rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet. 
Sayın arkadaşım, bakanlığını yaptığım Orman 

Bakanlığı şerefi bir Bakanlıktır. Şerefli İnsanlarla 
donatılmış olan o Bakanlığa hizmet ederken, onlar 
da beniim vasıtamla hizimet öderken, şerefli bür me j 

sai zamanı geçirmişimdir. Ve her zaman - gene de 
söylüyorum - ormanların içimden politikayı sdlmeye 
gayret etm'işimdar. Bütün Türkiye Büyük Millet 
Meclisline de tavsiye ediyorum; buna gayret ede
lim, hep beraber politikayı ormanların içinden si-
leükn. Eğer her seçimde böyle yapılır ise, her seçim
de, o orman içinde yaşayan 15 720 köyün 10 mil
yon insanını ve bunca hayvanlarını 'dağıtmaya kalkı
şırsak bu yükün altımdan kalkamayız. 

1744 sayılı Kanunun tüzüğü senelerce yapılma
mış, biz 2 ayda çıkarttık. Yömeıtmeliiği yapılmamış, 
çıkarttım; fon yönetmeliği yapılmamış çıkarttım. 
15 yerde komisyon kurdum, 45 ekiple beraber. Üs
telik de, kısa zaman/da bir vazife yapıldı. Sayın ar
kadaşım, bilinçsizlik bu mu idi? Soruyorum, bi
linçsizlik bu m uidi? Hayır!.. Ama, arkadaşını 
eğer bunu bir sürçü lisan olarak söylemiş ise, o ayrı. 
Burada birbirimizi bilinçisizilikle itham etmeyelim. 
Türküye Büyük Millet Meclisin© her geçen arkada
şımız mutlaka Türk Milletinin imtihanından geçmiş
tir. 

-Bakanlıktan ayrılırken, ayrılacağım günden bir 
gün evvel çağırdım, dedim ki: «Bana lüttfen, zamanı-
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ma alt yapılmış olan tayinleri getirin. - zamanıma 
ait - Sayın Başkan, 1 . 6 . 1974 - yazı benim değil
dir, isim verdirmeyin bana lütfen, hâlâ orada me
murdur- 1 . 6 . 1974 - 15 . 8 . 1974 tarihi arasında 
yapılan tayinler... Ondan sonra imza atmadım. 

Amenejmana, amenejman gruplarına mecburî 
olarak 51 orman yüksek mühendisi tayin ©Mm. Bu 
arada, bu amenejman gruplarından 16 kişi kendi 
arzularıyle değiştirilımiişıtıir; karı - koca durumu, has-
talılk durumu, vesaire. Kadastroya 67 orman tek
nik elemanı tayin edilmiş, 2 tane ziraat mühendisi, 
19 heyet arzuları ile değiştirilmişitir. 

Yoktur Sayın Başkan, müsaade aldım, doğru
dur, yoktur, tüzüğe belki aykırı göreceksiniz; fa
kat buna ait husus, göreceksiniz burada mevzu edi
lecektir, ben ısizin ıttılaınıza arz etmek isitfiyorum. 
Tüzük de eğer, lazımsa, aykırı hareket ettim, doğ
rudur . 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen bağlayın efen
dim, rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Diğer tayin ve 
nakillerden de, 196 kişi tayin yaptım. Bunların bir
çokları zarurî idi. Hiç birisini, şu veya bu şekilde 
Devleti yıkar, niyetiyle veyahut da gerekçesiyle yap
madım; ama 1 446 tayin yapıldı, mukayesesini siz
lere arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C; H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
/Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosıyalı, buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş

kan, sataşma vardır.. 
/BAŞKAN — Sizi de dinleyeceğim Sayın Bayrak

tar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Müsaade eder
seniz... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sizi de dinlerim 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Taraf tutuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sizin değerlendirmeniz, bu. Sayın 
Ataöv, nasıl hareket etsem her zaman bu şekilde 
söyleyeceksiniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Burada adam 
leşi mi, köpek leşi mi, yoksa hayvan leş/i mi serili
yor? 

Sayın Başkan, sataşma var... 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, biraz oturursa

nız... Sabır buyurun efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 500 milyon 
Hra bu Devlet zarara uğratılmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sayın Bayrak
tar, size söz vermedim. Rica ederim, oturun lüt
fen yerinize... 

.MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 500 milyon li
ra mı, değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, siize söz verme
dim efendim. Rica ediyorum. 

-Sayın Şener de, belki 1 saat önoe sataşma oldu
ğu iddiasında bulundu; fakat şimdi değeriendirebil-

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 500 milyon 
lira mı, değil mi?.. 

BAŞKAN — Zatıalinizii dinleyeceğim efendim, 
rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok değerli ar
ka daşl anım; 

Yurdumuzu, üzerinde ebediyen yaşanabilir bir 
vatan haline getirmek için fedakârlıkla, kahraman
lıkla, başarı ile çalışan Orman Bakanlığımızın gerek 
merkez teşkilâtı, gerekse dört genel müdürlüğüne 
mensup güzide mensuplarına Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına en büyük saygı, sevgi ve şükran
larımızı sunarak sözlerime başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, orman parti farkı gözet
meden hepimizin bir millî davasıdır. Bu davada bir
ilik ve beraberlik içerisinde, çok yapıcı ve samimî 
düşüncelerimiizl arz ederek, Hükümetimize ve Ba
kanlığımıza yardımcı olma gayreti içindeyim. 

Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı dört 
genel müdürlüğün 1975 yılı faaliyetleri ile 1976 Büt
çesi ve çalışma programı üzerinde Cumlhuriyâtçi 
Güven Partisi Grupunun görüşl/erini, isteklerimi ve 
temennilerini yapıcı bir şekilde arz etmeye çalışaca
ğım. 

Ormanın önemi : 
•Sevgili arkadaşlarım, millî ve tabiî servet kaynak

larımızın en önemlilerinden biri olan orman ve or
mancılık, yurdumuzun iklimini, yağışını, su kay
naklarını düzenler ve erozyonu önler. Halkımızın 
sağlığını korur, memleketimizin turistik ve sportif 
faaliyetlerini geliştirir. Millî ekonomiye devamlı 
ham madde sağlar, ihracat yoluylıe döviz temin eder. 
Vatandaşlarımızın büyük kitlelerine iş ve geçim sa
hası ve imkânı sağlar, yurt savunmamızı kolaylaş
tırır. Bütün bu 'imkânlarla birlikte, yurt bütünlü-

—196 — 



M. Meclisi B : 67 26 . 2 . 1976 O : 2 

günü sağlar ve memleketimizi, üzerinde huzur ve 
güvenle ebediyen yaşanır bir vatan halline getirir. 

Ecdadımız, - her zaman söylüyoruz - orman
ların tükenmesi neticesi yaşanamaz hale gelen Orta 
Asya'dan, ikilim bozukluğu sebebiyle Anadolu'ya 
göç etmiştir. Anadolu ormanları bitince, göç ede
cek ve yaşanacak başka yer olmadığını, Anado
lu'nun ebedî Türk Vatanı olarak kalacağı idrakine 
milletçe sahip olarak, mevcut ormanlarımızı koru
mamız, yeniden ağaçlandırmalarla ormanlarımızı 
arttırmamız ve orman varlığımızı iyi değerlendirme
miz suretiyle 15 bin adet orman köyümüze ve 15 
milyon orman ve dağ köylümüze daha iyi geçim im
kânları sağlamamızın önemine Cumhuriyetçi Güven 
ParbiSi olarak büyük değer vermekteyiz. 

'Ormancılık hlizmetl erinin niteliği : 
Ormancılık hizmetleri, müEî karakter arz eden 

önemli bir kamu hizmetidir. Bu sebeple, Anayasa
mız, ormanların ve orman köylüsünün aynı zaman
da korunmasını ve geliştirilmesini Devlete görev ola
rak vermiştir. Orman Bakanlığı, bu Anayasal gö
revin gereğini dengeli olarak titizlikle yapmakla mü
kelleftir. 

/Ormancılık politikası : 
Ormancılık politikası ve amacı her memleketin 

sosyal ve ekonomik durumlarına göre tespit edilir. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupuna göre, Tür
kiye ormancılık politikası önem sırasına göre şu 3 
unlsuru ihtiva etmelidir: 

1. Ormanların ve orman köylüsünün aynı de
ğende ve aynı zamanda korunması ve geliştirilmesi, 

2. Orman varlığının artan nüfus ve sarfiyat nis
petinde yeniden ağaçlandırmalarla artırılması, mev
cutların korunması, 

3. Ormanların planlı ve verimli işletilmesi sure
tiyle devlete ve halka devamlı faydalar sağlaması. 

Türkiye'nin, yeniden ağaçlandırmaya ve mevcut
ları korumaya ön planda; verimli işletmeye ve or
man ürünlerini istihsal bölgelerinde kurulacak atel-
ye ve fabrikalarda değerlendirmeye de ikinci planda 
yer vermesi lâzımdır kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, bu politika devletçe ve 
milletçe benimsenmeli ve büyük zaruret olmadıkça 
değiştiriteıemellidir. Hükümet ve iktidar değişiklik
lerinin etkisinden uzak tutulmalı ve partilerarası re
kabete, seçim kazanmaya konu yapılmamalı ve bu 
politikanın partilerüsıtü nieliiği hepimizce kabul ed'il-
mellidir. 

(Sevgili arkadaşlarım, Orman Bakanlığımıza ye
terli bütçe ve imkân, kanunî güç ve milletçe manevî 
destek vererek; aşağıdaki hususların daha iyi şekil
de sağlanmasını Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
diliyoruz: 

•1. Çok az olan Türkiye orman varlığının yurdu
muzda kapladığı sahanın memleket yüzölçümüne kı
yasla % 23 olan oranını yeniden ağaçlandırma ve 
orman ıslahatı ile artırarak en az % 3Ö'a çılkarılima-
sını, 

i2. Takriben 20 milyon hektar olan ve bunun da 
% 60'ı bozuk nitelikte ıslaha muhtaç olan ormanlık 
sahamızın da yine yeniden ağaçlandırma ve orman 
ıslahatı ile en az 30 milyon hektara çıkarılması, 

3. (İşletmeye müsait ve takriben 800ı milyon met
reküp kapasitede olan orman varlığımızın, mevcut
ları koruyarak yeniden ağaçlanldırma ve orman ısla
hatı ile en az 1 milyar metreküp kapasitemin üstüne 
çıkarılması, 

4. Orman yollarının artırılması, fennî istihsal 
metotları ile yıllık istihsal imkânımızın 20 milyon 
metreküpten en az 30 milyon metreküpe çıkarılma
sı; yapılacak orman yollarının dayanıklı ve sanat 
yapılı olmasını, hem orman işlötmesiniin ve hem de 
orman köylüsünün kış ve yaz yararlanmasına im
kân vermesi, 

5. .İstihsal edilen orman emvalimizin öncelikle 
orman istihsalinin yapıldığı orman ve dağ köyleri
nin zaltî ve kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında istih
sal bölgesinde kurulcaak yemi orman sanayii ve atel-
yeleri ile kereste işleyen köylü ve şehirli marangozla
rımız ve esnaf sanatkârlarımıza verilerek, emvalin 
yerinde değerlendirilmesi sureciyle 15 milyon fakir 
ve işsiz orman köylüsüne, keresteci, esnaf ve sanat
kârımıza yeni iş ve geçim imkânı sağlanması; orman 
ürünlerini gerek yurt içi ekonomimizin ihtiyacı için 
ve gerekse ihracat malı olarak yarı mamul ve mamul 
hale getirerek orman ürünleri değerinin artırılması
nın; 1976 ve ilerikıi yıllardaki Orman Bakanlığı ça
lışmalarımızda dikkatle takip ve icra edilmesini, 

6. (Orman hizmetleri için Türkiye'de ydtişDirdiği-
miz orman mühendisi, tekniker, orman muhafaza 
memuru, orman bakım memuru, orman fidancula-
rı, orman uygulama memurlarımızıdan oluşan genel 
müdürlükler; başmüdürlük, işletme müdürlüğü, 
bölge şefliklerinin, idareci ve teknik personelinin 
- bu hususu çok mühim görüyorum - ileri ormancı
lık politikası, yeniden ağaçlandırma, verimli işlet
mecilik yapan ve istihsali köylerde ve şehirlerde kur-
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dukları kereste atelıye ve sanayiinde en iyi değerlen
diren, orman ve orman köylüsü halk ilişkilerini en 
iyi uygulayan Avusturya, îsyiçre, Finlandiya, îsveç, 
Batı Almanya, İngiltere ve İsrail'e göndererek bilgi 
ve görüşlerimin artırılması, böylece Türkiye orman
cılığında tekâmül ve kalkınma yaratılması. 

Orman yangınlarıyle savaş: 

Orman Bakanlığımızın, bundan evvelki Sayın 
Bakan zamanında çıkardığımız kanunla başlatılan, 
orman sınırlarını tahdit çalışmaları, hakikaten büyük 
hızla gittikçe artmaktadır; ama bu faaliyete de da
ha fazla hız ve önem verilmesini talep ediyoruz. 

Orman amenejman planları : 
Ormanlarımızın hektar olarak saha miktarını, or

man varlığımızın cinslerini, yıllık verim gücünü tes
pit etmeye, orman işletmelerinin zaman ve mekân 
bakımından plianilarnasını yapmaya ve kurulacak or
man ürünleri sanayiinin cinsini ve yerini tespit etme
ye yarayan orman amenejman çalışmlarının sona er
dirilmiş olmasından, geçmiş ve hali hazır Orman 
Başkanlarımızı ve mensuplarını candan kutlar ve teb
rik ederiz. 

/Bitirilmiş olan bu amenejman çalışmaları netice
lerinin devlet ve özel teşebbüs kuruluşlarının ve hal
kımızın bilgilenmesli için, kitap halinde neşredilerek 
dağıtılmasını da faydalı ve lüzumlu görüyoruz . 

Orman ürünleri sanayii politikası: 
Modern orman ürünleri sanayi politikasına göre 

modern ormancılıkta esas; üretilen orman mahsulle
rini ham tomruk ve odun olarak çok uzak mesafele
re taşımadan ve ormanlarımızda çürütmeden, orman 
emvalinin istihsal edildiği orman köylerinde, ilçele
rinde, illerinde ve bölgelerinde kurulacak Devlete 
ve özel teşebbüse ait küçüklü büyüklü marangoz 
aletyelerinde, ağaç sanayiinde, sunî ve tabiî kereste 
sanayiinde, selüloz, kâğıt hamuru ve kâğıt fabrika
larında değerlendirmek suretiyle memleketlimizin iç 
piyasasının ve ihracatımızın ihtiyacı olan yarı mamul 
ve mamul orman ürünleri haline getirmektedir. 

/Böylece hem orman mahsullerini iz daha iyi de
ğerlendirilmiş olacak ve hem de ormanlık bölgedeki 
halikımız ve köylümüz bugün olduğu gibi orman var
lığı içlinde yokluk, fakirlik, işsizlik ve geçim imkân
sızlığı idinde perişan bir vaziyette yaşamayacaktır. 
îş sahibi, gelir sahibi, zengin ve müreffeh insan
lar olarak yaşayacaktır. 

Hükümetin ve Orman 'Bakanlığımızın, orman 
ürünleri sanayiini bu yönde geliştirmesini ümitle bek
liyoruz. 

Sayın Başkan, kaç dakikam var efendim? 
•BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 6 dakikanız var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sevgili arkadaşlarım, yeniden ağaçlandırma ve 
erozyonu önleme çalışmaları hakkındaki fikrimiz: 

Orman Bakanlığımızın en mühim ve başta gelen 
millî vazifesi, erozyona ve meteor olojifc tabiî âfet-
lera karşı vatanımızı korumak ve orman varlığımızı 
artırmak suretiyle, Türkiye'nin geleceğini teminat 
altına almaktır. Bakanlığımız ve Hükümetimiz bu 
vazifesini büyük bir gayret içerisinde yapmaktadır; 
fakat bütün bu Bakanlığa, bugünkü Bakanlığa ve 
bundan evvelki Bakanlığa, Parlamento olarak ver
diğimiz imkânlarla senede yapabildiği 50, bin ilâ 100 
bin hektarlık yeniden ağaçlandırmalarla, bu vazife
yi kısia zamanda yapabileceği inancında değiliz. Bu 
maksatla, Bakanlığın daha büyük imkânlarla Par
lamentomuzca teçhiz edilmesine ve böylece orman 
varlığımızın artırılması için, yeniden ağaçlandırma
nın ve erozyonun önlenmesi içn de koruyucu ted
birlerin alınmasına daha büyük hız verilmesinin 
önemini hep birilikte herhalde idrak ederiz. 

Orman işletmeciliği politikası ve taUbikaitı : 
•Ş/imdi sevgili arkadaşlarımı, en mühim hususa, 

yüreklerimizi sızlatan hususa geldim. Geçmiş yıllar-

Orman yangınlarının başlıca sebepleri olarak, 
sevgili arkadaşlarım, iş ve geçim imkânı olmayan 
ormanlık sahadaki köylümüzün, meselâ Akdeniz ve 
Ege bölgesinde narenciye, muz, zeytin ve sebzeci
lik, bağ, bahçe ve meyvelik; Karadeniz sahilinde ise 
fındık, çay ve mısır ekim ve dikim yeri açmak, Do
ğu " ve diğer bazı vilâyetlerimizde ise hayvan besle
mek için yapılan sosyo - ekonomik sebeplerdir, or
man yangınlarının mühim sebepleri. Yani açık bir 
ifadeyle konuşursak, hayat mücadelesi ve geçinme 
mücadelesidir. Hükümetimizin ve Orman Bakanlı
ğımızın, nüfusu, işsizliği ve geçinme zaruretti gittik
çe artan orman köylümüzıün ve halikımızın bu sos
yo - ekonomik ihtiyacını takdir ederek, bu nevi ziraî 
faaliyetlerin ve üretimin tüm Türkiye ekonomisine 
sağladığı faydaların ormancılık faaliyetlerine ve fay
dalarına daha fazla ağır bastığını ve daha fazla kat
kıda bulunduğunu kabul ederek, bu gibi ziraate mü
sait yerlerin orman tahdit sınırları dışında bırakılma
sını, hem memleket ekonomisi ve hem de orman -
köylü illişkilerinfin düzelltilirnesi bakımından lüzumlu 
ve faydalı görüyoruz. 
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zin yardım etme isteğinde olduğumuz orman köy
lülerimiz için grupum adına dileklerde ve temenni-

- îcrde bulunuyorum. 
1. Hükümetimizin ve Orman Bakanlığının, her 

şeyden önce Anayasamızın emri olan, Devletin or
man köylüsünü ve ormanı aynı zamanda, aynı de
ğerde korumak ve geliştirmek ilkesine uyarak, bu
gün için orman köylüsünün zararına, fakirliğine, 
işsizliğine, gelir sizliğine, perişanlığına, çeşitli orman 
suçlan işlemesine ve cezaları olmasına sebep ola
cak şekilde, zararlı, sert, yanlış ve sevimsiz bir or
man işletme politikası izlenmesine ve tatbikat yapıl
masına sebep olan 6831 ve 1744 sayılı Orman kanun
ları ile, 180 sayılı Tamimin orman köylüsü, köy ve 
şehir marangozları, kereste sanayii müteşebbisleri 
ve nakliyecileri faydasına, refahına, huzuruna im
kân /verecek şekilde düzeltilmesini, Bakanlığımızın 
buna önayak olmasını, Parlamentodan yardım bek
lemesini - bütün gücümüzle bu hususta yardım ede
ceğimiz tabiîdir - bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz bitti efen
dim. Rica ediyorum, hemen ifade edin. 

dakı orman işlafcrrjeoiliiği politikası ve tatbikatı, pek 
çofk değerli hizmetler yapılmış olmasına rağmen, bu
rada antrparantez söylüyorum, hiçbir devri suç
lamak için değil, geçmiş yıllar diyorum, bununla 
hepimizin de içinde bulunduğu devirleri kastediyo
rum, isabetsiz, sert, sevimsiz bir politika tatbikatı 
ile daha ziyade mevcut ormanı daha çok kesme, 
tahrip etme, Devlete ve keresite tüccarlarına kâr 
sağlayan, buna mukabil orman köylüsünü hor gö
rücü, küçük görücü, fakir, işsiz, gelirsiiz, perişan 
bırakan, orman suçu işlemieye teşvülk ve mecbur eden, 
onlara ceza aldıran, orman köylüleri ve köyleri or
man köyü içinde ve komşu köyleri arasında anlaşmaz
lık çıkaran bir görünüm içindedir, bugüne kadarki 
orman politikasının tatbikatı. 

Orman varlığımız ve orman işletmediliğim'iz, or
man. köylüsünün ve kereste işi ile meşgul esnaf ve 
sanatkârımızın, sanayicimizin, nakliyecimizin fakir
liğinin sebebi; dert, ıstırap ve ceza kaynağı değil, 
geçim, gelir, refah ve huzur kaynağı olmalıdır. 
Parlamerito, Hükümet ve Bakanlık olarak hepimizin 
müşterek vazifesi bu olmalıdır. Zira vatan sathımı
zın üçte biri, millatirniziin üçte biri orman köyü 
ve orman köylüsüdür. En geri kalmış olan kesim de 
bu kesimdir. O halde, hep birlikte, parti farkı 
gözetmeifcsizin, Parlamento olarak, hükümetler ola
rak vs Bakanlık olarak, Türkiye'nin en büyük ya
rası, en büyük sosyal adaletsizliği olan bu konuyu 
elbirliğiyle, düzeltmek hepimizin millî, insanî bir va
zifesi olduğunun inancındayız. 

Memur tayinlerinde tayin edilecek yol: 
Sevgili arkadaşlarım, sözümün başında, orman

cılık hizmetlerinin millî bir vazife olduğunu belirt
miştim. Bu millî vazifenin mililik vasfına uygun ola
rak, bütün ormancılıkta çalışan arkadaşlarımızın 
hareket etmesini, ehliyetle, tecrübe ile vazife görme
sini, tayinlerde bilhassa bu hususlara dikkat edil
mesini ve bu arada bilgisini, tecrübesini, mevkiini, 
otorite ve salâhiyetini partizanca, sapık fikirlerinin 
esiri olarak, şu veya bu partiye menfaat sağlayacak 
şekilde kullananlara da Bakanlığın hiç müsamaha 
etmemesinin bu millî vazifenin ifasında çok lüzum
lu olduğu kanaatindeyiz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi kalan zamanım nis
petinde, Sayın Başkanlığımızın müsamahası nispe
tinde... 

BAŞKAN — Zamanınız var efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Orman Ba

kanlığından, yine hepimiz;n canı, ciğeri ve hepimi-

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım, diğer temennilerimi kısa
ca şöyle sıralıyorum: 

2. Orman bölgelerinden istihsal edilen keres
tenin, yakacak odunun öncelikle, orman bölgesin
deki halkın zatî ve müşterek kamu ihtiyaçlarına, o 
bölgedeki köy ve kasabalardaki marangoz ve sana
yicilere yeter miktarda, kalitesine uygun olarak, 

ucuza ve kolayca alacak şekilde tahsis edilmesini, 

3. Ormandan kesim ve çekim yapan orman 
köylülerine, bugüne kadar çok az miktarda verilen 
ve bu sebeple 40 milyon nüfusumuz içerisinde en 
perişan, en acıklı durumda olan orman köylüsünü 
bir parçacık olsun kalkındırabilmek için, (Bravo» 
sesleri, alkışlar) •onların kesim, çekim ücretini, bu 
milletin vicdanına sığınarak yükseltmek ihtiyacın
dayız arkadaşlar. Bugünkü 30 - 70 ilâ 100 lira kesin 
olarak yetmemektedir. Bunun en az üç misline çı-
karlıması lâzımdır. Başka bir deyimle; orman ke
reste fiyatları her an yükselmekte; 1 m3 muhammen 
bedel 300 lirayken de 50 liraydı, 1 200 - 1 600 liraya 
çıktı, şimdi de yine 50 ilâ 80 lira arasında. Bu, bü
yük bir adaletsizlik arkadaşlar. Bizim teklifimiz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Az kaldı. 
BAŞKAN — Az kaldı; ama zamanınız da epey

ce geçti. Rica ediyorum. 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Bizim teklifi
miz, metreküp başına, ihaleyle satılan metreküb de
ğeri neyse, onun en az 1/4'ü köylüye kesim - çekim 
ücreti olarak verilmelidir. Yani 1 000 liraya satılı
yorsa, 1 ms başına 250 lira köylüye verilmelidir ki, 
köylü bir parça kalkınsın. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, risa ediyorum lüt
fen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bilhassa arkadaşlar en mühim konuya geldim. 
Parlamentomuz Af Kanununu çıkarırken, maalesef 
orman suçlariyle ilgili tazminat cezalarını da dahil 
etmeyi unutmuşuz. Bu sebeple, bugün için en az 500 
bin orman köylüsü, mahkeme kapılarında sürün
mekte, evdeki, damdaki canlı, cansız mallan icra 
takibine uğramakta, jandarma zoruyla, hapis zoruy
la, bu kış kıyamet gününde malları ellerinden alın
maya çalışılmaktadır. Sayın Başkanım, aracılığınız
la Hükümeti şiddetle uyarıyorum, bu feci tatbika
ta mutlaka son verilmesine; orman suçlularının taz
minat cazaİarının da af kapsamına alınacak şekil
de, gerek Bakanlıkça veya bizlerce bir teklifte bu
lunulmasına ihtiyaç olduğunu önemle belirtiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, benim müsamaha 
hududumu da geçti efendim. Beni, her halde sözü
nüzü kesmek zorunda bırakmayacaksınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti bitti. Baş-
üstüne. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen teşekkürünü
zü yapın ve bitirin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Son cümle, son 
cümle. 

Orman köylüsüne gelir ve geçim imkânları sağ
lanmasına; orman köylüsüne yan gelir ve geçim im
kânları sağlanmasına; boş vakitlerini de değerlen
dirici köy el sanatlarına, köy kooperatiflerine ve köy 
hayvancılığının gelişmesine; köy yolu, köy okulu, 
köy sosyal tesislerinin tamamlanmasına önem veril
mesini, Bakanlığın da bu işin içinde olmasını diler; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına hepinize 
saygılar ve teşekkürler sunarım. 

Bütçenin memlekete hayırlı olmasını dilerim. 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiş

tir. 
Şahsı adına Sayın Tevfik Fikret Övet, buyurunuz 

efendim. I 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı 1976 yılı Bütçesi üzerinde şah
sım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu topraklar üzerinde ya
şayan her insanın bir siyasî kanaati vardır. Cebin
de Türkiye Cumhuriyeti nüfus kâğıdını taşıyan her 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istediği siyasî parti
ye girer, istediği siyasî partide görev yapar; ama po
litikayla uğraşmaya karar verdiği takdirde... Yoksa, 
Türkiye'de Devletin koltuğunda hiç kimsenin poli
tika yapmaya hakkı yoktur. (C. H. P. sıralarından 
(Bravo» sesleri alkışlar), 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki bürokratın da si
yasî fikri vardır, elbette ki okumuş adamın da siya
sî fikri vardır; ama bu siyasî fikrini, sandığa gittiği 
zaman kullanır, sandık başında dilediği partiye, di
lediği adaya rey verir. 

Anayasa, Devlet memurunun tarafsız olacağım 
kesin olarak emretmiştir. Dün, Orman Bakanlığına 
bağlı Orman Genel Müdürlüğünde bir milletvekili 
arkadaşımızın mâruz kaldığı hareket hepimizi yü
rekten yaralamıştır. (C. H. P. sıralarından «Bravo»; 
A. P. sıralarından «Yalan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Bugün 

bize, yarın size... Böyle yaparsanız daha kötüsü ba
şınıza gelecek. 

Değerli arkadaşlarım, iki devredir beraber çalış
tığımız, hepimizin de iyi tanıdığı, efendiliğiyle, uslu-
luğuyla hiçbir hadiseye karışmayan bir arkadaşı
mız, bölgesinin bir işi için Genel Müdüre gitmiştir. 
Hepimizin gittiği yer, hepimizin görevi. Ben iki dev
redir milletvekilliği yapmaktayım, her bakanla, - si
yasî kanaatleri ne olursa olsun - her genel müdürle 
memleket meselelerini konuştuk; yapıldı veya yapıl
madı; ama hiçbir genel müdür bu şekilde hayasız-
laşmadı, bu şekilde terbiyesizleşmedi. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından 
«Ayıp» sesleri) 

«Ayıp» diyen arkadaşlarımın, dilerim, başına da
ha kötüsü gelsin. 

BAŞKAN — Sayın Övet, olayı anlatırsanız... 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Ba

kan özellikle yerleştiriyor/ 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Mutlu. 
Sayın Övet, olayı anlatırsanız, Meclisin tepkisi 

olmayacak sanıyorum. Varsa bir olay, lütfen objek
tif şekilde olayı anlatın; Orman Bakanlığı ile ilgili 
olarak. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Emre
dersiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Orman Genel Müdürlüğünün... 
HÜSEYİN CAHİT ERDEMİR (Kütahya) — 

Başkan tarafsız mı? 
BAŞKAN — Efendim, buyurun?.. 

• HÜSEYİN CAHİT ERDEMİR (Kütahya) — 
Başkan tarafsız mı? 

BAŞKAN — Elbette Başkan tarafsız. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Orman 
Genel Müdürlüğünün... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Övet. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin tepki gös
terdiği bir konu var. Bu konuda değerli arkadaşım 
sonuçlan ifade ederek, bir şahıs üzerinde durmak
tadır. Varsa bir olay, bir olay varsa, Genel Kurulun 
ıttılaına arz edin demek, tarafsızlığı ihlâl etmek de
mek midir? Çok rica ederim. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Orman Genel Müdürünün yanına 
giden milletvekiline, Genel Müdür, şunu söylemek
tedir; (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Mustafa Güneş.. 
Sayın Angı, rica ediyorum, istirham ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Adalet Partililer. Bu Hükümet kol
tukları.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. O arkadaş
larımızın da, zatiâlinizin de ismini vererek hitap edi
yorum. Rica ediyorum, sükûnetle izleyelim diyo
rum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — ... Hiç 
kimsenin arkasına 404'le yapışık değil. Yarın bu Hü
kümet de gidecek. Yarın gelen genel müdürler, size 
bunları yaparsa, en büyük acıyı biz duyacağız. (C. 
H. P. sıralrından (Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Genel Müdür bir millet
vekili arkadaşımıza şunu söylüyor: «Buraya Cum
huriyet Halk Partililer giremez..» 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Halt etmiş. 
HÜSEYİN CAHİT ERDEMİR (Kütahya) — 

Yalan, yalan. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — «... Ben 

Cumhuriyet Halk Partililere savaş ilân ettim.» 
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ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Bana oldu bana. Ya. 
lan diyen gelsin, ispat edeyim. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Beye
fendi ben yalan söylemem. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından karşılıklı gürültüler) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Utanmadan böy
le bir memuru saklıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum... 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bakanın 

Gurgası mı o? 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Bu

runlarını kırdıkları gün biz acı duyacağız burada. 
BAŞKAN — Sayın Mutlu, rica ediyorum. Sayın 

Mutlu, çok rica ederim, sükûnetle izleyelim. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — «Der

hal odamı terket. Hiçbir meselenizi de kabul etmiyo
rum» demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız o kadar sakin 
hareket etmiştir ki; «Kınadım sizi. Yaptığınız ayıp
tır. Sizi, şimdi sayın Bakana şikâyet edeceğim» de
miştir. Yukarı, Orman Bakanlığı Özel Kalem Mü
dürünün . odasına çıkmıştır. Biraz sonra, o Genel 
Müdür, yanında 4 tane adamla birlikte Sayın Ba
kanın özel kalemine saldırarak, arkadaşımıza taar
ruz etmeye kalkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıştığı zaman sık sık 
Anayasaya sarılan Sayın Demirel; şimdi «Cumhuriyet 
Halk Partilileri kabul etmiyorum. Ben Adalet Parti
liyim» demekten çekinmeyen bir genel müdür, açık
ça Anayasayı ihlâl etmiştir, şimdi bu genel müdürün 
kulağından tutacak mıdır, tutmayacak mıdır? Bunu 
bekliyoruz, bir. 

İkincisi, Sayın Bakanın Özel Kalem Müdürlüğün
de, Sayın Ali Döverli'nin şahsına değil, ama Orman 
Bakanının Özel Kalemine saldırılmıştır Ve Sayın 
Ali Döverli'nin şahsında, tüm Parlâmentoya haka
ret edilmiştir. Demin de söyledim, gelip geçici bu 
hükümetler. Yarın bir başka genel müdür aynı şeyi 
bir parlamenter arkadaşımıza yaparsa, bunun acısı
nı hep beraber çekeriz. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Tutmazsa, Mecli
se geldikçe biz tutarız. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Burada 
iyi yapmış diyen arkadaşımıza söylüyorum. Bu 
şekilde, bu kafa ile giderseniz, bu Parlamentoyu 
bir haftada bitiririz. 

OĞLJZ AYGÜN (Ankara) — «İyi yapmış» di
yen yok. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Var. 
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Değerli arkadaşlarım, işin bir başka yönü; Ge
nci Müdürlük odasında, milletvekillerini, «Sen şu 
partidensin, sen şu partidensin» diye kovmaya kal
kan Genel Müdür, düşünün; Sinop'un orman köyle
rinde, Kastamonu'nun orman köylerinde, Mersin'in 
orman köylerinde neler yapmaz? O fukara orman 
köylüsüne, bütün umudunu ormana bağlamış o za
vallı orman köylüsüne elindeki bakım memurları 
vasıtası yi e neler yapmaz?... 

Sayın Bakan, şu Bakanlığa gökten zembille in
mediniz. Şu Bakanlığa, Yüce Parlamentonun omu-
zundan geldiniz. Sizden istirham ediyorum, verece
ğiniz kararı da dikkatle takip ediyoruz. Yine diyo
rum, ne Ali Döverli'nin, ne falancanın şahsı değil; 
ama Parlâmento mühim. Siz bu Genel Müdürün ku
lağından tutmazsanız, Türkiye'de Devlete karşı çok 
kötü hadiseler olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermek üze
re söz istediniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sataşma olmuştu bana, zabıtlar geldi mi?. 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı, bir dakikanızı ala
yım efendim, arkadaşımı dinleyelim. 

Sayın Bayraktar, buyurun, sizi dinliyorum. 

MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bana sataşmada bulunan Sayın Ahmet Şener, be
nim «500 milyon liralık bir zarar olduğu» iddiasiy-
le böyle bir şeyi evirdi, çevirdi ve sonra «Leşini se
rerim» diye göz dağında bulundular. Bu meyanda, 
bu hakkımın bana verilmesini ve kendimi müdafaa 
etme imkânı verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, «Leşini sererim» 
şeklinde bir beyanı olsaydı ve Başkanlık... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Var efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, ben sizi dinledim, 

siz de beni dinleyin. 
Başkanlık hemen müdahale ederdi. Böyle bir 

ifade ve ibareyi.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Rica ederim, siz, «Söyledi» diyor

sunuz, ben... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Zabıtları getir

telim. 
BAŞKAN — Getirteceğim, onu ifade edeceğim 

efendim. Bana müsaade edin, rica ederim. Parlâmen
toyu çalıştıracağız hep birlikte. Böyle bir ibare kul

lanılmışsa, zaptı getirttireceğim, evvelâ işitmediğim 
için sizden özür dileyeceğim, ondan sonra da. ge
reği ne ise onu yapacağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
böyle bir şey söylemedim. Eğer böyle bir şey anla-
dılarsa sureti katiyede yok. 

BAŞKAN — Zaten Sayın Şener, siz söylediniz 
mi diye sormadım. Teşekkür ederim. Zaptı getirttire
ceğim efendim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Zabıtları ge

tirtin... 
BAŞKAN — Hiç kimseye müsaade edilmez Sa

yın Bayraktar, o şekilde söz söylenmesi bu kürsüden. 
Söylenirse gereği yapılır ve o zaman sizden özür dile
yeceğim, söylenmişse. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından «Bra
vo »sesleri, alkışlar) 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (C. 
Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Talihsiz bir günün devamında, Yüc? Mecliste 
Orman Bakanlığının bütçesini takdim etmek, savun
mak ve böylece bir Parlamento vazifesini yapmış 
olmak sebebiyle huzurunuzdayım. 

Son konuşan Övet arkadaşımı dikkatle, itina ile 
dinledim, Dünkü hadiseyi takiben, meseleyi izah 
ve bir ölçüde şikâyet hakkını kullanmak üzere teş
rif eden 5 Halk Partili milletvekili arasında Sayın 
Fikret Övet de bulunuyordu. Devlet adına konuşup, 
Hükümet haysiyetini üzerimizde tuttuğumuz zaman 
içerisinde Hükümetin söylediklerini, Hükümetin hay
siyetini koyarak söylediklerini milletvekilleri itiraz
sız kabul etmek mecburiyetindedir. 

Aziz arkadaşlarım, hâdise iki cephesiyle üzücü
dür. «Milletvekili, tahrik görmüştür bir anlayışa 
göre» ifadesi bu tarzda bana da tecelli etti. Umum 
Müdür, birinci etapta haksız bir muameleye mu
hatap tutulduğunu beyan etti. Her iki hâdise de me
mura ve milletvekiline itibar taşıyacak seviyede de
ğildir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Dün öyle 
söylemiyo rdunuz Sayın Bakan. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Dün, dün
dü. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Aziz. arkadaşlarım, dün niçin böyle söyle-
meyeyim de bugün böyle söyleyeyim? Bu ne talih
siz bir sataşmadır? 
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Ben, devlet, memurunun bir milletvekiline sataş
mayı mutazammın kavli bir beyanını hoş görmedi
ğimi söylüyorum ve bir milletvekilinin de, «Tahrik 
gördüğüm» iddiasiyle bir devlet memuruna tekme 
atmasını tasvip etmiyorum. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) Dünkü söylediğim ile bugün söy
lediğim arasındaki nispetsizlik ne dir? istirham edi
yorum. Biz kavga adamı değiliz. Söylediğimizden 
rücu etmenin tenezzülünde de değiliz ve kimseye ta
viz vermek kararında da değiliz. 

Dünün heyecanını yaşadım, Müsteşarımı davet 
ettim, talimatımı verdim, hadise iki istikâmetiyle de 
vahimdir; milletvekili tarafından da vahimdir, me
mur tarafından da vahimdir. Mesele, şimdi hâdiseyi 
değerlendirmek, şekillendirmek, tetkike almaktan 
ibarettir. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — İkinci vaha
meti Meclis yapıyor, birinci vahameti devlet yapı
yor. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Zatiâliniz gibi ben de bu Parlamentonun 
üyesiyim, o takdir edenlerden birisi de bendenizim. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — O zaman tak
dirinizi kullanın. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Takdir tecelli etsin; beyanınızın sizi ne 
seviyede mahcup edeceği belki o zaman mertebei sü-
buta gelir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Siz de o zaman 
önyargı sahibisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum efendim, 
müdahale etmeyiniz. Bu şekilde müzakereleri yürü
tenleyiz efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem Başkanım, bir taarruzum, bir 
tecavüzüm, bir sataşmam var mıdır ki, şuradaki zat... 

BAŞKAN — Siz buyurunuz efendim. Zatiâlinizi 
değil, arkadaşlarımı ikaz ediyorum. Buyurunuz siz. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Evvelâ, Parlamentoda bir üslûp müesse
sesidir. Devletin, nisbetiyle gurur duyduğumuz aziz 
milletimizin menfaatlerini bir kenara iterek, mese
leyi özlediğimiz seviyenin üstüne almaya veya altı
na indirmeye hiçbir parlamenterin hakkı yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, Parlamentoya olan hudut
suz saygımız sonucu huzurunuza gelmenin ve im
tihan vermenin heyecanı ile beş, altı gün çalıştım. 
Hata etmişim. (C. H. P. sıralarından sıralara vurma
lar ve protestolar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ayıp ayıp! 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sözünü geri alsın, 

Parlamentoya hakaret edemez Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum, çok 

rica ediyorum Sayın. Yılmaz. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sözünü tashih 

etsin. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bunu tashih ettirmek 

size düşmez, çok rica ediyorum efendim. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — «Parlâmento 

önüne gelmekle hata ettim» sözünü geri alsın. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler ve «Sözünü geri aldır Baş
kan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bunu tashih ettirmek size 
düşmez. Ben Sayın Bakanı da dikkatle izliyorum. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Ne biçim konuşu
yor, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum... 
Efendim, buyurunuz Sayın Çetin oturun, rica edi

yorum. Sayın Eken, rica ediyorum, çok rica ediyo
rum, çok istirham ederim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Sayın Çetin ne istiyorsunuz? Rica ediyorum, 
efendim konuşturun beni... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Parlamentoya 
gelmekte hata ettim diyen... 

ETEM EKEN (Çorum) — Böyle konuşma ol
maz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Orhan Yılmaz, 
Sayın Etem Eken (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Efendim ayrı ayrı hepinizden ricada mı bulunayım? 
Rica ediyorum. 

Sayın Bakan, Meclisi yöneten Başkan olarak za-
tiâlinizin bu beyanınızı doğru bulmadığımı ifade 
ediyorum. (A. P. sıralarından «Olamaz Sayın Baş
kan» sesleri) Her bakan... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Devam ettikten 
sonra versin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, size 
de mi ifade vereyim, istirham ediyorum. Başkanınız 
olarak bir değerlendirme yapıyorum, rica ediyorum 
ve bunu sizin için yapıyorum. Parlâmentoya karşı
dır söylenen, karşı değil, yani herkesi ilzam eder ma
hiyettedir, rica ediyorum. 

Sayın Bakan, bir değerlendirme hatası yaptığı
nızı sanıyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Altı gündür çalıştığınızı, hata etti
ğinizi beyan ettiniz. Ben bu beyanın kastınızı aştığı 
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kanaatindeyim. Lütfen bu beyanınızı Parlamentoya 
ve size yakışır biçimde, ne şekilde düzeltmeniz la
zımsa düzeltiniz, rica ediyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, Parlamentoda, bütçede, 
bütçe konuşulur kaidesine uyarak geceli gündüzlü 
altı gün çalıştım. 

İLHAMÎ ÇETİN (Yozgat) — Göreviniz, görevi
niz. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tabiî görevim, (C. H. P. sıralaı ından şid
detli gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hah, tamam. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) —.Ne müna

sebetle, hazırlanmadan gelinir mi? (C. H. P. sırala
rından «Olmaz, olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Güneş. 
Çok istirham ederim. Bu Parlamentoyu nasıl çalış
tırabilirsiniz? 

Efendim, buyurun Sayın Bakan: 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — .. Çalıştım. Ve gönül ister ki, sebepsiz is
natlar, yapılmamış hareketlerin failini arayan eda 
olmasın ve bütçe üzerinde konuşalım. 

Şimdi biraz sonra, cevap vermemin imkânı ha
zırlandığı takdirde, o noktaya gelirsek, bütçenin 
dışında cevaba mecbur edildiğim' hakikati açık ve 
gizlenemez bir haldedir. Bunu söyledim. Yani bir 
manaya göre, yüksek huzurunuza çalışmadan da 
gelmek, burada hâdiseleri tespit edip, o dedikodu 
tarzındaki ifade şekline, o seviyeden belki cevap 
vermek mümkündü demek istedim. Bunda hakaretle 
ilişkili hangi taraf var? 

VAHÎT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Alâkası 
yok. (C. H. P. sıralarından «Sözünü geri alsın, alâ
kası yok» sesleri ve şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Çalın. 
Sayın Bakan, birbirimizle diyalog kurma gibi 

bir duruma düşmüş olmamak için şunu ifade edi
yorum. Zatiâlinizin nezaketini biliyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Parlamenter olarak tecrübenizi de 
biliyorum. Ancak, her sayın Bakanın, denetim göre
vi gibi yüce bir görevi ifa eden Parlamentoya hazır
lanarak gelmesi hata değildir sanıyorum, siz de bu
nu söylediniz. 

Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hem zevkim, hem vazifemdir ve çalışa
rak geldiğimi de arzı ifade ettim. 

BAŞKAN — Buyuıun efendim, hata yapmadınız 
tabiî, buyurun. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Oraya, ha
zırlanarak gelmeniz bir hata mı? (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, nispctiyle gurur 
duyduğum, partimizin sözcüsü Sayın Müfit Bayrak-
tar'ı dikkat ve itina ile dinledim. 

Ormanların hudutları tespit edilmemiş, halk mü
nasebetleri tanzim edilmemiş, teknik eleman fazla
dır ve tavan ile taban arasında nispetsizlik vardır 
«Şeklinde; daha ziyade tekniğe taalluk eden kısım
larını ve devamında, sadece faydalanacağımız husus 
ve telkinleri değerlendirmeye çalışacağım. 

Bu itibarla, kendilerinin mesai vererek hazırla
dıkları notlarından gereği gibi faydalanmanın esba
bını arayacağım. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi adına söz 
alıp konuşan Sayın Hüsnü Cahit Koçkar kardeşimize 
huzurunuzda, getirdiği kabili tatbik düşünce tarzın
dan dolayı teşekkürlerimi ve minnetlerimi ifade et
mek isterim. 

Ormanlarımızın ehemmiyetine işaret ettiler; «Do
ğumdan ölüme kadar vatandaş ormanı ile alâkalı
dır, sert bir barajdır, yağmurdur» dediler, orman 
ve ağacın Yüce Tanrı nezdindeki itibarlı yerini izah 
ettiler. Bunlara gönülden ve samimen 'iştirak halin
de bulunduğumu ve teşekkür ve minnet hislerimi du
yurduğumu arz ediyorum. 

«Orman içinde ve civarında 10 milyona yakın 
vatandaşımız var, yakacak ve yapacak sıkıntısı ol
mamalıdır» dediler. Bu gayretin içerisindeyiz, biraz 
sonra rakamları dile getirdiğim sırada, yetişebildiği
miz ölçüde ama her halde samimen bu gayretin is
tikametinde bulunduğumuzu ifade etmek isterim. 

Orman yangınlarının vahametinden bahsetti
ler. Cidden doğru ve vahimdir. Müteakiben söz olan 
değerli milletvekilleri de orman yangınlarına temas 
ettikleri için daha geniş bir tarzda, sayın milletvekil
lerine cevap arz ederken bu hususa tekrar temas ede
ceğimi arz etmek istiyorum. 

ORKÖY özel fonundan bahsettiler; bu yıl içeri
sinde fon ona göre tertip edilmemiştir, bu halin or
man içi ve civar köylerine faydayı kısalttığını, müm
kün olduğu takdirde bu fonun kanuna uygun halde 
tertip edilmesini telkin ettiler. 

204 — 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, «Vekil, umum 
müdürü getirmemiştir, tekekkür ederim, vekil diğer 
umum müdürleri getirmemiştir, üzüntü duyarım» de
diler. Daha evvel fiilî bir iştirak halinde bulunma
dığımız ve gelecek heyeti tertip etmediğimiz için 
kendisini hem memnun hem müteessir ettiğimi tah
min ediyorum. Görülen lüzuma binaen umum mü
dür ve diğer umum müdür beyefendiler gelmemiş
lerdir. Müsteşar beyefendi ile müsteşar yardımcısı 
beyefendi ve özel müşavirimiz buradadır, vekâleti
mizin muhasebe müdürü de huzurunuzda ve nezdi-
nizdedir, açacağınız suallere cevap arz etmenin sa
mimi geyretindeyiz. 

Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun konuş
masının tam metnini, - takdir edeceğiniz şekilde - tes
pit edemedim. Kısıtlı zamanları içerisinde, süratle 
konuştukları için tamamım zaptedemedim, bunu za
bıtlardan temin ederek kabili istifade fikirlerine yer 
vermenin lüzumuna inandığımı, cevap arz ederken 
noksanım varsa bu sebebe dayandığının bilinmesini 
hassaten istirham ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bu sene bütçede tomruk 
istihsali 6,3, yani 1,8 noksanı ile bağlanmıştır, bunun, 
kereste stoku yapmış olanların işine yarayacağını ifa
de ettiler. Biz meseleyi Sayın Karaosmanoğlu gibi 
hakikaten değerlendirmiyoruz. Senelerden bu yana, 
iç piyasanın istihlâk ettiği tomruk bellidir. Fazla ke
sildiği takdirde stok devri, tomruğun değerine keder 
veriyor. Pek tabiî bir meslektaş olması nedeniyle çok 
iyi takdir ederler, zaman içerisinde kayın ağacının 
dahi odun fiyatına satıldığı vakıası karşısında, 6,3 
milyon metreküp keresteyi istihsal etmek hedefleri
mize dahil edilmiştir. Noksanı halinde yeniden 1,5 
milyon istihsale gitmenin esbabı hazırlanmıştır ve 
1,5 milyon metreküp kereste ile devreyi ve yılı kapa
dığımıza göre, plan hedeflerinin, «piyasaya 7,9 mil
yon metreküp kereste arz edeceksin» şeklindeki ön 
talimatı tahakkuk etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 1974'te 4 milyon metreküp ke
reste stok olarak onu takibeden yıla intikal etmiş, 
bizzarur o sene 5 131 000 metreküp kereste istihsal 
ederek, piyasanın muhtaç olduğu tomruk hammad
desini istihsal ettik. Burada istihsalin istihlâki karşı
lamaması halinde - belki bir arz ve talep kaidesinden 
dolayı fiyatlarda bir yükseliş vardır mânasına söylü-
yorlarsa - orman idaresi olarak piyasaya bugün de 
cevap verecek tarzda stoklarımız mevcuttur. Bir sis
tem hatasından dolayı bu meydana geliyorsa, aziz 

meslekdaşımızla bu meseleyi, bu meseleler bittikten 
sonra rahatça konuşmanın mümkün olduğu kanaatini 
muhafaza etmek istiyorum. Yoksa, stokçu, arabu
lucu, bunun nizamı böyle kurulmuş... Hiç bir siyasî 
iktidarı kötülemeden, bugün biz hangi kaideye göre 
istihsal ettiğimiz tomruğu keresteye arz ve müstehli
kin emrine intikal ettiriyor isek, devraldığımız ikti
dar öyle yapıyordu. Onun istihlâf ettiği Hükümet de, 
o üslup içersinde bunu devrediyordu. Hiç bir ikti
darın devlet olduktan, devlet idare etmenin haysiye
tine ve faziletine ulaştıktan sonra, keresteci stokçu
sunu ihya etmek, imâr etmek, zengin etmek gibi ip
tidaî ve fevkalâde tenezzül dolu bir üslubun içerisine 
girmeyeceğini umarım ki tahmin edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım yol meselesine temas bu
yurdular. Fevkalâde ciddî bir meseledir. Bilindiği 
gibi 143 000 kilometre, orman içi istihsale ve bakıma 
dönük yol şebekemizin yapılmış olması lâzımdır. Bu
güne kadar pek iyi bildiğiniz gibi, 60 000 kilometresi 
yapılmıştır. Yani, bizim, Orman Bakanlığı olarak 
yapmaya mecbur olduğumuz yol tulü, Köy işleri Ba
kanlığı YSE Umum Müdürlüğünün yapacağından 
fazladır. Yani evvelâ bir meseleyi tespit edelim, ne 
suretle bu yolsuzluğu yeneriz, onu hep birlikte tet
kike alalım. 

Aziz arkadaşlarım, yeniden yapılmamış ve stabi
lize malzemesi dökülmemiş - biraz evvel arz ettiğim 
uzunlukta - orman içi yolumuz var. Bunun için 
3 2C0 CICO CCO liralık bir projeyi hazırladık ve Dev- . 
let Planlama Müsteşarlığına takdim ettik. Yarın bu
nun müzakeresine intikal ediyoruz. Bu dozer, grey
der, loder, kompresör ve damperli kamyonun, senesi 
içerisinde getirilmesine, başmüdürlüklere intikali su
retiyle bu zamanı azaltmaya mecburuz. Plan istediği 
kadar bana 4 bin versin, 5 bin versin; bu bir mad
deye tallûk eder, makineye, imkâna tallûk eder. Bu
güne kadar yapılmamış olmanın, bir hükümet devam
lılığı içerisinde sorumluluğu bize ait olmakla beraber, 
mesuliyetin 11 aylık iktidar içerisinde teşekkül ettiği, 
tecelli ettiği, tahakkuk ettiği iddiası varit olmamak 
icabeder. 

ı«Üretim ve tüketim 1982'de, bu tempo ile yürün
düğü takdirde, ithtlâta mecbur olacağız» diyorlar. Eh 
tabiî sadece kesilir ve yerine yenisi dikilmez, bozuk 
ormanlar ıslah edilmez ise ve hiç bir şey yapmadan 
sadece bugün kesilir 1982'ye kavuşursak, buyurduk
ları fevkalâde doğrudur; ama 1982'de istihlâki karşı
layacak üretim'i dengede tutmanın samimî, fevkalâde 
ciddî gayretleri içerisinde bulunduğumuzu, yetişeme-
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diğinıiz noktada Sayın Karaosmanoğlu:ndan bilgi ve 
mütalaa almaya hazır bulunduğumuzu arz etmek is
terim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Es
tağfurullah. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Ama arz ediyorum, bugün sadece kesilir, 
yerine hiç dikilmez, orman ıslah edilmez ve sadece 
kesilirse, buyurdukları fevkalâde doğrudur. Bu fevka
lâde çirkin ve bir ucuyle vatan ihanetine dönük bir 
temponun ve üslubun bizden beklenilmemesini, gü-
cümüzce ve iktidarımızca, kifayetimiz ölçüsünde bu 
açığı vermeden 1982'yi tutmanın gayretinde bulundu
ğumuzu arz etmek isterim. 

«28 milyon köylü yakacak için daha ziyade orman 
mahsullerine dönüktürler.» Doğru olanı budur ve 
dünyanın en pahalı ısınma ve pişirme vasıtası da, bi
lindiği gibi orman ürünleridir. «Bunun yerine bir baş
kasını ikame etmek ve yakacak ofisi eliyle bunun da
ğıtımını temin etmek icabeder» şeklindeki mütalaala
rı, tetkike değerdir, reddetmek de mümkün değildir; 
ancak yerine lâyıkmca ve miktarınca bir yakıt ikame 
etmediğimiz müddetçe, içimiz sızlaya sızlaya, maale
sef ormanlarımızın büyücek bir kısmını vatandaşın 
sıhhat, sağlık ve selâmetine tahsis etmeye (geçen ida
relerde olduğu gibi) mecbur bulunduğumuzu arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; «yol, ışık ve sudan mah
rum halde bulunan orman içi ve civarı köylülerine, 
ciddî bir dönüşle el uzatmak icabeder»1 dediler. Doğ
rudur. Bizim bu sene yaptığımızı şimdi arz ve ifade: 
edeceğim. Seneler içerisinde bir mukayeseye giderek, 
icapsız tartışmaya da yol açmaik kararında değilim; 
ama 1974'te âdeta hiç para sarf edilmemiş. 13 mil
yon lira civarında, orman içi ve civarında oturan köy
lüye para ayrılabilmiş, tahsisat gönderilmiş bunu Ko
misyonda da tenkit eden arkadaşlarımız oldu, Senato
da da tekrarladılar, orada da cevap arz etmek iste
dim. Bizim yaptığımız da kifayetli değil; fakat diyor
lar ki «faizli şu kadar veriyorsun, faizsiz şu kadar 
veriyorsun, iade etmemek suretiyle şu kadar .veriyor
sun, kooperatiflere de hiç vermiyorsun veyahut 6CıO 
bin lira civarında bir para veriyorsun» Bunun fon 
yönetmeliğinin bir aksaklığı olduğunu sayın Halk Par
tisi sözcüsü fevkalâde iyi bilirler; % 51'inin köy işti
raki olmaması halinde, resmî bir müessese olarak koo
peratif karşımızda değil ve biz yardım yapamıyoruz ve 
bu yönetmelik de, üzülerek ifade edeyim, neticeleriyle 
bizi ilzam etmesine rağmen, tarafımızdan tanzim de 

edilmiş değildir. Bunu 1975 yılı tatbikatında tespit ettik, 
«Böyle yalan yanlış yönetmelik olmaz, kooperatiflere 
yardım yapamıyoruz, bu itibarla iştirak hissesini % 
51'in hadi lâyıkma, köyün ve köylünün iktisadî sevi
yesine kadar indirmenin zarureti vardır» dedik, böl
ge başmüdürlerini topladık, buna ait kararı istihsal 
ettik ve bu sene, haysiyetine inandığımız köy koope
ratiflerine, pek tabiî imkânlarımızın bize verdiğinin 
tamamını intikal ettirmek ve böylece müteakip devre 
içerisinde beşerî ve siyasî ömrümüz devam ettiği 
takdirde, bu manaya gelen tenkide mâruz kalmamaya 
çalışacağız. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Teşekkür ederim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

«Devlet - halk birliğini sağlayacağız» buyurdu
lar, doğrudur; biz de devlet ile halkı karşı karşıya 
getirmeimek istiyoruz. Dernek bizim üslubumuz ve 
metodumuz hatalı ki, «Halkla devleti yanyana geti
receğiz» diyorlar. Biz de bu gayretin içerisindeyiz ve 
'bunu fevkalâde az kusurlu, bazılarını itiraf ederken 
büyüdüğümü tahmin ediyorum, ama burada teva-
zua yer yok. Bu halkla bütünleşmek, devleti halika hal
kı devlete yaklaştırmak bir temel fikir ise. bu evvelâ 
Demokrat Parti ile başladı ve sonra bizde devam etti. 
Geçerli olduğu anlaşıldıktan sonra, başka siyasî kuru
luşlar da buna iltifat etmeye başladılar. Bunun re
alitesi budur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

«16 bin civarında köyümüz var, bunu köy - kent
leri kurmak suretiyle küçültecek ve böylece daha der-
li toplu tesisler halinde vatandaşa imkân hazırlaya
cağız.» diyorlar. Doğrudur; fakat ben bunu bir kere 
denedim, bizimkinin ismi «köy - kent» değil de, «mer
kezi köy sistemi» dir. Köy İşleri Bakanı bulunduğum 
sırada iki defa bunu tetkik ettirdim; o günün ucuz 
parası ile 32 milyar civarında bir para idi. Şimdi bu, 
büyük bir RBMO planıdır, temenni olmakta, gönül 
hanemizde yerini muhafaza ederek, iyi günlere ka
vuşturduğumuz takdirde, biz iköMarda isek «merkezî 
köyler», siz iktidarda iseniz «köy - kentleri» olarak 
tecelli etmesinde fayda bulunduğunu arz etmek iste
rim. Sonra, orman fcöylerinii kalkındırmak için, ne 
tarz bir idarî muamelede bulunmak icap eder, işletme 
müdürlerinin muhasebesine o köyün tahsisatı intikal 
ettirilir; bunlar birer görüş şeklidir, reddedilmez, ka
bul edilirken de tetkike değer, b'ilâhara bu mesele 
düşünülür. 
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Sonra. Adana Bölge Başmüdürlüğüne tayin ettiği
miz Mesut Can hakkında yukarıda da konuşuldu, 
aşağıda da konuşuldu.. Biz söylediğimiz sırada, bize 
itiraz sesleri geliyor» sen mahkeme misin? diyorlar; 
(ben mahkeme değilim, ama başkaları da mahkeme de
ğil. Şimdi söylersem alınganlıklar oluyor; devlet kad
rosunu hangi seviyede ve devleti hangi mertebede tah
rip öttükleri.. Örfî İdare mahkemeleriyle sabit suç
lular affediliyor, devletin direk noktalarına getirili
yor, bir Mosuit Can, beraat ettiği bir davadan do
layı, tanzim edilmiş bir dosyanın ebed müddet kah
rını ve felâketini beraberinde taşıyacak.. Bu hatalı 
bir şeydir. Bizim, bunun dışında yaptığımız namü
tenahi hatalarımız var. bunları tespit edip, bunları 
doğrusuna koymamızı bize telkin ederseniz çok sevi
niriz. 

•Muhterem arkadaşlarım, yine burada karşıma not 
olarak çıktı fon yağması. 

Ha'kikaten, Sayın Kaıaosmanoğlu Halk Partisinin 
değerli sözcüsü, bizim bu yağmaya tenezzül etmemiz 
mümkün değil. Hayatı hususiyem'lzde, hayatı Tesmi
yemizde ve politikanın her devresinde biz bu tenez
zülün adamı değiliz. Bize, Kapanlı bu işi sen yapa
mıyorsun, şundan dolayı yapamıyorsun.. Ben bunu 
gönlümce kabul ederim, ama «Kapanlı, bir fon yağ
ması var sen buna mani olmuyorsun ve hatta bir baş
ka hatip sözlü soru haline de getirmişti; bilerek ya
pıyorsun..;» Bu doğru değil. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bilerek yapıyorsun 
Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Bilerek yaptığım da var da, bunu bilmeden 
yapıyorsun veya yapıyorsun, gizliyorsun tarzındaki 
üslubun adresi biz değiliz demek istiyorum Saym Gü
neş; biz değiliz, biz değiliz diyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, bunu mutlaka bir nokta
da tespit edip, artık konuşulamaz hale getirmekte 
fayda var. 

Burada yine, Üsküdar Sultan Çiftliği, Tarabya, 
Suphi Tatlısöz falandan bahsedildi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Tarabya hadisesi ne
dir? Bunu resmî devlet arşivlerinden aldık. Bu işle 
vazifeli eşhası davet ederek işi değerlendirdik, ha
dise şöyle çıktı karşımıza: Bunu istirham ediyorum; 
varsa hadisenin suçlusu... Ben Cumhuriyet Hükümeti
ne vücut veren siyasî kuruluşların temsilcisi olarak 
Hükümette değilim. Ben, Devletin Hükümet çapın
daki temsilcisiyim. Bu mânaya gelen fevkalâde çirkin, 

hayatım olduğu müddetçe ayıplayacağım cinsten iş
lere ıttıla kespederseniz, niçin burada söylediniz de
miyorum, burada da söyleyiniz varsa; ayıplısı ile 
ayıpsızını ayırmak, hiç olmazsa ayıpsızdır diye tahmin 
öttiiklerîm'ize itibar sağlamak bizim vazifemizdir. 

> Aziz arkadaşlarım, Tarabya hadisesi şu : 
Söz konusu yer, 1940 yılında yapılan ve kesin 

hüküm halini alan, orman tahdidine göre devlet or
manı sayılmayan ve tapu eyâdî kayıtlarına göre de 
ilk teslisi 1280 tarihine kadar inen 39 636 metreka
relik tapulu özel bir mülktür. 3 hektardan küçük par
çalara ayrılması gayesiyle İkiye bölünmesi diye bir 
işlem yoktur. Sadece, 860 metrekarelik bir kısmı 
23 . 6 . 1972 tarihinde Sular idaresince istimlâk edil
miş ve geriye 38 776 metrekarelik kısmı kalmıştır. 
Sular İdaresi ile arsa sahibinin ihtilâfı mahkemeye 
intikal etmiş, mahkeme, 6831 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre, «nedir» diye bizden -sormuş; oraya 
altı kişilik bir komisyon marifetiyle, mahallinde ka
yıtlar üzerinde yapılan inceleme ve hukuk müşavir
liğinin mütalaası sonucu, kesinleşen orman tahdit sı
nırları dışındaki söz konusu sahanın üzerinde hiçbir 
ağaç florası olmaması ve kadimden beri kültür arazisi 
olarak kullanılan bir yer olduğu, geri kalan 23 843 
metrekaresinin ise, civardaki ormanlarda tabiî ola
rak yetişmeyen karaçamlarla kaplı olması sebebiyle, 
6831 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) ve (g) fık
ralarına göre, orman sayılmayan yerlerden olduğu 
tespit edilerek, durum mahkemenin suali üzerine 
mahkemeye bildirilmiştir. 

Ne bir tahkik geçmiş, ne bir orman iddiası var, 
ne orman idaresi orası ormanken, malikinin müra
caatı üzerine gidip tahkik geçirmek suretiyle, orası 
orman değildir hükmüne gelmemiş... Mahkeme biz
den bir sual sormuş, oraya, biraz evvel arzına çalış
tığım heyet gitmiş; tahdit komisyonu değil, teknik 
bir heyet gitmiş, tetkik etmiş. Orman mühendisleri 
beyefendiler bunu çok iyi bilir, ben hiç bilmem. Şu 
sebepten dolayı, orası 6831 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine tevfikan orman değildir, demiş. Tekrar 
söylüyorum: Yani, orası orman olur da, tahdidi yol
larız, tahdit üzerinden geçer, orman değildir deriz; 
bu hakikaten ayıpların, varsa günâhların büyüğü 
olur. Hadise bu değil. 

Aziz arkadaşlarım, Gümüş Sahil Sitesinden bahse
dildi. Çok tetkik edilmiş bir hadisedir; fakat açılan her 
suali saygıyle karşılayıp, bir kere daha ve fevkalâde 
kifayetli ellerde... Veyahut da arz ve istirham ediyo
rum, bu meseleleri tetkikte ve tahkikte kifayetsiz ve 
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hatta tarafsız kalmayabilir. Meclis Araştırması sure
tiyle, meseleyi derininde tetkike ve hakikaten Devlete 
ait emvali yağma ederek kendisine sahilde huzur ara
yanları te'dip etmeye kararlı bulunduğumuzu Mecliste 
gösterelim. Yani, bir meseleye... 

Biz hiç kimseye, devlet ormanlarını tefrik ederek, 
yazlık ve kışlık esbabı istirahatini temin gibi bir 
sebepten hareket eden insanlar değiliz. Bunun hu
kuku taayyün etmeden fiilî neticeye girip, sonunda 
nasıl olsa biz bu ormana tesahub ederiz fikrinden 
hareket etmemek icabeder. Tetkik ettirdim... Tetkik 
ettirdim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bir kasabada 2-3 iş
letme müdürü var. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tetkik ettirdim, zamanı idaremize Taslamı
yor. 

Kazada iki tane «işletme müdürü var, diyor beye
fendi. Vüs'atine göre üç tane de olur... 

Ehliyetsiz, kifayetsiz, bu fiilî durumu lehine kullan
manın tenezzülünde ise, bunu iki üç kere tahkik ettir
miş olmama rağmen, - genişleterek arz ediyorum -
yollarız belki yine sizi tatmin edemeyiz... Bir Mec
lis Araştırması temin buyurunuz, iştirak halindeyim. 
Gidelim, mahallinde tetkik edelim, orman idaresine 
ait olup da bilâhara izin istihsal ederim demenin 
keyfiliği ile hareket edenleri, en azından maddî bir 
zarara duçar etmenin samimî gayretine birlikte gire
lim demek istiyorum. 

Sayın Adnan... 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Buna niçin ge

rek var? 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Efendim? 
NEDÎM KORKMAZ (Yozgat) — Meclis Araş

tırmasına niçin gerek görüyorsunuz? Menfî netice.. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır görmüyorum. Üç defa tahkik edil
miş, burada suiistimal olduğu beyanı bizi terketme-
miş, 4 ncü defa da tetkik ettireyim, yetki banadır; 
ama bu tetkik içerisinde sizi tatmin emek, neticesiyle 
tatmin etmek de benim vazifemdir. Onun için, lüzum 
görüyorsanız Meclis Araştırması da açalım, bende iş
tirak halinde bulunduğumu ifade ediyorum dedim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Yazık yazık!.. Hem 

tayin yapıyprsunu, sonra da durduruyorsunuz; ondan 
sonra da kanundan bahsediyorsunuz. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla). — Ben... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Daha ne de
sin?.. Bıraksın da sen idare et. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bir işletme müdürlü
ğüne üç tayin yapılıyor, üç kere durduruluyor. 

BAŞKAN — Efendim, ria ediyorum, lütfen sükû
netle izleyelim toplantıyı.. Sayın Eken, rica ediyo
rum efendim, lütfen, lütfen efendim... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bıraksın da 
sen idare et o zaman. 

SABRI YAHŞÎ (Kocaeli) — Ayıp, ayıp yahu! 

ETEM EKEN (Çorum) — Bir işletme müdürlü
ğüne üç tayin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ediyorum, lütfen 
efendim, rica ediyorum. 

Buyurun efendim, buyurun sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Bir sataşma mı var? 
BAŞKAN — Efendim bilemiyorum, «Bir kazada 

iki işletme müdürü bulunduruyorsunuz» şeklinde bir 
beyan işittim efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De 
vamla) — Hayır, terk ettikleri sırada arz etmek is
tedim. Bu tarz bize hiç yakışmıyor. Hayatımıza da 
uygun olmadığı için model diye seçmediğimiz bir... 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. Buyurun sayın 
Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vam) — Muhterem arakadaşlarım, Sayın Karaosman-
oğlu'nu cevaplarken sözlerimin başına almıştım. Bü
tün bu cevaplarımla Sayın Karaosmanoğlu'nun açtığı 
tenkitleri cevapladığım kanaatinde değilim. Yetişebil-
diklerimi notunu alabildiklerimi cevapladım; ama tü
münü zabıttan temin etmek ve tümünü cevaplandır
manın vazifelisi olduğumu arz etmek istiyorum. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Te
şekkür ederim sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Akarca, «Bakanlığa rağmen orman 
meselelerimiz halledilememiştir» buyurdular; doğru
dur. Yeni bir bakanlıktır, en iyisiyle bu işi yapıyoruz 
demiyorum; fakat yapmaya da çalışıyoruz. Kuruldu
ğumuz günlerin şikâyetleri, bugünlerin şikâyetlerinden 
daha bir başka üslûp içerisinde idi. daha faydalı ol
mak, işbaşında bulunmanın tabiî icabıdır; o istika
mette çalışırız. 

«Orman yangınları kasten çıkartılmaktadır» bu
yurdular ve sonra «Bakan ne tedbir düşünür»-dediler, 
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sosyo - ekonomik tedbirden bahsettiler ve «Orta 
Anadolunun ağaçlandırılmasına Bakanlıkça bir isti
kamet verilecek midir?» şeklinde sual sordular. Tabiî 
bütün bu sualleri müspetiyle cevaplandırmak ve esa
sen bakım ve yeniden ihyaya muhtaç 13 milyon hek
tar orman tarifinde yer bulduğuna göre, hizmetin 
azameti ve her sene yapılması zarurî gayret aşikâr
dır ve küçümsenmeyecek tarzda büyük bir iştir. 

Orta Anadoluda da bu tip faaliyetlerimiz var; fa
kat sarahaten yer göstermemiş olmaları itibariyle, 
suallerini, hangi programnı içindedir, onu şu anda 
cevaplamam mümkün değildir. Kendilerine müracaat 
ederek, suallerini açmalarını kendilerinden istirham 
edeceğ'rn. 

«Ormanların yüzde kaçı yangın suretiyle harap 
oluyor?» buyurdular. Maalesef onun hesabını hep 
beraber yapabiliriz. 1975 yılında 728 adet orman 
yanmış, 11 994 hektar orman harap olmuştur. Ge
çen seneki; yani 1974 de bundan az değildir; 769 
adet orman yangını çıkmış, 14 743 hektar orman 
yanmış ve bütün bunları alt alta koyar, üst üste 
vurursak bir rakam çıkacak. «Yüzde kaçıdır?» bu
yuruyorlar : 

20 milyon hektar ormanımız var. Bazı sene 11, 
bazı sene 14, bazı sene 8, vasatisi herhalde maalesef 
10 bin hektardan az değil, 10 bin hektar, 20 milyon 
hektarın kaçta kaçı ise, o kadarı yanmıştır. 

Orman politikasında akılcılığa yer vermek lâ
zımdır. «Ormana millet malı gibi değil, oba malı 
gibi bakarsak ormanlar yanar» buyurdular. «Orman
cı taassubu kalkmalıdır ve seft tedbir isabetli olmu
yor, orman yanıyor» diyorlar. Benim görüşüme 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü itiraz ettiler, 
acaba Sayın Akarca'yi, Halk Partisinin sayın söz
cüsünü cevaplarken müttefik' olarak davet edebilir 
miyim? Burada bir tereddüdüm var, bjınu anlaya
madım. Yani akılcı politika, arazi sınıflandırması 
yapılarak gene bir Anayasa hükmü olan birim sa
hada istihsali artırıcı tedbiri devlet ve hükümet ola
rak almaya mecbursunuz, kaidesinden hareket eder
sek, meselemizin büyük bir kısmı halledilebilir. Fa
kat, o zaman ismimiz «sahil yağmacısı, narenciye, 
bilmem zürraın yardakçısı...» filân yani... Bunu 
mutlaka ve cesaretle halletmeye mecburuz. «Orman
lar yanıyor, orman koruma memuru katı, kaba, sert 
tavırlı insandır, ondan dolayı yanıyor» fikrine ka
tılmıyorum. - «Avcı, dönüşte sigarasını atıyor» Evet, 
bu oluyor ama, maalesef ormanlar, bilindiği gibi 
ve maalesef sosyo - ekonomik bir sebepten dolayı 

ve maalesef kasten yakılıyor; bu açık bir vakıa. Bu
nunla alâkalı tedbiri istihsal ederek buna mani ol
mak ve birim sahada istihsali artırıcı tedbiri yerine 
getirerek, orman içinde yaşayan köyü aşağıya in
dirmek, ormanlardaki iskân seyrekleştirilerek gene 
bir Anayasa hükmüne hürmet göstermek şartı var
dır. 

Şimdi, bir iklim kuşağındayız ve o iklim kuşa
ğının 60 metre rakımına kadar narenciye yetişiyor, 
muz yetişiyor, sera yapılıyor ve oradan hayat fış
kırıyor. Burada narenciye, muz ve seracılık mı ya
palım, yoksa, Anayasanın o hükmünün telkini al
tında, idarî müddetini ne kadar kısaltırsak kısalta
lım, bir karaçamın, bir sarıçamın, bir kızılcamın elli 
sene, yetmiş sene tepesini bekleyerek 600 liralık bir 
ranta razı mı olalım? 1 metrekareden, muz ikame 
ettiğimiz takdirde, 3 000 lira alarak vatandaşı me
sut ve bahtiyar etmek mümkünken, bunu sadece 
Anayasanın emredici bir hükmüdür, orman varlığı 
daraltılamaz ve bu itibarla çam ağacının yerine na
renciye dikmek, muz yetiştirmek günahların büyü
ğüdür, subütu halinde Anayasa ihlâlidir, bir mah
kemenin fetvasına göre idamı caizdir, şeklinde pek 
inandırıcı olmayan sebeplere mi dayanmak lâzım
dır? Bunun münakaşasının yapılacağı yer gelmiştir. 
Bizim hiç kimseye sahilde güneş satmak, ona gü
neşli yerler temin etmek gibi, biraz evvel arz ettim, 
hakikaten tenezzülümüzün dışında kalan bir sebep
ten hareket etmeyeceğimize evvelâ inanılmasını is
tifham ederim. Biz bu memleketin çocuğuyuz, 41 
sene bu devlete gurur ile hizmet ettik, geliyoruz. 
Vatandaşı, orman içindeki vatandaşı, yani hepimiz 
zamanı gelince edebiyatıyle iştigal ediyor, elimizi 
uzatmanın zarurî bulunduğu günler içerisinde sa-
mimen o eli uzatanı ürkütmenin gayretlerinden ken
dimizi alamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Güneyde orman içeri
sinde oturan, orman içinin fakir, perişan ve kendi 
haline terk edilmiş köylüsüne (biraz evvel arz et
tiğim üslup içerisinde) arazi sınıflandırılması ya
pılması suretiyle 3 - 5 dönüm yer verirseniz, sene
de asgarî 50 bin Türk lirası kazancını mucip hale 
getirebilirsiniz. Kalkınma, orman içerisinde iskânı 
seyrekleştirme sadece bizim tabirimzile «merkezî 
köy» Halk Partisinin tabiriyle «Köy - Kent» lerle 
tahakkuk etmez ve bizim bu sene Bütçemizden ayır
dığımız 435 milyon Türk Lirasryle de Türk köylü
sünün kalkınması mümkün değildir. Radikal olaca
ğız, ciddî olacağız, bu mesele filân iktidar zamanın-
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da tahakkuk ederse; şanslarına keder gelir değil, bu 
hizmet faydalıysa* bu hizmeti tahakkuk ettirmenin 
müşterek gayretiyle, fazilet aramaya mecburuz. 

Aziz arkadaşlarım, yangınlar, söylediğim gibi 
avcı kibritinden... Hayır... Dikkat ederseniz, sosyo -
ekonomik hâdise kudretini veya dayandığı temel fik
ri kabul ettirmiş, Karadeniz'de hiç bir orman yan
gınına; artık rastlamanın mümkün olmadığı hakika
tini kabule mecburuz. Nispî rutubet var da o mu? 
Hayır, hayır... Ormanı yakmak isteyen, biraz evvel 
bir hatip arkadaşım, «Şubat ayında, kar altında or
manın yandığını» arz ve ifade etti. Nispî rutubetten 
dolayı Karadeniz'de orman yanmıyor değil. Karade
niz'de çamın yetiştiği ve fakat çam olduğu için çay 
ziraati yapılamadığı yerlerde, başlangıçta orman var
dı, onlar bir tarik ile söküldü, çay yapılan rakıma 
kadar tamamen ormandan temizlendi, çay yapılma
yan noktadan itibaren de orman değerli bir varlık 
olarak vatandaş tarafından korundu. Fındık saha
sında da böyle olmuştur, çay sahasında da böyle 
olmuştur. Doğru mu olmuştur, eğri mi olmuştur? 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Doğa yasası. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Doğa mıdır, ana mıdır, baba mıdır? Bil
miyorum, ama realite budur. «Çamın yerine çayı 
neden dolayı ektin, Anayasayı ihlâl ettin, gel baka
lım seni filân mahkemede asacağız» şeklinde tecel
lisini bulan beyan ciddî olmaktan uzaktır. 

«Hayvan otlatma yeri daraltılmıştır, mera gerek
tir, mera orman sınırları içine alınmıştır, karakeçi 
hariç diğer hayvanlar orman içerisinde otlatılabilir» 
şeklindeki beyanın ağırlığı vardır. Daima tetkike de
ğer. 

Sayın Ahmet Şener, bir sataşma dolayısıyle söz 
alıp Adalet Partisinin sözcüsüne cevap arz ederken, 
«Mevzuu gelir, belki yeniden bu kürsüde konuşulur. 
Bunu kazanılmış bir fırsat olarak şimdi ben de söy
leyeyim» dediler. Bu münakaşayı bitirmekte fayda 
var, yani bu münakaşadan hayır da çıkmaz. Bize, 
«Bu işleri niye yapmadınız? Bu işler yapılmalıydı, 
kusurluydu» diyorsunuz ve sonra dönüp «bu me
murla niye yapmıyorsunuz?» şeklinde bir sualde ve 
tenkitte haklılık yoktur. Ben, Parlamentoya ve so
kağa bazı hizmetlerin müteahhidi olarak çıkıyorum. 
Ben, kendi programımı hangi eleman ile tahakkuk 
ettireceğimi, muhalefetin istişaresinden geçirerek 
karar seviyesine getirmenin geçerli bir yol olmadığına 
inananlardanım. (A. .P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben, böyle bir 
şey söylemedim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Zatıâliniz bunları söylemediniz, sadece za-
tialiniz; tahdide şu kadar aldım, kadastroya bu kadar 
aldım ve benim elimdeki de, devlet tarafından hazır
lanmış bir değer ve mana taşıyorsa, ki bu dzş&r 
hükmünü hiç kaybetmedim, her şeyi devletin altın -
da ve her hali ve her halde devleti yukarıda tuttum. 
Bunu, bu mukayeseli notu veren, devlette memur 

, olan arkadaşlarımızdır. Bunu yeniden burada mü
nakaşa konusu haline getirmek istemiyorum. 

«Sen daha çok tayin ettin, ben daha az tayin 
ettim» şeklinde bir hali hususî yoktur. Herkes, Sa
yın Fikret Övet'in sölyediği gibi «ben gelirim, sen 
gidersin» diyor. Bu bunun tabiî neticesi da olabi
lir, yani hizmet verdiği sırada devlete nispetini 
kaybetmiş ve partide yer tespit ederek zulmü vatan
daşa reva görmüş devlet memuru tarifte hataya dü
şer. İşte o memuru değiştirmek siyasî iktidarlar için 
bir haktır. Çok kere biz bu hakkımızı istimal ettik. 

«Orman kereste fiyatları her ay yükselmektedir» 
buyurdular. Bu, arz ve talep kaidesinden hareket edi
lerek, meseleyi bu noktaya getiımek istiyorsak biz bu
rada suçsuzuz. Yani şundan dolayı; 1973 yılında 
6 483 949 metremikap tomruk istihsal edilmiş, 
5 432 918 metremikap kısmı satılmış, piyasaya arz 
edilmiş, 3 078 457 metremikap da stok devredilmiş, 
1974'te devredilmiş. - Bu, kabili ihmal bir stok değil, 
onu Halk Partisinin değerli sözcüsü daha iyi bilir -
1. - 1,5 milyon civarındaki stoklar makul stoklardır, 
teminatı beraberinde bulunan stoklardır. Bunun üs
tündeki stoklar, o stokun devlete dönerek zarar kapısı 
açar. Biz bunu onun için böyle 1974'te o günkü ik
tidar pek haklı olarak kendi teknik elemanından al
dığı bilgiye . göre bir istihsal hedefi tespit etmiş; 
6 394 820 metremikap kereste istihsal edeceğim de
miş ve etmemiş. Bunun 5 603 320 metremikabını sat
mış, stokla beraber bu sefer bizim iktidarımıza 
4 048 692 metremikap kereste stoku devretmiş. Yani 
küsuratını atalım, 4 000 0Ö0 metremikap kereste 
devretmiş. Plan hedefleri bize «7 , 8 civarında is
tihsal yap. Bu, ihracata dönük talep olursa hem onu, 
hem de kadimen gelen rakamlara göre iç istihlâki 
karşılamam mümkündür» diyor. Bizim şimdi elimiz
de 4 milyon metremikap, - küsuratıyle - stok bulun
duğuna göre, pek haklı olarak, 5 685 738 metremikap 
kereste, tomruk istihsal etmişiz ve hakikaten isabet
li tedbirlerle istihsal 5 658 000, satış 7 220 039 met-
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remikap ve fevkalâde makul ve ilmin ve tekniğin ka
bul ettiği 1 500 000 stokla toplam bu seneye girdik. 
Bu sene, 6,3 yapacağız. Dışarıya dönük, ihraca el
verişli, yergi jadçsi vesaire, bunlara hiç aldırmadan 
piyasa bulduğumuz takdirde, 1 500 000 metremi kap 
keresteyi, tomruğu yeniden istihsal etmenin hazırlığı 
tamamdır, ama arz ettiğim gibi, bir yanlış hesap ne
ticesi fazlaca istihsal eder, onu jç piyasada ve dış pi
yasada istihlâk mahalline sevk edemez de elinizde 
kalırsa, bu büyük bir zarara yol açıyor. Burada ra
kam olarak neye delâlet ettiğini arz ve ifade etmiyo
rum; ama kayın ağacı yakacak odun fiyatına gitmek 
suretiyle zarar milletin hanesine yazılıyor. Böyle bir 
siyasî tercihle 6,3 - 1,5 ve 7,8 plan hedeflerinin ön
gördüğü rakam üzerindeyiz. Ayrıca, ihracat imkânla
rı devresi içerisinde mümkün hale gelirse 1 500 000 
metremikap daha tomruk İstihsal etmemizin mümkün 
olduğunu ifade ediyorum. 

Şu hale göre, arz ve talep kaidesi dışında bir, 
mevzuat noktasını aramaya ve müstahak olmayan el
lerde, fuzulî ve keyfî sermaye, servet terakümüne bir
likte mani olalım. Bir arzımızdan dolayı kusurlu de
ğiliz. İhaleye çıkarttığımız tomruk artık benim kont-
rolumda değildir. Bu bir mevzuat boşluğu ise ve bir 
mevzuat boşluğu varsa, bu hepimizin vazifesidir. 
Elele, başbaşa, verelim, bunun da imkânını taharri 
edelim. Bu da bu. 

ediyorum, vatandaşın müracaatı sırasında, Devletin 
her kademesine, bendenize bir kademe diyorsanız, be
nim artımdaki müsteşar ve muavinlerine, umum mü
dürlerine, âledderecat bölgedeki şefe kadar, bölge 
şefine kadar hiç bir devlet memuru, vatandasın siyasî 
inanç ve kanaatinden dolayı farklı muameleye tabi 
tutmanın ehliyetinde değildir, haklılığında da değil
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bunun açık
tan, cesaretle ve müdafaasını yapabileceğim hudut
lara kadar kifayetle söylediğime kani bulunuyorum. 

Bu itibarla, «Anayasa, memuru tarafsız olarak 
tarif ve tayin etmiştir» buyuruyorlar, doğrudur. Bü
tün bu söylenenler doğrudur. Hadiseye, sözüme baş
ladığım sırada mümkün olduğu kadar muhtasar ve 
ihtilâta sebep vermeden geçiştirmek istediğim için, 
dönmüyorum. Bu hareket bana, bu hareket devlet 
memuruna, bu hareket parlamentere itibar getirmez. 
Milletvekilinin hukuku, devlet memurunun hukuku, 
hasılı Devletin hukuku hepimizin gözetimindedir. 
Hepimiz itibarımızı Devletimize nispetimizde bulu
ruz. «Devlet yok itibar var», bu mümkün değildir. 
Devleti bütünleyen sebeplere mahsus bir alâka göster
meye, kim ne taraftan Devleti zedelemenin cesare
tine girerse, inanışlarımız ne olursa olsun, o hadise 
üzerine birlikte yürümekte fayda vardır. Temenni bu, 
tatbikat bu değil; temenni bu, evet tatbikat bu değil. 
Gönül güzelini, doğrusunu, iyisini arıyor ve tenkitle
rin de bu istikamette tecellisini heyecanla bekliyor ve 
özlüyor. 

Çabukça konuşuldu ve zaptın da tetkikine zaman 
şartları içerisinde fırsat bulamadığım için, pek muh
terem milletvekillerine, çok saydığım siyasî partilerin 
mümtaz sözcülerine ancak bu kadarıyle cevap arz 
etmenin imkânını elimde bulunduruyorum. Noksanı
mın ve eksiğimin bulunduğunun idraki içindeyim. 
Bu arz ettiğim gibi, cevap vermemenin ötesinde, ye
tişememek şeklinde tecellisini bulur. Zabıtları tetkik 
edecek, noksan bıraktığıma inandığım hususları sa
yın sözcülere ve milletvekili beyefendilere yazılı ola
rak arz ve takdim edeceğimi ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, yazılı sora ve belki sayın arkadaşları

mızın sözlü soruları var. Yazılı soruları tek tek oku
tup zatıâlinizin takdirine bırakarak, sözlü veya yazılı 
cevabı; onu rica edeceğim. Sözle soru sormak iste
yen arkadaşlarımı da tespit edip sorularını alacağım 
Sayın Bakan. Yerinizi terk etmezseniz memnun kala
cağım efendim. 

İstihsal ve nakliyat meselesi : Sayın Fikret Övet, 
«Herkesin bir siyasî kanaati vardır» buyurdular. «Her 
Türk istediği partiye girer ve görev yapar» buyur- ' 
duîar. Bu tabiî. Biraz sonra ilâve ettiği gibi, sadece bu 
hak, şandık başında memura tanınmıştır. Vicdanı ile 
başbaşa kaldığı sırada tanınmıştır; ama devlette itibar 
arayıp, haysiyetini, o müessesede bulunduğu müddet
çe vatandaşı siyasî inanışlarından dolayı farklı mua
meleye tabi tutmanın hiç bir üslup içerisinde tervici
nin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu, 
devlet memuru için böyle olduğu gibi, devleti temsil 
eden siyasî partiler ve Hükümet için ele böyledir. Hü
kümet iktidar tayin ettikten sonra, icraatı sırasında 
vatandaşı siyasî inanış ve kanaatlerinden dolayı tef
rikaya tabi tutmaz; ama modadır, en iyisini yapsa
nız, en uygununu yapsanız, en masum iktidarları par
tizanlık suçundan kurtarmak mümkün değildir. Nasıl 
yapacağız? Kendi oylarınızla iktidar olup bir başka 
partinin programını tatbik edinceye kadar siz parti
zansınız... Bu mümkün değildir, ama arz ediyorum, 
umumî hüküm tesis ettiğim sırada ve tatbikatı da 
vardır, zatişîeri, hareketlerini bunun dışında mütalaa 1 
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ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Nasıl efendim. 

BAŞKAN — Yerinizi terk etmezseniz, rica ede
yim lütfen. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hay hay efendim, hay hay. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Soru mu Sayın Ölçen? 
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır, bir 

açıklama yapmak istiyorum. Sayın Bakanın, dünkü 
olay hakkında vermiş olduğu izahata dayalı olarak iz
ninizi rica ediyorum. Sorulara geçmeden önce, eğer 
Sayın Bakan... İzin verdiniz mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim, şu muameleyi ikmal ede
lim nasıl olsa buradasınız Sayın Ölçen, zatıâlinizi din
leyeceğim efendim sonra. 

Sayın Atagün, sözlü olarak soru sormak istemiş
ti. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Alacağım efendim, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Başka soru sormak isteyen arkadaşla
rımız var mı efendim? Sayın Özkök? 

Efendim siz buyurun yerinize Sayın Bakan, ben 
sizi bilâhara davet edeyim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hay. hay efendim, tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Kahraman, Sa
yın Ezman, Sayın Tığlı, Sayın Tekin İleri Dikmen, 
Sayın Atagün daha evvelce yazılı olarak göndermişti 
dileğini başka var mı efendim? Tespit edebildiğim 
arkadaşlarım Sayın Mehmet Atagün, Sayın Özkök, 
Sayın Kahraman, Sayın Ezman, Sayın Tığlı, Sayın 
Dikmen. Başka var mı efendim? 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Yazılı soruları okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına yardımlarınızı saygı ile arz ede
rim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

1. — Kanunî bir kuruluş olan Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği, Orman Mühendisleri Odasının 
Ankara'da Şubat ayı içerisinde yapılan kongrede yö
netim kuruluna Cephe yanlısı kişileri seçtirebilmek 
için resmî arabalarla, resmî görevlerle taşra teşkilatın

daki kişileri Ankara'ya çağırdığınız doğru mudur? 
Çağrılan kişilere verilen resmî görevler nelerdir? 

Bu iş için ne kadar ödenek verilmiştir? 

Bu kongrede Orman Bakanının başkan adayı kay
bedince kendi taraftarlarını tatmin etmek amacı ile 
Millî Parklar Genel Müdürlüğü kurularak, Hasan 
Asmaz başına getirildi. Böyle bir Genel Müdürlük 
için bütçede giderler öngörülmüş müdür? 

2. — Bu kongre kaybedilince örgütüne hâkim ola
madı diye başka görevlere nakledilen Orman Bakan
lığında üst düzeyde kişiler var mıdır? 

Bu arada Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Ge
nel Müdürü Kemal Aşkın'ın görevinden alınacağı 
söylentileri vardır, doğru mudur? 

3. — Bakanlık ve bağlı kuruluşların Türkiye'nin 
gerçekleri ile... 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Anlayamıyo
ruz ki, Sayın Başkan, o kadar hızlı okuyor ki. 

BAŞKAN — Biraz daha rica edeyim. 

3. — Bakanlık ve bağlı kuruluşların Türkiye'nin 
gerçekleri ile bağdaşmayan ve bütçe imkânları ile 
bağdaşmayacak lüks binalar kiralayarak büyük öl
çüde tefriş masrafları yapıldığı bilinmektedir. Bu ko
nuda yıl içinde yapılan masraflar miktar olarak ne
dir? 

4. — Orman köylerinin kalkındırılması için yasal 
fondan 1975 Senato önseçimleri arifesinde Sayın Or
man Bakanının seçim bölgesinde hangi amaçla, ne 
miktar masraf yapılmıştır? Orantılı olarak izah eder 
misiniz? 

5. — Orman köy kooperatiflerinin etkin biçimde 
örgütlenip fondan yararlandırılmaları nasıl yürütül
mektedir? 

6. — Orman Bakanlığına alınacak memurlar için 
Personel Kanununun temel ilkelerini çiğneyerek, 
A. P. li bazı belediyelerden memuriyet imtihanı ka
zanmış belgesi aldırdığınız doğru mudur? Hangi be
lediyelerden ne miktar belge aldırdınız? 

BAŞKAN — Cevap arz edecek misiniz Sayın Ba
kan? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Sayın Başkan, zannediyorum sayın sözlü 
ve yazılı soru sahibi beyefendi.. 

BAŞKAN — Yazılı olarak, aracılığımızla size 
tevcih ediliyor efendim. 
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ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Tufan Doğan Avşargil, bunu bir -
iki aşamada cevaplayacağım, buna evvelâ izninizi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah, efendim takdir sizin. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Lütfeder de, okutursanız 1, 2, 3 (A. P. sı
ralarından «yazılı cevap ver» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim zapta geçti, sözlü veya 
yazılı olarak cevaplamak zatıâlinizin takdirine kal
mış. «Sözlü cevaplayacağım» diyorsanız, ben ayrı, 
ayrı tevcih edeyim efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Fevkalâde kısa cevaplayabilirim. 

BAŞKAN — «Kanunî bir kuruluş olan Türk Mü
hendis Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri 
Odasının Ankara'da, Şubat ayı içinde yapılan kong
rede yönetim kuruluna Cephe yanlısı kişileri seçtire-
bilmek için resmî arabalarla, resmî görevlerle taşra 
teşkilatındaki kişileri Ankara'ya çağırdığınız doğru 
mudur? Çağrılan kişilere verilen resmî görevler ne
lerdir? Bu iş için ne kadar ödenek verilmiştir? Bu 
kongrede Orman Bakanının Başkan adayı kaybedin
ce, kendi taraftarlarını tatmin etmek amacıyle Millî 
Parklar Genel Müdürlüğü kuıularak Hasan Asmaz 
başına getirildi. Böyle bir genel müdürlük için bütçe
de gider öngörülmüş müdür?» 

, Birinci soru bu Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Arzı cevap edeyim efendim. 

Cephe yanlısı bir idareyi Odalar Birliğine getirip, 
getirmemek vazifesi evvelâ bana ait değil. Bu, orman 
mühendislerinin kendi iç faaliyetleriyle alâkalıdır. Bu
gün idarede mesuliyet alan Oda Birliği idarecileri me
murdur, orman mühendisidir. Bunlar, yerine bir baş
ka idare heyetini seçmek isteyenler de orman mühen
disleridir. Bu, bunların iç meselesidir. Yalnız, «Cep
he yanlısı» deyip geçmek kâfi değil. O idare heyetini 
neden dolayı değiştirmek istediklerinin bilinmesinde 
fayda vardır. 

«Cephe yanlısı» bir kere, hiç bir memura özel 
vazife verilmek suretiyle müstehakkı harcirah hale 
getirdikten sonra, Ankara'ya davet edilmiş değildir. 
Bİr perişan tebliğ, manası anlaşılmadan tefsire müsa
it bulunan bir tebliğden bir netice çıkartılmak iste
niyorsa, bunun mümkün olmadığını şimdi okuyarak 
arzı ifade edeceğim. 

. Şimdi, Cephe yanlıları' bugünkü idare heyetini ve
ya dünkü idare heyetini neden dolayı değiştirmek is

tediler? Bunun sebebinin bilinmesinde Cephe yanlıla
rını bu mesailerinden dolayı azından tebrik etmekte 
memleketseverlik vardır. Bu mücadele... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Soru bu değil, 
alet olup olmadığınız. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sizin de 
göreviniz içinde mi? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Bakan, or
man mühendisleri sizin tasvip ettiğiniz... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi usul şu, affınızı di
leyerek arz ediyorum; Sayın Bakana bir soruyu tev
cih ederiz, bunun ölçüsü konu içerisinde kalmak 
kaydıyle Sayın Bakana aittir. Rica ediyorum, lütfen. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Şimdi konunun içindeyim. 

«Cephe yanlısı» dediğiniz, bugünkü Cumhuriyet 
Hükümetini teşkil eden meşru, haysiyetli, faziletli, ki
fayetli partilerdir, memleketseve/ insanlardır. Neden 
dolayı teşekkül ettiği, koalisyon protokolünde ve Hü
kümet programında yazılıdır. Cephe Hükümeti değil, 
bu Devlete nispet eden memur, o günkü idareyi elin
de tutanların kafa yapılarından dolayı faydalı olma
dığına kendilerini inandırdılar, mücadele ettiler, ba
şarılı olmadılar. Hadise bu. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Faşistler başarılı 
olamadı. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır, komünistleri yenemedik. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, çok rica ediyorum 
efendim. Gerek yok ki, bu şekilde müdahalelere, çok 
istirham ederim efendim.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Bunlar komünist-
se adliyeye sevk edin... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Yılmaz rica edi
yorum, dinleyin beni... 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Efendim, siz her türlüsünü konuşuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Kongreye katılan... (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum... 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Bi • dakikanızı almak istiyorum efendim. Bir da

kikanızı. almak istiyorum, rica ediyorum. 
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SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Hükümetiniz 
bunlar komünist ise adliyeye sevk etsin. Bir Bakan 
nasıl böyle konuşur? Cumhuriyet Hükümetinin Ba
kanısınız. 

BAŞKAN — Sayın Tığlır Sayın Tığlı. 
ORHAN BİRGİT (istanbul — Bakanlığınızda 

komünistler mi var? 
BAŞKAN — Konuşmayacaksam siz konuşun 

buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakan, son 

derecede önemli bir açıklama yaptılar. Orman Ba
kanlığında çalışanlar arasında komünistler vardır ve 
bunlar ekseriyettedir. Sayın Bakanın zapta geçen söz
leri Yüce Meclisin önünde... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit, zatıâli-
nize söz vermedim efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müsaade edin 
efendim. 

BAŞKAN — Neye müsaade edeyim efendim. 
Ben bir şey söyleyeceğim, yöneten Başkan olarak. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Durum çok va
himdir, Millet Meclisi bakımından zararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfedin oturun efen
dim. Rica ediyorum, oturun efendim istirham ediyo
rum. Konuştunuz beyefendi. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Efendim tavzih 
ekinler. Orman Bakanlığında komünistler vardır ve 
çoğunluktadır. Sayın Bakanın sözlerindeki mana bu 
mudur? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica ediyo
rum, istirham ediyorum bir hususu açıklayacağım 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Emrinizdedirler, 
niçin önlemediniz bunu? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Böyle tarif etmeye de hakkınız yok. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Aman efendim, ri
ca ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sizin hakkınız 
yok. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sa
yın Başkan, kongreyi yöneten başkan... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan müsaade 
edin. Sayın Karaosmanoğlu, Sayın Karaosmanoğlu 
rica ediyorum. 

Efendim şimdi sayın orman mühendislerinin hak
kını... (A. P. sıralarından gürültüler ve sıra kapakla
rına vurmalar) Çok istirham ediyorum efendim, rica 

ediyorum. Nedir yani... (A. P. sıralarından anlaşılma
yan müdahaleler ve gürültüler) 

Efendim rica ediyorum arkadaşlarımın hepsine, 
yani gürültüyü burada susturduktan sonra oranın mı 
başlaması lâzım, rica ediyorum. Bu şekilde yönete-
mem burayı. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Efen
dim kongreyi yöneten başkan benden izim, demek ki 
ben son ekibi komünist bir rejimin halkına benzetmi
şim. Cumhuriyet Hükümetinin Bakanı olarak Sayın 
Bakandan istirham ediyorum efendim, sözünü tav
zih etsin. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, Sayın Kara
osmanoğlu... 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Antalayım efendim, fırsat verin de izah 
edeyim efendim. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sa
yın Bakanın bugünkü kibar üslubundan bunu bekli
yorum. 

BAŞKAN — Efendim devam ettiremem bu şekil
de bu toplantıyı. Sayın Karaosmanoğlu rica ediyo
rum bir dakikanızı alayım efendim. Rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu açıklamak isti
yorum. Orman Bakanlığında çalışan değerli orman 
.mühendisi arkadaşlarımızın savunması elbette Yüce 
Mecliste tek tek hepinize aittir. Ancak, ithamı veya 
savunmasını Sayın Bakan yaparsa, Millet Meclisinin 
içerisinde buna ayrı ayrı hepimizin cevap verme im
kânı yoktur. Rica ediyorum, Sayın Bakanın sözleri 
zapta geçmiştir. Rica ediyorum, lütfen oturun Sayın 
Karaosmanoğlu. 

Sayın Bakan, cevaplandı mı birinci soru? 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Efendim bir zannın altındayım. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yazılı verin Sa

yın Bakan, hata üstüne hata yapacaksınız yoksa. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Canım efendim, en doğrusunu daima zatı-
âliniz mi yaparsınız? Allah Allah yahu. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica edi
yorum efendim. Yani orman mühendisi arkadaşla
rımızı savunmak sadece zatıâlinize düşmüyor ki 
efendim. (C. H. P. sıralarından «Orası komünistlerle 
mi dolu» sesleri) 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Canım faşistlerle mi dolu... Faşistlerle mi 
dolu? O arkadaşınız, «Faşistler kaybetti dedi», ben de 
«Faşistler kaybetti, komünistler kazandı» dedim. 
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Onunki mi suç, benimki mi suç.,. (Bakanın elini kür
süye vurması) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. Sayın Bakan, Sayın 
Bakarı... Sayın... 

TEKİN İLERt DİKMEN (Muş) — Elini vurma 
öyle kürsüye. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hadi sende, maskara... (C. H. P. ve A. P. 
milletvekillerinin ayağa kalkarak kürsü önüne gelme
leri) 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı, Sayın Kapanîı, Sa
yın Kapanlı... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Elini kürsüye 
vuramazsın, haysiyetsiz herif. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Şerefsiz. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Kendini ne 

zannediyor? 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Evet, terbiyesiz Hööt, höööt; affedersin. 
BAŞKAN — Bu şekilde oturumu yönetemem 

efendim. Rica ediyorum, yönetemem. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Adana'da ye

diğin dayağı bir daha mı istiyorsun? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Allah Allah. 

BAŞKAN — Oturuma ara vereceğim efendim, bu 
şekilde devam ederseniz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Saygısız, Mec-. 
liste bu derece konuşma olmaz. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sus, sus. Ayıp, ayıp. Başkan hakaret edi
yorlar efendim, bana. 

BAŞKAN — Efendim hatibi takip ettirin bana, 
Genel Kurulu takip ettirin bana, rica ederim. Efen
dim rica ediyorum, lütfen oturun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
hususu... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen oturun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kendine hâkim 

değil, yazılı cevap versin. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sözünü geri al
sın. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Komünist di
yen namussuzdur. Bunu ispat etmeyen namussuzdur. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bakan bunu 
ispat etsin. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın "Başkan, 
bu grupun içinde Millet Meclisinin bir üyesi var. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, Sayın Mus
tafa Güneş. Efendim rica ediyorum, lütfen oturunuz. 
Oturmadığınız takdirde celseye ara vereceğim efen
dim. Rica ediyorum, lütfen. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde hatip var; söz is
terseniz sonra istiyeceksiniz Sayın Karaosmanoğlu. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Saygısız sen 
de. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Saygısız zatıâlinizsiniz. Hadnaşinassınız. 
Adana'da elime geçmediniz siz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 
sizden de rica ediyorum. Kürsüdesiniz, Hükümeti 
temsil ediyorsunuz. Elbette bizim de çok kızacağımız 
ve üzüleceğimiz hadiseler oluyor. Mümkün olduğu ka
dar kendimizi tutmaya, muhafaza etmeye gayret edi
yoruz. Sizden de bunu bekliyorum Sayın Bakan. Ri
ca ediyorum, bize yardımcı olun. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım rica 
ediyorum lütfen, Bakana soruları tevcih ediyorum. 
Meclise müteveccih... (Gürültüler) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Tekrar ediyo
rum, bize komünist diyen namussuzdur. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Öyle tabiî... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bir dakika beni din
leyin istirham ediyorum. Beyefendi rica ediyorum, 
oturun. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Tabiî efen
dim. Bakan bunu ispat etmeli. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Canım o da ispat etsin, o da «faşist» dedi, 
yahu... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, değerli arkadaş
larım; Sayın Bakanın hitabında Millet Meclisine mü
teveccih herhangi bir hitap tarzı bahis mevzuu değil
dir. (Gürültüler) Efendim, rica ediyorum dinleyin, 
rica ediyorum, istirham ediyorum. 

Bir grupu... Bir grupü... 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ama Sayın Baş

kan, o grupta bir Meclis üyesi var. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — «Faşist» diyorlar. Canım olur mu? 
BAŞKAN — Yani Sayın Tığlı, zatıâliniz konuşu

nuz, ben dinleyeyim, öyle ise rica edeyim. Değerli 
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arkadaşlarım rica ederim, bütün arkadaşlarım yerle
rine otursunlar. Çok rica ediyorum. Sayın Karaos-
manoğlu. zatıâlinizden de. 

YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, varsa söz isteyiniz, varsa 
ve hakkınız varsa bu muameleleri bitirelim. Ondan' 
sonra isteyin, Başkanlık takdir ederse verir, değilse 
vermez veya Genel Kurul verir. Rica ediyorum lüt
fen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Bakan, 
tavzih edebilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Meclisin tepkisini do
ğuracak bir deyim kullandınız... 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem Başkan, neden dolayı huzuru
nuzu işgal edeyim heyecanla... Bir müdafaa sadedin
de konuşurken... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ne müda
faası? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Gü
neş. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Beyefendiyi tanımıyorum, yani... 

BAŞKAN — Benim de bir insan olduğumu kabul 
edin nca ederim 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Yani «faşistler kabul etti» diyor. Evvelâ 
Hükümet yanlısı diye tarif ediyor, Hükümeti faşist 
diye tarif ediyor ve sonunda... 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Doğru, tabiî doğru. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır, doğru ise o da doğru Şükrü Bey. O 
da doğru o zaman... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Seçim Hüküme
ti olduğunuzu doğruluyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, karşılıklı 
konuşmayalım. Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, rica 
ediyorum lütfen dinleyelim efendim. 

Sayın Bakan yatıştırıcı bir beyanda bulunursanız 
bana da yardımcı olacaksınız efendim. Rica ediyo
rum, lütfen. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Doğruluyorum. Hükümeti tarif ediyor, 
Hükümet yanlısı diyor, faşist diyor, yenildi diyor. 
O zaman biz de, «komünistlere yenildik diyoruz. 
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j BAŞKAN — Efendim Hükümete, «yenildi» be
yanında bulunmadılar sanıyorum, 

NECDET ÖKMEN (istanbul) — Sizin de komü
nist demeniz mi lâzım yani. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır, sizin faşist dememeniz lâzım. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Sizin faşist deme
meniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, Sayın Ökmen... 
Değerli arkadaşlarım bu şekilde müzakereye de

vam edemiyorum, celseyi kapatacağım. Rica ediyo
rum bana yardımcı olun. (Gürültüler) 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Meclise hitap ederken kürsüye vuramaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan... Şimdi gene elektrikli hal
ler olacak. Sebebine gelince... 

BAŞKAN — Efendim soruyu cevaplandırın. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-

I vamla) — Hayıı efendim, bir yazıyı okuyacağım. 
Yani neden dolayı Hükümet yanlısıdır diye tarifini 
yapıp sonunda... (C. H. P. sıralarından «Mikrofon
dan konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Mikrofondan buyurun efendim. 
MALİK YILMAN (Hatay) — Genel Kurula hi

tap etmiyor ki, başkasına hitap ediyor. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Şimdi Hükümet yanlısının tarifinde anlaş-

i tık, faşist değil. Faşist değilse benim beyanım zaten 
geçerli değil. Hükümet faşist değilse, benim beyanım 
geçerli değil. Hükümet faşistse benim beyanım geçer
li. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi efendim, Hükümet yanlısı dediğimiz bugün
kü idareyi işten uzaklaştırmak isteyip de başarılı ol
mayan arkadaşlar, neden bu yola çıktı? Bu müessese
nin... 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — O sorulmu-
I yor ki... 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Öyle tabiî, soru bu. 

I «Yoksul halkların bilinçli ve haklı direnişleriyle 
i kovulan ve mahkûm edilen emperyalizm, kaçan hu-

zuruyle bazı yumuşamalara boyun eğerken; bir yan
dan da sol oyunları oynamanın her türlü olanağını 
aramaktan vazgeçmiyor. Arıyor, buluyor ve kullanı
yor. Olayın, ülkemizdeki yanısımasının son beş yıllık 
bilançosu gerçekten yürek burkucu korkunçluktadır. 

J Yüzlerce ölü, binlerce tutuklama ve insanlık dışı iş-
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kenceler giderek, gençleri birbirine kırdırmak düze
yinde azgınlaşan faşizm, ülkemizdeki insan kıyımını 
hepimiz biliyoruz. 1974'teki kısa aralıktan sonra iş
birlikçi kapitalizmin her türünden, kendi iç çelişki
lerini unutarak, bir cephede bütünleşmesi ve bunun 
yanında olayların bugünkü boyutlara ulaşması bekle
niyordu.» Şimdi istirham ediyorum ve insafınıza hi
tap ediyorum, bu müesseseyi elinde tutan yüksek or
man mühendisinin aslî vazifesi bu mudur? 

OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) 
— Evet bu mudur memlekete sahip çıkmak? Mem
lekete sahip çıkılmadan ormana sahip çıkılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz ne ka
dar alıngansınız bugün rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Aziz arkadaşlarım, bu kongreyi kazanmak 
için dışarıdan hiç bir mühendis getirilmemiştir. Mü
hendisler izinle gelmiştir, kanunî izinlerini kullanmış
lardır. 

OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Ri
ze) — 2,5 milyon harcırah dağıttınız,, 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır, hayır, hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim cevabın muhtevasını Ba
kan tayin eder, çok rica ediyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Verilmemiştir. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan 24 
tane delegenin hepsi geldi, niçin geldi? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hepsi geldi efendim, para verilmemiştir. 
Mühendis, zatıâliniz mühendis olmamak kayıt ve şar-
tıyle 16 milletvekili arkadaşınızla kongreye geliyorsu
nuz da, orman baş mühendisi gelirse mi hata oluyor 
beyefendi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Makam arabanızla 

geldiniz, makam arabanızla gelirseniz hatadır. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Ben gelmedim, ben gelmedim, makamla 
da gelmedim. (C. H. P. sıralarından «Gelemezsiniz» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan diğer soruları yazılı mı 
cevaplayacaksınız efendim? 

SuLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Bakan 
bunlar, onları ne derece idare ettiğinizin açık kanı
tıdır. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Diğer sorulan, huzurunuzu yormamak, iş
gal etmemek için yazılı olarak cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacaksınız, te
şekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Diğer soruları da tek tek okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına yardımlarınızı rica ederim. 
Kastamonu 
Vecdi İlhan 

OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Ri
ze) — Sayın Başkan sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şu soru sorma işlemini bi
tireyim, rica edeyim Sayın Karaosmanoğlu. Soruyu 
okutuyorum. 

«1975 Kasım ayında Sayın Bakan tarafından Mar
mara Oteli meyhanesinde verileri içkili ziyafet kim
lere verilmiştir? Parasını kim ödemiştir? Bakanlık 
ödedi ise bütçenin hangi faslından verilmiştir?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, efendim sözlü olarak 
cevaplayacaksanız buyurun, 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sözlü olarak cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, yani küçültmek 
için, Marmara meyhanesi, meyhaneye gidecek adam
lar taayyün etmiş, üslubu ile de belli; bizim meyhane 
ile işimiz yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Orman baş mühendisleri 10 günlük kesif bir mesaiden 
sonra, ayrılacakları sırada, Orman Umum Müdürlü
ğü, ağırlama giderlerinden, arkadaşlarının haysiyet
lerine, seviyelerine uygun düşen tarzda, Marmara 
Otelinin lobilerinde bir kokteyl verdi. Masrafı devlet
ten karşılanmıştır. Bir memurun haysiyetine uygun dü
şecek tarzda karşılanmıştır. Umum Müdürlükte de 
tahsisatı vardır. İşte bu. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, teşekkür ede
rim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Beraber yi
yip, içtiniz mi Sayın Bakan? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Ben de başlarındaydım." 
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BAŞKAN — Yazılı sorulan okutmaya devam 
ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle arz 
ederim. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

1. — Ordu iliyle Sivas ili arasında uzun süreden 
beri devam eden Iğdırdağ orman anlaşmazlığının bir 
bölümü halledilmiş, bir kısmı devam etmektedir. 

a) Anlaşmazlığın geriye kalan bölümünün halli
ni düşünüyor musunuz? 

b) Anlaşmazlığın halledilen bölümüyle, Mesudi
ye ilçesi merkez, Arpaalan ve Topçam bölge şeflik
leri yönetim bölümü ile, geniş bir orman sahasına ka
vuşmuştur, Bu geniş sahada bir orman işletme mü
dürlüğü kurulması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Yazılı mı Sayın Bakan? 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Tetkiki icap ettirir, yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hasan Çetnkaya'nın sorusunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı tarafın

dan yazılı veya sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Hasan Çetinkaya 

Soru 1. — Erzincan merkezinde, İmar ve îskân 
Bakanlığınca yaptırılan 400 konut afetzedeler inşaat
ları için, Bakanlığınızca 1 000 metreküp kereste tah
sis edilmiş midir? Bu keresteler Oltu ve Refahiye iş
letmelerince temin edildiğine göre, biçilmeleri için 
Ankara'ya sevk edildikleri doğru mudur? Erzincan ve 
Erzurum'da kereste atelyeleri ve biçme hızarları bu
lunduğu halde, bu keresteler neden 800 kilometre 
uzaklıktaki yerlere sevk edilmiştir? Nakliyeden dola
yı ne miktar para ödenmiştir? Biçilen keresteler tek
rar Erzincan'a gönderilmiş midir? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan tetkiki icap ettiriyor, yazılı 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. Teşekkür 
ederim. 

Sayın Müfit Bayraktar'ın sorusunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Tur

han Kapanlı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Bolu 

Müfit Bayraktar 

1. — Ecevit Hükümetinin iktidar olduğu dönem
de (1974 - 1975) orman depolarındaki stok miktarı 
3,5 milyon metreküp müdür? 

2. — Depolarda bekletilen tomrukların vasıfların
da değer kaybı olmuş mudur? 

3. — Bu değer kaybını tomruk vasfından müte
vellit asgarî 350 milyon, mürekkep faiz tutarında 
150 milyon olduğu tarafımdan ifade edilmektedir. 

Bu hususun tespiti yapılmış mıdır, yapılmamış ise 
ne zaman yapılacaktır? 

4. — İzmir'de, deniz kenarında milletvekillerince 
villa yaptırıldığı söylenmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden kim
lerin villaları vardır? 

5. — Orman Bakanı Sayın Şener'in emriyle 40 -
45 yaşlarındaki kimselere kadro tahsisi yapılmış mı
dır? 

6. — Personel Kanununa göre, 30 yaytan yukarı 
olanlar memur olamayacağına göre, ilkokul mezunu 
bu yaşlı kimseler Kızılcahamam'da ne şekilde imti
hana tabi tutulmuştur? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Efendim uzunca, tetkik edip, yazılı cevap 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaçorlu'nun sorusu. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Orman Bakanından 

sorulmasına delâletlerini istirham ederim. 
Sivas 

Vahdettin Karaçorlu 

1. — Ormanlarımızın gençleştirilmesi bakımından 
bilumum ağaçların kesilmesi, ondan sonra yerine ye
ni fideler dikilmesi usulü tatbik edilecek rivayeti do
laşmaktadır. Bu söylentiler doğru mudur? 

2. — Orman yetiştirme faaliyetleri yurdumuzun 
nerelerinde tatbik edilmektedir? Hangi cins ağaçların 
yetiştirilmesine ehemmiyet veriliyor? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buna da mı yazılı ce

vap vereceksiniz? 
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ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun soru

sunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularım Sayın Orman Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz edeıim. 
1. —• Kadastro heyetlerini tekrar Ankara'ya al

mayı düşünüyor musunuz? 
2. — 1976'da tahdit çalışma programınızda, Rize, 

Çamİıhemşin, ve îkizdere ilçeleıi de var mıdır? 

• 3. — Alabalık akvaryumu şeklindeki îkizdere'de 
bir alabalık merkezi kurmayı 1976 için düşünür mü
sünüz? 

4. — Fındıklı - Gülcüdüzü - Aslandere yolu, Yu-
karıdurak - Masâlavet yolu, Çatnlıhemşin - Çat - Ele-
vit yolu, Çayeli - incesu yolu 1976'da tamamlanacak 
mıdır? 

5. îkizdere ve Çaimlıihemşin ilçelerinde, ilk katıkı 
payları yaltırrhîuş 26 adet orman köylerini kalkındır
ma kooperatif tenine 1976'da kuruüima şansı ve kredisi 
ıtariryaıcafc mısınız? 

Derin saygılarımla. 
Rize 

O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

ORMAN BAKANİ TURHAN KAPANLİ (De
vamla) •— Sayın Karaosimanoğlu'na verdiğimiz değer 
ölçülsünde, feltikik edip, mazbut bir hale getirdikten 
Soıir'a yazılı cevap arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, yazılı soru önergeleriyle il

gili işlemleri ikmal ettik. 
Simidi, Sayın Bakandan sözlü olarak soru sormak 

isteyen sayın arkadaşlarıma sırayla söz verip soru
larını sorma olanağı tanıyacağım. 

Ancak, değerli arkadaşlarımdan, İçtüzüğe uygun 
biçiimdie soru sormalarını ve Başkanlığa yardımcı ol
malarını rica ediyorum. 

Sayın Mehmet Atagün, buyurun efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, Sayın Orman Bakanından, şu hususların cevap-
lartdır^rîa^fnı isltirhatm* ediyorum: 

Demirköy yöresinde, geçmiş yıllarda kesilmiş ve 
safa# isüf yerine ve Deımricöy fabrikasına taşınmış 
*&*dk, tomruk, sanayi odun ve bilhassa kayınların, 
sab&öâiTöş ve bu sebepte, zamanında satılmaması se-

böbiyl© kıymetinden dürmüş, ödün fiyatmdan daha 
aşağı satılmış olduğu söylenmektedir. 

Şu hale göre, 
1. Demirköy îş'fcıtm© Müdürlüğü bölgesinde, 1971, 

1972, 1973 ve 1974 yılarında istihsal ediliip satış istif 
yerine ve fabrikaya taşınmış, direk, tomruk ve sânayi 
odunlarınnı miktarı ne kadarıdır? 

2. îstühsal edilen bu miktarın ne kadarı 1975 yı
lına devredilmiştir? 

3. İstihsalin, zamanında satılamamasıyle vasfının 
düştüğü, neticede Devletin zarar ettiği söylenmekte
dir, Demirköy yöresi olmak üzere, bunun Devlete 
yüklediği yükün, yani zararın ne kadar olduğunu bil-
diiimesııni saygıyle rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Sayın Bakan?. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANTI (De
vamla) — Muhterem Başkan, ta'kdir edeceğiniz gibi, 
suali geniş ve tetkike ihtiyaç gösteriyor. İzlin verirseniz 
yazılı olaralk arz edeceğim. 

BAŞKAN—Takdir şirindir efendim. 
Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Özkölk. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın Ba

kandan 7 tane sorum var: 
1. Düzce Onman İşletmesine bağlı Samandere 

ve Odayeri Bölge Şefliklerince, 1975 yılı kesim se
zonu .geçtikten sonra acilen bölge köylülerine kestiri
lip, Uğur köyü ile Şimşirlik depolarına çektirilen 600 
metreküp kayın tomruğu, yıllık üret'im planının dışın
da bir tahsis olarak mı kestirilmiştir? Tahsis ise, bu 
tahsis hangi şekille nereye ya da kime yapılmışta? 

En iyisinden seçilerek kesitirilen bu tomrukların 
sınıflandırılması neden «3 ncü sınıf» olarak yaptırıl
mıştır? Bu keresteler normal satışa çıkarılmayarak 
neden bekletilmiş, ya da beklenilmektedir? 

Düzce'de, Hacı Ali Demire! isimli bir kereste tüc
carının ticarî ilişkisi olan bir kereste fabrikası var 
mıdır? 

2. Anayasamızın 131 nci maddesi uyarınca^ or
man köylerinin sorunlarını çözmek, genellikle Orman 
Bakanlığına düşmektedir. Hal böyleyken, orman köyü 
sayılan köylerin bir kısmında, yollarının, sularının ve 
yer yer de köprülerinin yapımında YSE Kurumu ile 
kimin yapması gerektiği üzerinde anlaşmazlık çıktığı 
ve bu yüzden bu işlerin sürüncemede kaldığı hakkın
da Orman Bakanlığının görüşü nedir? 

Köy İşleri Bakanlığı kurulup, YSE'ce köy yolla
rının yapımına başlandığı 1964'ten bu yana, Bakan-
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lıklannca Bolu'da orman içi ve orman kenarı kaç 
köye yol yaıpıtaıışjtır; Bolu'da kaç köy orman köyü 
'olarak nûfcelendiriilımeMedir? 

3. Çok kaba ham orlman ürünle^'nin üretimin
deki organizasyon ve ekönom'ik kârlılık ve de orman 
içi köylüye yerinde iş sağlanmış olması yönlerinden, 
kâğit ve selüloz sanayiinin Orman Bakanlığında yer 
alması hakkında görüşleri nedir? 

'Bu hususta bir girişimde bulunacaklar mı? 

4. Orman sınırları, arazi kullanıma 'kabiliyet ha-
ritalaırıyle, ormandan tarıma ve meraya ve bunlardan 
da ormana bırakılması gereken yerlerin belirtilmesi için 
kesin bir plan ve program hazırlanma mıdır; süresi ne
dir? 

5. — Çok küçük üniteler halinde dağınık olan or
man köylerinin birleştirilerek, çok geri ve fakir kal
mış bu köylülerin sosyal gelişmelerinin sağlanması 
hakkındaki görüşleri nedir? 

6. — Büyük bir doğa servetinin içinde çok fakir 
bırakılan orman köylüsünün bizzat yaptığı, kesim, 
çekim ve satım işlemlerinden, emeğinin karşılığı olan 
hissesini almak üzere, kerestenin, odunun, her çeşit 
orman ürünlerinin alım - satımında yapılan sömürü
ye ne zaman ve ne şekilde son verilecektir; bu hu
sustaki görüşleri nelerdir? 

7. — Orman köylüsünün, özellikle kış aylarında 
boş- kalan işgücünün değerlendirilmesini- ve onlara 
bir yangelir kaynağı sağlamak amacuyle, orman böl
geleri içinde orman üretim artıklarını işleyen ve işle
ten çeşitli küçük alet yapımı işletmelerinin ve özel
likle oyuncak sanayiinin kurulması hakkında Bakan
lığın bir görüşü var mıdır; bu konunun plana alın
ması düşünülüyor mu? 

Sorularımı diledikleri gibi - ister yazılı, ister söz
lü cevaplandırabileceklerini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkök. 
Yazılı mı Sayın Bakan?.. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Sayın Başkan, tabiî hepsini şu anda cevap
lamam mümkün değil. Cevap arz edeceklerim var; 
fakat izin verirseniz tümünü yazılı olarak cevaplaya
yım. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Kahraman, buyurunuz efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, birinci sorum : 4 .. 3 . 1976 tarihinde Şarköy 
Mahkemesinde davası görülen, Kızılcaterzi köyü hu-
dutlarındaki, Deredoğan çiftliği sahiplerinden 3 kişi
nin, tahdit taşlarının yerlerini değiştirmesi iddiaları-
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na karşılık, devlet ormanını parsellemek isteyenlere 
dur diyecek midir? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tabiî... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 2. Malka
ra'nın imam Çiftliğine sınır Çingenekorusu ormanı
na tecavüz eden A. P.'li Belediye Başkanı hakkında 
soruşturma açtırdınız mı? 

Kooperatifçiliğe inanıyor musunuz? Bakanlığınız 
sırasında açılan kooperatiflerin sayısını öğrenmek is- < 
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan?.. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, kısmen cevaplandırılmıştı 
bu Adalet Partili hakkındaki sual. Ancak, bir kere 
daha, derlitoplu hale getirmek ve sayın milletvekilini 
tatmin etme gayreti içerisinde yazılı cevap arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 

Sayın Hasan Celâlettin Ezman, buyurun efen
dim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, Bingöl'de oldukça mebzul meşe ormanı 
mevcuttur. 5-10 seneden beri bu meşe ormanları, 
Bingöl ve çevre illeri odun ihtiyacı için kıyasıya ke
silmektedir. Hemen hemen ayakta, kesilmemiş ağaç 
kalmamıştır. Bununla birlikte, Bingöl'de geniş mik
yasta keçi beslenmektedir. Bu ormanlar, kesildikten 
sonra keçilerin tahribine terk edilmiş vaziyettedir. 
Mahallî orman memurlarının herhangi bir müdaha
lesini görmedik. Zaten bu imkân da zordur. Acaba 
kesilmiş olan bu ormanların yeniden canlandırılma
sı için Bakanlığınızca müessir tedbirler var mıdır, 
düşünülmekte midir? Bunu arz ediyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Tabiî Ağaçlandırma ve Erozyon Umum 
Müdürlüğünün programına dahil bir konudur, var
dır; ama vüsatim ve imkânını, malî portesini yazılı 
olarak arz edeyim kendilerine. Daha makbule geçer 
tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Sayın Tığlı, buyurun efendim. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

sayın Bakandan Türkiye'nin en zengin orman böl
gesi olan Kastamonu ormanları ile ilgili çok önem-
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li birtakım sualler sormayı arzu etmiştim, sayın Ba
kanı dinlemeden evvel. Ama sayın Bakanı dinledik
ten sonra, sayın Bakandan burada ciddî sorular so
rulamayacağına inandığım için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, çok rica ediyorum. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.. 
BAŞKAN — Sayın Tekin İleri Dikmen, buyu

run efendim. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Soru 1. — 

Milletvekillerinin bakanlıklarda tahkir ve tezyife ma
ruz kalmalarını bir gelenek halinde Bakanlığından di
ğer bakanlıklara sirayetine mani olacak tedbirleri sü
ratle ittihaz etmedikleri takdirde, Hükümetin huku
kî değil, fiilî bir görünüm ve durum içine düşürüle
ceği ve bu mesuliyetin baş mesulünün kendileri ola
cağı tarzındaki kanaatime iştirak ediyorlar mı? 

2. — Meclise hesap verme durumunda olan ba
kanların, Yüce Meclisleri azarlar durum ve bu haleti 
ruhiye içinde kürsüde yer almaları zatî takdirlerinin 
bir tecellisi midir? Yoksa bir Hükümet kararının va
sıtalarla bu kürsüden izharı mıdır? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 

Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Estağfurullah. Tabiî ne hakkım ne de had-
dimdir. Diğerine gelince, hukukun aşikâr kıldığı bir 
hususu dile getirip cevap beklediklerine göre yazılı 
cevap arz edeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle soru işlemi ve 

cevaplar bitmiştir. Sayın Bakan, İçtüzüğümüzün sü
resi içerisinde lütfedip cevaplandıracağınızı tahmin 
ediyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Gayet tabiî, gayet tabiî.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma süre
mizin bitmesine gayet az bir zaman kalmıştır. 

Bütçenin görüşmesinin bitimine kadar sürenin 
uzatılması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sataşmadan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar'm meselesini hal
ledeyim,- zatıâlinizi dinleyeceğim, 

Sayın Bayraktar, bana daha evvelce göndermiş 
bulunduğunuz, daha doğrusu göndermiş değil de ifa
de buyurduğunuz husus şu : 

Diyorsunuz ki, «Sayın Başkan, sataşmada bulu
nan Sayın Ahmet Şener, benim, (500 milyon liralık 
bir zarar olduğunun) iddiasıyle böyle bir şeyi evir
di, çevirdi, sonra (Leşini sererim) diye- göz dağında 
bulundular. Bu meyanda bu hakkımın bana verilme
sini ve kendimi müdafaa etme imkânının verilmesi
ni istiyorum.» diyorsunuz. 

Zabtı tetkik ettim, «leş» kelimesi sadece koope
ratifleşmede geçiyor. Bunun dışında leşle ilgili her
hangi bir deyim geçmiyor. Bilâhara yazılı beyanda 
bulundunuz, bu beyanınız ikinci defa Başkanlığa in
tikal etmiş bir konu. Bu arada zabıtları da tetkik et
me imkânını bulamadım. Kaldı ki, bir hususu hem 
Yüce Meclise hem de zatıâlinize arz etmek istiyo
rum. Sataşma konusunda iddianızı Başkanlık dinler, 
ona göre bir takdir hakkırıı kullanır. Bilâhara, «bir 
sataşma daha var efendim», ondan sonra «bir sataş
ma daha var efendim» şeklindeki beyanların bizim 
işimizi zorlaştıracağı gibi, Millet Meclisinin de za
manını fazlası ile alacağını kabul etmenizi rica edi
yorum. Bu bakımdan ben zatıâlinize bir sataşma bu
lunduğu kanaatinde değilim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, direnme hakkımı kullanacağım, 
oya koyun. 

BAŞKAN — Neye direneceksiniz Sayın Bayrak
tar, zabtı getirttim, tetkik ettim. Zatıâlinizin iddiası
nın varit olmadığını ifade ediyorum. İddianız kelime 
olarak geçmemiş diyorum. Yani, direnme hakkını 
İçtüzük vermiş diye bu hakkı her sayın üyeye nasıl 
kullandıralım, sonra nasıl çalıştıralım bu Meclisi? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
«Leşini sererim»! diye bir ifadede bulunuldu. 

BAŞKAN — Var efendim, ifadeniz bu, Sayın 
Bayraktar. Çok rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bir yaranma
da bulunacağım diye böyle küçük düşürmemelidir 
diye... 

BAŞKAN — Efendim, bu iddianız bilâhara seb-
ketti. Ben şimdi zabıtları aşağıdan yukarıya tetkik mi 
edeyim rica ediyorum? 

Sayın Ölçen, zatıâliniz de bir hususta bir şey söy
lemek istemiştiniz ama o zaman dinleme imkânını 
bulamamıştım, buyurunuz efendim sizi dinliyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Bakanı dinlediğimiz zaman biz Cumhu-
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riyet Halk Partisi olarak gerçekten düş kırıklığına 
uğradık, iki nedenle. Bu iki nedeni izin verirseniz... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ölçen bir siyasi de
ğerlendirme yapmak istiyorsunuz. Rica ediyorum, 
siz; «Bir hadise ile ilgili olarak bir şey söylemek is
tiyorum», dediniz. O hususta rica ediyorum fikrinizi 
söyleyiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇMEN (İstanbul) — Dünkü 
olayın iki tarafı var, dün b?r milletvekili arkadaşı
mıza bir genel müdürün hudutlarını aşarak, devlet 
görevindeki sınırlan aşarak reva gördüğü muameleyi 
sayın Bakan... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bu sual mi 
izahat mı sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sual değil efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — ... burada 

kürsüde iki deyim kullanılarak ifade ettiler. Bun
lardan bir tanesi; «Her iki taraf da itibar sağlayıcı 
bir harekette bulunmamışlardır» demek suretiyle 
bir milletvekili arkadaşımızın maruz kaldığı muame
leyi, tarafların birbirine reva gördüğü muamele 
şeklinde ifade eylemiştir. 

ikincisi; «Olayı dedikodulara istinat ettirmek su
retiyle, burada ifade edenlere o seviyede cevap ver
mek durumunda olabilirdim» dediler. 

Ben bu iki deyimin karşısında ve yanında yer 
alan düşünceyi şöyle özetliyorum... (A. P. sıraların
dan protestolar ve «Kürsüden konuşsun bari Baş
kan sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir hususu arz etmek 
istiyorum Genel Kurula da zatıâlinize de. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım yerinden bir sayın 
hatibin; konuşması mümkündür Başkanın izniyle. 
Ancak bu konuşmanın kısa olması İçtüzüğün âmir 
hükmü. Son zamanlarda bütün gruplara mensup sa
yın arkadaşlarımızın söz alarak, yerinden uzun uzun 
konuştuğunu ben şahsen müşahade ediyorum. İçtü
züğe uygun hareket ederek başkanlığa arkadaşları
mızın yardımcı olmasını rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Orman 
Genel Müdürü, sayın Bakanın da burada bu biçim
de özetlediği bilgileri bize sunduğuna istinat ede
rek bu Orman Genel Müdürünün Bakanın hima
yesi altında bulunduğunu ve bu himayenin devam 
ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Eğer sayın Bakan, 
müsteşarı vasıtasıyle teftiş yapacaksa ve eğer «taraf
lar» diye niteliyecekse o teftişin tarafsız olacağına 
dair... (A. P. sıralarından gürültüler, sıralara vur
malar ve «Ne sıfatla böyle konuşuyor Başkan?» 
sesleri) 

BAŞKAN —. Sayın Ölçen; çok rica ediyorum. 
Muamele biçimi ve tarzı bu değil çok rica ediyo
rum, istirham ediyorum. 

Yani, memurun hakkında yapılacak olan mua
melenin şimdi yerinizden ifade tarzı biçiminde 
yürütülmesi mümkün değil. Sayın Bakan, siyasî so
rumluluğu olan kişidir. Yapılan hadise ortada, ger
çek veya değil. Bunu elbette değerlendirmek Ge
nel Kurulun, kamu oyunun görevidir. Sayın üye 
arkadaşlarımız bu hususta geniş geniş izahatta da 
bulundular. Takipçisi olmak, tetkikçisi ve deneticisi 
olmak bütün arkadaşlarımızın ayrı ayrı görevi. 

Sayın Bakan, eğer görevinde bir ihmal gösterir
se sizin ifade buyurduğunuz tarzda veya bir başka 
tarzda Yüce Meclisin elbette bir takım yolları var, 
denetim için bunu elbette kullanacaktır. 

Çok teşekkür ederim, çok sağolun. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle sıra son söze 

gelmiştir. Sayın Kahraman, son söz zatıâlinizindir, 
buyurunuz efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, söz sıramı sayın Ölçen'e veriyorum efen
dim. 

BAŞKAN — O halde buyurunuz sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer üyeler; 

Aslında uzun yıllar kamu yönetiminde hizmet 
görmüş bir arkadaşınız olarak şunu ifade edeyim. 
ki, siyasal iktidarların zmanında kamu yönetimine 
müdahale etmesinin sıkıntısını çekmiş idim. Arru 
son yılların son aylarında kamu yönetimi siyasal 
iktidarlara müdahale eder duruma gelmiş ve bu mü
dahaleleri siyasal iktidar tarafından tasvip edilir 
bir durum hasıl olmuştur. 

Dün bir milletvekili arkadaşımızın Orman Ba
kanlığında millet adına görevini yapmak üzere baş
vurduğu bir esnada Genel Müdürün partimizi hedef 
almak suretiyle ve bunda direnmek yolu ile millet
vekili arkadaşımıza son derece sert; bırakınız kamı 
yönetiminin gereğini, insanca muamele etmenin de 
ötesinde haşin ve âdeta küçük görücü bir işleme 
tâbi tutmuştur. 

Burada eğer sayın Bakan, vermiş olduğu izahat
ta bizleri tatmin etmiş olabilseydi ve eğer vermiş 
olduğu izahatı tarafsızlıkla burada bize kabul ettir
miş olsa idi kürsüye çıkma ihtiyacım hissetmeyecek
tik, 
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İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Anayasanın 132 
nci maddesine aykırı değil mi bu konuşma sayın 
Başkan? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Lütfen su-
sarmısın arkadaşım? Sayın Başkan... 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sayın 
Ertem, bir milletvekilinin sözünü nasıl kesiyorsunuz? 
Siz de Genel Müdürü savunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, «Görülmekte olan 
bir davadan bahsediyor» biliyorsunuz Anayasanın 
132 nci maddesi. Böyle bir dava intikal etmişse ben 
sayın Ölçen'e rica ederim, 132 nci maddenin hu
dutları içinde kalmasını bilir efendim. 

intikal etmiş bir dava mı var efendim? 

İLHAM t ERTEM (Edirne) — Gayet tabiî beye
fendi. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, kürsüde hatip var 
ben kendisinden rica edeceğim. Sayın Ertem, varsa 
böyle bir dava ben sayın Ölçen'den rica ederim 
Anayasa hudutları içinde kalır efendim. 

Sayın Ölçen, mahkemeye intikal etmiş bir konu 
varsa Anayasanın 132 nci maddesini dikkate alarak 
konuşmanızı istiyorum. 

Buyurunuz efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Ba

kan, olayı müsteşarı vasıtasıyîe tetkik ettirdiklerini 
söylediler. Ben sayın Müsteşarın yargıçlık görevi 
yapmakta olduğunu zannediyorum, herhalde savcı 
da değildir, dava haline de intikal etmemiştir. Eğer 
dava haline intikal etmiş bir durum varsa bunu 
burada yetkili bir arkadanım, hangi yetkiye daya-
nacaksa ifade etmesini rica ederim. 

Öyle zannediyorum ki, sayın Bakan eğer bu olay 
dava konusu olarak mahkemeye intikal etmişse o 
takdirde bilgi vermesini ve ben bu konudaki ko
nuşmayı keseceğimi ifade ederim. Ama müsteşar 
vasıtası ile veya müfettiş kanalı ile yaptıracağı tef
tişin burada bizim etkimiz altında kalması ihtimali 
kadar, bizzat Bakanın etkisi altında kalmasi ihtimali 
çok daha fazladır. 

Bu itibarla, izin verirseniz bu olayı Büyük Mil
let Meclisinin yüceliği için burada dile getireyim. 

Büyük Millet Meclisinin tahribatına engel ol
mak için, sizleri savunma imkânını kullanmak için 
dile getireyim, ama öyle zannediyorum ki, bu im
kânı bana sağlamamak için direnmeyi, yerleriniz
den söz atarak yerine getirmeye çalışıyorsunuz.. 
(A. P. sıralarından, «Yaa» seslen, gürültüler) 

I BAŞKAN — Sayın Ölçen, siz buyurun efendim.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben sayın 

Bakanın burada, Büyük Millet Meclisinde, aslında, 
I bizlere gayet açık ve seçik olarak genel müdürünü 

bu hareketi dolayısıyle kınadığını belirtmesini bek
lerdim. Ben ilk defa olayı dün dinlediğim ve olayın 
unsurlarını dinlediğim kadarı ile öğrendiğim vakit, 
bunun sadece bir genel müdürün kişisel davranışın
dan ortaya çıkan bir olay olduğunu zannetmiştim. 
Ama bugün Bakanı burada dinledikten sonra, sayın 
Bakanın dediklerini işittikten sonra, genel müdürün 
sadece bir görüntü olduğunu anlıyorum. Genel mü
dür burada bir görüntüdür, o bir siyasal iktidara, bir 
Hükümet üyesine dayanmaktadır ve Hükümet üyesi 
tarafından hareketleri tasvip görmektedir. Hareket
lerin tasvip gördüğüne dair kanıt vardır. Bu kanıt, 
birinci kez, Bakanın burada ifade ettiği husustur. 
Bakan, Genel Müdürünü kınamamıştır. Tam tersine, 
bir milletvekiline çok sert muamelede buluıîan, mil
letvekili Cumhuriyet Halk Partili olduğu için, hu
zuruna kabul etmeyeceğini açık ve seçik ilân eden 
ve söyleyen genel müdürünü kınamamıştır. 

Neden kınamamıştır, biraz sonra bunun nedenini 
sizlere arz edeceğim... 

FİKRÎ PEHLİVANLI (Ankara) — Sen onu 
Fikret Övet'e sor. (A. P. sıralarından, «anlaşılmayan 
müdahaleler», gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kınamamıştır, 
kınayamamıştır; Hatta kınamak şöyle dursun olay
da milletvekili ile genel müdürü iki taraf olarak 
nitelemiştir ve burada milletvekili yanında bir yar
gıda bulunmuştur. Bir bakan milletvekili hakkında 
yargı anlamına gelen bir beyanda bulunma hakkını 
kendinde göremez, ama sayın Bakan kendi Bakan
lığının sınırlarını da aşmıştır. 

Şimdi bir hususu daha dikkatlerinize arz et
mek istiyorum. Aslında sayın Bakan duyduklarını 
dedikodu, olarak nitelemektedir. Duyduklarına dedi-
kodu nazarı ile bakmaktadır. Dedikodu nazarı ile 
baktığı için kendisinin görevlendirdiği kişiler de 
bu bakışın etkisi altında görev yapacaklar ve bir so
nuca varacaklar. Milletvekili mihaklı, genel müdür 

! mü haklı. Böyle bir sonuca varmak hiç bir kama 
görevlisinin hakkı değildir. Hiç bir kamu görevlisine 

j böyle bir hak verilmemiştir ve Bakan aslında böyle 
I bir meseleyi bu açıdan tetkik ettirmek yetkisine 'sa

hip değildir, sayın Bakan yetkisini aşmaktadır. 
Biz sayın Bakanı, aştığı yetkinin hudutları içine 

1 sokmak üzere bu konuyu Meclis Araştırması ola-
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rak huzurunuza getireceğiz; ancak, milletvekili üze
rinde herhangi bir şekilde «taraflar» niteliği içinde 
yargılayıcı bir kararı olamaz ve olayın tetkikine bu 
düşünce sahibini memur edemez. Bunu böylece pe
şinen arz etmek isterim. 

Bir başka husus daha; eğer burada cephe oldu 
nuz diye bütün hukukun, bütün haklılığın ve bü
tün harcama yetkilerinin sizlere ait olduğunu zan
nediyorsanız bu Meclisi sizsiz bırakabiliriz, bu Ba
kanlığın bütçesini Cumhuriyet Halk Partisiz bıraka
biliriz. (A. P. sıralarından, «Anlaşılmayan müdaha
leler») İstediğiniz ödeneği korsunuz, istediğiniz ka
dar hızla geçirirsiniz ve istediğiniz şekilde bir ba
kanlık bütçesine sahip olabilirsiniz. Eğer saym Ba
kan, bir idarî teftişle milletvekilinin mi haklı, veya 
bir kamu görevlisinin mi haklı olduğunu tetkik et
mekte İsrar edecek ise, o takdirde Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bu Bakanlığın bütçesini kına
yacağız, veto edeceğiz ve Meclisi terk edeceğiz. 
(A. P. sıralarından «fayıp ayıp, ne alâkası v u» ses
leri, şiddetli gürültüler) 

Terk etmeden evvel sizlere şunu arz etmek is
tiyorum. Aslında sayın Bakanın ben, bu olayın 
üstesinden gelebileceğine kani değilim. Sayın Baka
nın tarafsız teftiş yapmasına ait olanaklar, sayın 
Bakanın 1960 yılından önce kaçıp gitmiştir. Kendisi 
1960 yılından önce Adana'da vali iken... (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler ve sıra kapaklarına 
vurmalar) Adana Stadyomunda şeref türübününe 
girmek isteyen bir Cumhuriyet Halk Partili millet
vekiline, «Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ol
duğunuz için... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakika beni dinler 
misiniz? Sayın Ölçen, bir dakika beni dinler mi
siniz? (A. P., sıralarından şiddetli gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizi türü-
büne almıyorum, demiştir. (A. P. sıralarından 
«Allah, Allah» sesleri,* gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakika beni din
ler misiniz? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eskiyi ha
tırlatmaktan bu kadar üzülmesinler. Bir gerçeği ha
tırlatıyorum. 

BAŞKAN — Sayın. Ölçen, istirham ediyorum 
şahsiyet yapmayın efendim, rica ediyorum. 

MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
neden halâ konuşturuyorsunuz? 18 dakikadır konu
şuyor, 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, ben saat tutmasını 
bilirim. Saat tutmasını ben bilirim efendim. Rica 
ederim. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Altı daki
kam daha var. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

BAŞKAN — 10 dakika, İG; dakika hakkı var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tabiî, Sayın 
Müfit Bayraktar'ın da sözlerimi kesmesini zamana 
ilâve ediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum, istir
ham ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Hamza 
Eroğlu'ndan görmüş olduğu muamele, burada Genel 
Müdürün bir milletvekininden görmüş olduğu mua
meleye eğer benziyor ise, o takdirde sizlere şunu ifade 
edeyim ki, bu iki benzerlik aslında bir meseleyi or
taya çıkartıyor. O da, Cumhuriyet Halk Partisini 
mutlaka kamu görevlisi olarak veya politika adamı 
olarak reddetmek. Buna hiç kimsenin gücü yetmeye
cektir. Buna ne Bakanın gücü yetecektir, ne Genci 
Müdürün gücü yetecektir. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın ölçen, süreniz bitti efendim'. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir noktayı 
ifade edeyim Sayın Başkan ve Adalet Partili millet
vekili arkadaşlarım; mutlaka Cumhuriyet Halk Par
tisini reddetmek için; Genel Müdür de, Sayın Bakan 
da, karşısındaki milletvekillerini çileden çıkartıp, tek
me yemeyi kendilerine görev mi tayin ettiler? (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) Aca'ba bir miktar da kişisel ve 
insanlık ilişkilerine dayanarak, bu hususu... (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Böyle bir partiden 
böyle Başkanvekili olur. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Belli bir dü
zeyde çözümleme imkânına sahip değiller mi? Bunu 
bir kamu görevlisi olarak Genel Müdür veya bir po
litika adamı olarak bir Bakan neden düşünmemek
tedir. Ve neden daima mutlaka tekme yedikten son
ra meselenin tahkikatına ve tetkikine ihtiyaç hisset
mektedir. Ben bunu anlamamıyorum aslında. (A. P. 
sıralarından gürültüler ve gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süreniz bitti efendim. 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bir milletvekili hakarete uğruyor, siz de milletvekili 
olduğunuz halde gülüyorsunuz. 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, iki dakikam var. Sayın Başkan iki dakikam var. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim ben de saat tutuyorum Sa
yın Ölçen. Çok rica ediyorum efendim. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, bana söz vermiş olduğunuz için, 
güçlükle A. P. sıralarındaki direnmelerin arasında 
sözlerimi toparlamak... (A. P. sıralarından gülüşme
ler ve gürültüler) ve son cümlemi söylemek istiyo
rum. 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bir milletvekiline hakaret edilmesine gülersiniz Bir 
milletvekiline hakaret ediliyor ve siz gülüyorsunuz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Biz Orman 
Bakanlığı bütçesini... (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Lütfen sü
kuneti muhafaza edelim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Orman Ba
kanlığı bütçesini Orman Bakanına ve Cephe Hükü
metini oluşturan partilere ait bir sorumluluk olarak 
kabul ediyoruz ve bu celsede bulunmayı kendi onuru
muza yediremiyoruz. Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, buyurun efendim (A.P. 

sıralarından şiddetli gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yahu şu dedi - ko-
duyu uzatmanın... 

OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) 
— (A. P. sıralarına dönerek) Bir gün bizim genel 
müdürlerimiz de sizinkileri dövecekler. (Ali Nejat Öl-
çen'in kürsüden inmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekilleri Genel Kurul salonunu terkettiler) 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanızı rica edece
ğim. Sükunet... 

Efendim rica ediyorum, rica ediyorum. Lütfen. 
Lütfen efendim. Sayın Ertem, buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa
yın Ölçen'i ikazınıza rağmen, Anayasanın 132 nci 

maddesine aykırı olarak konuşturmanızın us'ule aykırı 
olduğunu ve bu tarzda konuşturmamanız gerektiğini 
arz edeceğim, neden gerektiğini arz edeceğim. Sayın 
Ölçeh'in bu tarzdaki konuşmasının, Anayasanın 132 
nci maddesine aykırı olduğunu ve bu sebeple kendisi
nin konuşturulmaması gerektiğini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, 132 nci madde, görülmek
te olan bir dava hakkında Meclislerimizde görüşme 
yapılamayacağına dairdir. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tamam efendim, 
aynı şekilde. 

BAŞKAN — Bendeniz, dikkat ettiyseniz, şimdiye 
kadar bütün hatiplere eğer Anayasanın bu maddesi
ne ilişkin bir konuşma yapması ihtimali var ise; rica 
ediyorum ve diyorum ki, Anayasanın 132 nci mad
desini dikkate alarak konuşunuz, diyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ama maalesef 
böyle olmadı, arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Ve bunu sağlamaya da gayret edi
yorum. Şimdi Sayın Ölçen'e de aynı ikazı yaptım, Sa
yın Ertem. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ama burada çok 
üzüntülü olaylar cereyan etti. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, istirham 
ediyorum Sayın Ertem. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Usule aykırıdır 
tekrar arz ediyorum, zabıtlara geçmesi için. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ertem. Yani 
mesele bitmiştir efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tekrar arz ediyo
rum, görülmekte olan bir davayı burada konuşturdu
nuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, böyle bir 
dava varsa; bu dava hakkında konuşturmamak be
nim ve konuşan hatibin de sorumluluğunu gerektiren 
bir konu. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Biraz önce, 

Sayın Halk Partisinin Grup Başkan vekili arkadaşı
mız, bir nevi, Sayın Orman Bakanının hem milletve
kili hem de genci müdür hakkında bir tahkikat ya
pıyormuş gibi beyanda bulunarak zapta tescil ettir
miştir. Ben ikisini de dikkatle dinledim. 

BAŞKAN — Efendim, ben de dinledim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Müsaade 

buyurursanız beyefendi, benim bir endişem var, onu 
arz edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — İleride her

hangi bir kötü emsal teşkil etmemesi için bu beyanda 
bulunuyorum. 

Sayın Bakan, buradaki konuşmasında benim an-
ladığmı manada, bir hadise vukubulmuştur; emrim
de bulunan bir genel müdüre şu şu şu hakkında şi
kâyet vakidir, sayın müsteşara bunun hakkında bir 
tahkikat emri verdiğini anlıyorum. Arz ederim. (A. P. 
sıralarından «îdarî tahkikat» sesleri) Milletvekili hak
kında bir tahkikat yapmıyor. 

BAŞKAN — idarî bir inceleme bahis konusu öyle 
mi Sayın Bakan? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (C. Se
natosu Ankara Üyesi) — Evet, milletvekilinden bana 
ne. 

BAŞKAN — Efendim, meseleyi burada halletme
miz mümkün değil tabiî. Biz hatip arkadaşlarımızın 
anlayışına 132 nci maddeyi arz ederiz ve mümkün 
olduğu kadar da 132 nci maddenin ihlâl edilmemesi 
için dikkat sarf ederiz. Bu sorumluluk aynı zaman
da sayın hatibe de aittir, konuşan hatiplere de aittir. 

Orman Bakanlığı bütçesinde, bölümlere geçilmesi 
hususunda onayınızı alacağım. Bölümlere geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : 

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900. Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul eüneyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 039 500 

78 371 5GC 

110 000 000 

Orman Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi tamam
lanmıştır. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi .< 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (1) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü bütçesi
nin maddelerine geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1976 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (835 785 700) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum : 

Orman Genci Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 173 040 8CÛ 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ormancılık hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 457 729 5C€ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

194 515 4CCi 
112 Orman alanlarının ağaçlandırıl

ması ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 258 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

903 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 10 5C0 CCCı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(835 785 700) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelini okutuyorum. 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 835 785 70O 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 neti maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1976 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da! 

devam olunur. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 

okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka>bul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 

40 nci maddeleri hükümleri, Orman Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba

kanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı Orman 

Genel Müdürlüğü Bütçesi açık oylarınıza bilâhara> su
nulacaktır. 

Bu suretle Orman Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler sona ermiş ve Bütçe kabul edilmiştir. Büt
çenin, Orman Bakanlığının mümtaz mensuplarına ve 
ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım çalışma süremiz geçmiştir, 
'birleşimin 3 ncü oturumunu saat 21.30'da açmak üze
re kapatıyorum. 

(Kapaıuna Saati ; 20.28) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saaü : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekiti Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclitsinin 67 nci Birleşiminin üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Hükümet ve . Komisyon hazır. 
Bu bütçe üzerinde; Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grupu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Saym Ali Acar, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Cemil Ünal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adma Sayın Vahit Çalın, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Hasan Korkmazcan 
söz istemlişlerdir. 

Şahısları adına; Sayın Kemal Ataman, Sayın Mus
tafa Dağıstanlı, Sayın Hüseyin Brçelik, Saym Ali Sanlı, 
Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın 
Ömer Kahraman, Sayın Btem Eken, Sayın Hasan 
Değer, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Enver Akova, Sa
ym Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Mus
tafa Kemal Gönül ve Sayın Hasan Özçelİk söz iste
mişlerdir. 

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedlioğlu'nda. Buyurunuz 
Sayın Altmışyedioğlu. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-
YEDÎOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

1976 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
üzlerinide Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda 
'bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclise, bu Bakan
lığın güzide mensuplarına saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, spor, beden ve ruh sağlığı 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Spor, in
sanlarda kendine güven duygusunu geliştirir; ekip ça
lışması alışkanlığını artırır. Karşılıklı dayanışmanın 
ve davranış dürüstlüğünün önemini öğretir. Türk spo
runun gelişmesi için gerekli ortam Türkiye'de var
dır. Halkımızın spora karşı ilgisi artmıştır. Gençler, 
eski yıllara kıyasla sporla daha çok ilgilenmektedir

ler. Sporumuzun kalkındırılması için grupumuzun gö
rüşlerini şöyle özetlemek istiyorum : 

1. Sporla ilgli devlet teşkilâtı, daha çok spor 
karşılaşma ve gösterilerine, başka bir deyimle seyir 
sporunu düzenleyen bir kuruluş halinde kalmıştır. Çok 
sayıda genci ve yurttaşı aktif spora yöneltme yolun
da gerekli tedbirler almanın zamanı gelmiştir. 

2. Spor, her şeyden önce bir eğitim işidir. Okul 
içi ve okul dışı spor eğitimi bu alanda başarıya ulaş
manın temel şartıdır. Başta gelen ihtiyaçlardan biri, 
yeterli sayı ve nitelikte beden eğitimli ve spor öğret
meni yetiştirilmesidir. 

Spor yöneticisi, antrenör, monitör, hakem ve spor 
ısağlığı alanında ihtisas yapmış hekimler ve sağlık per
soneli yetişjtürilmesi de önem taşır. 

3. Spor yönetiminde gerekli otorite ve disiplin 
kurulmalı, stadlarımız kavga meydanı olmaktan kur
tarılmalıdır. 

4. Bugün belli günlerde büyük karşılaşmalar için 
kulanıMnilen pahalı spor tesisleri dışında çok sayıda 
gencin ve halkın spor yapmasına elverişli ve hafta
nın her gününde devamlı olara'k kullanılabilen semt 
tesislerii, stadları kurulmalıdır. 

5. Bugün Milletlerarası karşılaşmalarda başarı 
sağlayan ülkeler, okulda, üniversitede ve silâhlı kuv
vetlerde spora önem veren ülkelerdir. Her derecede 
eğittim kurumlarında ve silâhlı kuvvetlerde kabiliyet
lerin ortaya çıkarılması ve keşfedilen kabiliyetlerin 
geliştirilmesi için sistemli ve devamlı çaba gösteril
melidir. 

6. Beden eğitimi öğretmenleri, hizmet içi eğitim 
ımdtodları ile devamlı surette yetiştirilmeli, bu öğret
menlere, çalıştıkları bölgenin özeliğine göre spor da
lında ihtfeas yaparak, Okuldaki ve çevredeki istidat
larım keşfetme ve geliştirme imkânları sağlanmalı
dır. 

7. Spor sağlığının gelişmesi ve spor hekimliği ala
nında uzmanlar yetiştirilmesi için spor sağlık merkez
leri kurulması yeterli bir öğretmen kadrosu ile çok 
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sayida spor akademisinin faaliyete geçirilmesi imkân
ları araştırılmalıdır. 

9. Sporun içimdeki kişilerin sosyal güvenlik al
tına alınması içlin, sosyal güvenlik ile ilgili kanun ta
sarıları biran önce Meclise sevkedilünelidir. 

Genç kuşağı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülke
nin yararlarını ihtiyaçlarını seçip gözetebilecek yapıcı 
ve yaratıcı yeteneklerle ve değerlerle yetiştirilmesi 
sağlanmalıdır. Gençleri, yarının görev ve sorumluluk
larını yüMenebilecek yüksek vasıflı vatandaşlar ola
rak yetişltirmek, millî kalkınma çabamızın en verimli 
yatamlarından biri olacaktır. 

Bu sebeplerle, gençliğin içinde bulunduğu ekono
mik ve sosyal sorunların çok ciddî şekilde ele alınması 
gerekmektedir. 

Gençliğin eğitim, rehberlik, sağlık, çalışma ve eğ
lenme, dinlenme, spor ve sosyal refah hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması asla ihmal edilmemelidir. 

Gençlik sorunlarının ekonomik, sosyal ve kül
türel yapı ile yakın ilişkileri asla gözden uzak tu
tulmamalıdır. 

Hükümetimizin, gençlik ve spor konusunda, 1976 
öğretim yılında 30 bin öğrenciye daha yeniden kredi 
verme imkânlarının gerçekleştirildiğini ve bu mak
satla Hazineden, 602 milyon lira yardım sağladığını 
belirtmiş olmasından, ayrıca 1976 yılında gençlerimiz 
için 16 ilde yurt açılmasının kararlaştırılmasından 
büyük bir memnuniyet duymaktayız. 

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerden, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerini, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğü faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde her geçen gün 
biraz daha etkenliğini muhafaza eden gençlik olay
larına da değinmek istiyorum. 

Gençlerimiz arasında kanun hâkimiyeti yerine 
kaba kuvvet hâkimiyetini kurmaya yeltenenler Ata
türk'e ve Atatürk'çülüğe, ülke bütünlüğüne dil uza
tanlar, saldırganlar, yıkıcı faaliyetlere girişenler yine 
sahneye çıkmışlardır. Türkiye'de oynanmak istenen 
oyun devam etmektedir. Binlerce yıllık şerefli bir 
tarihe sahip olan Türk milletinin kaderi milletlerara
sı komünizm şebekesinin tertiplerine ve bir avuç 
Türkiye'deki temsilcilerine terkedilemez. Okulları
mızın ve üniversitelerimizin, anarşist gruplar tara
fından işgal edilmelerini istemiyoruz. Milletin mil
yonlarca lirasının, öğrenme ve öğretme hürriyetinin 
yok edilmesini istemiyoruz. Türk gençlerinin dev
rimcilik maskesi altında hürriyet düşmanı maceracı
ların aleti haline getirilmesini istemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, politikayı hangi türlüsü ile 
olursa olsun, camiye, okula, kışlaya sokmamak, tek
mil yetkililerin ve bilhassa siyasî partilerimizin ana-
prensibi olmalıdır. 

Öğretim ve eğitimin her kademesinde millî olma
ya, ilkokuldan üniversitelerimize varıncaya kadar 
birbiriyle tutarlı eğitim sistemiyle Atatürk'ün dev
rimlerini ve ülküsünü kavramış bir nesil yetiştirme
ye mecburuz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak bir 
kere daha tekrar etmek isteriz : 

Atatürk, bizim en sağlam dayanağımızdır. Bu 
dayanak varlığımızın temel koşulu, ona uymak he
pimizin başta gelen görevidir. Atatürk, her mevzu
da bize rehber olmaya yeter de artar bile. Gençle
rimizi Atatürk'çü ruhta ne kadar yetiştirirsek o ka
dar hatalardan uzaklaşırız. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Millet Meclisi Grupu adına, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmiş 
bulunuyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin yüce mil
letimize, Bakanlığa ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olması dileğiyle Yüce Meclise saygılar suna
rım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışye-
dioğlu. 

Sayın Ali Acar, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na, buyurun efendim. (A. P., M. S. P., C. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

M. S. P. GRUPU ADINA ALI ACAR (Samsun) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Devlet, millet hayatımızın ve varlığımızın istik
balini ve istiklâlini teminata bağlayacak ve mille
timizin devamlılığını sağlayacak olan gençliğimizle 
alâkalı ve ismiyle müsemma Gençlik ve Spor Bakan
lığının 1976 Malî Yılı Bütçesi hakkında partimizin 
görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, şanlı tarihimizde «Türk gibi 
kuvvetli» atasözünü söyleten cihan pehlivanlarını 
ve kahramanlarını yetiştiren aziz milletimizin, son 
zamanlarda sporda geldiği ve düştüğü durumu an
layabilmek ve anlatabilmek için, gençliğimizin mev
cut haline göz atmak mecburiyetini hissetmekteyiz. 

Kendisini dimdik ayakta tutan ve karakter sa
hibi yapan değerlerden uzaklaştırılan gençliğin bir 
kısmında toprak erozyonu misali genç nesil erozyo-
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nu meydana gelmiştir son zamanlarda. Genç nesil, 
toprak gibi içinde manevî imbat gücü saklayan mil
letlerin geçmiş zamanlarıyle, gelecek zamanları ara
sında bir köprü vazifesi gören iman, fikir, duygu, 
düşünce ve hassasiyetinin kristalleştiği bir içtimaî 
kuvvettir. Toprak gibi Allah'ın insanlara bir rahme
ti, bir nimetidir genç nesil. 

Bu nesil, bugün birbirinin yüzünü gözünü pen-
çelemekten dolayı yaralı değildir, sadece ve sadece. 
İçinden hastadır, ruhtan göçmüştür. 

Bu nesil, tarih boyunca ve bilhassa son yıllarda 
ruhu aç ve dış tesirlere açık bırakıla bırakıla kendin
den, dininden, dilimden, beyninden, ilminden ve evin
den uzaklaştırılmıştır. Düştüğü buhran ve bunalım, 
derinleşe derinleşe nihayet patlama noktasına gelmiş 
ve milletin başına belâ olmuştur. Bu manevî unsur
lar, toprağın yüzündeki bitki örtüsü gabidir. İdeolojik 
yağmurlar bu millî örtüye çarpar ve tesirsiz halde akar, 
kayar gider. Toprak erozyonu gibi, genç neslin eroz
yonu da bir milletin felâket habercisidir. Bu kara ha
berin suratımızda saklamaması ve içimizi sızlatma
ması için devlet ve millet olarak, yetkililer olarak 
hangi köklü tedbirleri aldığımızı merak etmekteyiz. 

Genç neslin bu hale gelmesi için onun kafasından 
evvelâ düşünmeyi, idrak etmeyi çıkarttılar ve düşü
nülecek her şeyi karşısında çürüttüler, yok ettiler. Tan-
zimaıtltan bu yana onun önünle konulan her şey satıh-
cı, taklitçi, maddeci ve inkarcı oldu. Kurulmuş olan 
bu fabrikasyonla onun bütünlüğünü çürütmeye me
mur gizli ve maskeli tesirler eliyle yine onun için ya
lancı tarih kitapları düzülmüş, zehirleyici telkin iklim
leri kurulmuş, kök kurutucu aşılar hazırlanmıştır. Bey
nelmilel fesat erkân-ı harbüyesİ yahudiliğin kâh em
peryalist, kâh komünist, kâh liberalist, kâh kapitalist 
mihraklardan, fakat daima muraikalbesiz bir taklitçilik 
ve hesabı görülmemiş bir ilericilik telkiniyle yürüt
tüğü bu tesir, her şeyden evvel onun mutlak bir te
mele dayalı mükemmel ahlâkını didiklemeyi hedef 
tutmuştur. Ondan sonra da onun kafasını hercümer-
cö uğratarak, hakikaitften uzak, sahtelikler ve sapık
lıklar öğretilmiştir. 

Bu iş için siyasî kadrolardan sözde ilim adamla
rına, sanatkârlara, iş ve Devlet otoritelerine kadar 
devir devir müstemleke şahsiyetler bulmakta hiç zor
luk çekmemişlerdir. O gençlerimize sürdürülen bu ka
ba ve nefsanî hayatın ötesine, varlık sebebine, ha
kikatlerin hakikatine ait uyandırıcı telkinler, ondan 
cüzzam illeti gibi kaçırılmıştır. İnsanoğlunun biricik 
ve aslî meselesi olan sonsuzluk iştiyakı ve onun ah

lâkı, yaşanmaya değer hayatın hesabı ve onun duy
gu ve düşünce ölçüleri, sebze hallerinin süprümtü eş
yası olarak tanıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Akılları zonklatan, vicdanları titreten, usul ve me-

töodlarla mihrakından ve kaynağından saptırılan bir 
kıstaı gençliğin acı manzara ve tablosuyla karşı kar-
şıyayız bugün. Sokaklar, mektepler, kahvehaneler, 
diskotekler ve daha bilmem ne haneler bu çeşit genç
liğin numuneleri ile dolup taşıyor. 

Aklı başında herkes ve her fert bu gidişin neti
cesinin ne olacağını soruyor. Buna bir çare arıyor; 
millet arryor, Devlet arıyor, Hükümet arıyor, Güven
lik Kurulu ve Kuvvetleri arıyor, Meclisler arıyor. 
Fakat, tek çare de bulunacağa benzemiyor. Evvelâ 
hastalığın gerçek teşhislini bulmadan yapılacak her te
davi başka hastalıklara sebebiyet verebilir. Halbuki 
vücudun artik başka hastaliklarla mücadele etmeye ne 
tahammülü ve ne de takati kalmıştır. 

Konuşmamızın başından beri laboratuıvar tetkik 
ve teşhisi halinde ortaya koymaya çalıştığımız hasta
lığın sebebi, manevîdir, ahlâkîdir, imanîdir. 

Sayın milletvekilleri; 
İster iktidar, ister muhalefet, ne olursak olalım, 

hep beraber millet ve devlet olarak bu hakikat çiz
gisinde birleştiğimiz an, kısa zamanda kurtul usumu
zun ve daha doğrusu genç neslimizin kurtuluşunun 
ilk ve en sağlam adımını atmış olacağız. İşte bütün 
mesele o ilk adımı atabilmektedir. Ondan sonrası 
çorap söküğü gibi kendiliğinden devam edip gelecektir. 

İlk mektepten üniversitelerimizin son sınıfına ka
dar gençliğimizle sevgi ve şefkati, saygı ve merhameti, 
sadakat ve itaati ve bütün bunları içine alan inancı 
ve ahlâkı öğrettiğiniz takdirde, herşeyin bir anda dü
zeleceğini ve durulacağını göreceksiniz. Ne silâha sa
rılan bulunacak ne dinamit patlatan ne de molö-
tof kokteyli yapmak isteyen gençlerle karşılaşacaksı
nız. Genç nesle sevgiyi öğreteceksiniz ki, o da vata
nını ve milletini sevsin, içinde bulunduğu cemiyeti 
sevsin, dostunu arkadaşını, sınıfındaki kardeşini sev
sin, okumayı, ilim öğrenmeyi sevsin, kalp ve kafa
sında İkin ve husumete yer kalmasın. Genç nesle şef
kati öğreteceksiniz ki, o da âcizlere düşkünlere, muh
taçlara acilsin, memleket ve milletimizin fakru zaru
retine acıısın, kendisini zulme, isyana düşmekten, ya
kıp, yıkmaktan korumaya gayret göstersin. Genç 
nesle saygıyı öğreteceksiniz ki, o da cemiyete karşı say
gılı olsun, hocasına karşı saygılı olsun, büyüklere 
karşı saygılı okun, isyan etaıesin, millî ahlâk ölçülerin-
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den sapmasın, anarşiden medet ummasın. Genç nesle 
merhametli öğreteceksiniz ki, o da katı yürekli sa
dist rulhlu olmasın, kötıii duygu ve düşünceleri için
den söküp altsın, başkasının ıstırabı ile zevk almaktan 
sarfı nazar eylesin. Genç nesle sadakati öğreteceksiniz 
ki, o da insanı insan yapan, diğer mahlûklardan ve 
bilhassa hayvanattan ayıran farkın sıdkı sadakat ol
duğunu öğrensin, kimseyi aldatmaya kalkışmasın ve 
dolaiyıSııyle kendisini de aldatmasın, yaptığı hareket
lerin muhasebesini iyi veya kötü olduğuna vicdanî ka
naat getirmek suretiyle, yaptıktan sonra hareketini 
ona göre tanzim etsin; daima iyiye, güzele, doğruya, 
hakka, hakikate talip olsun. Genç nesle itaati öğ
reteceksiniz ki, o da her türlü ihtilâl oyunlarının 
dışında kalsın, kendisini himaye edenlere, kendisi
nin insan olması için çalışanlara ve nihayet hep ken
di iyiliği için hareket edenlere karşı isyan bayra
ğını çekmesin, itaatsizlik etmesin ve nihayet genç nes
le inanmayı, yani imanı öğreteceksiniz ki, o da Al
lah'a ve inanılması icap edenlere inanısın, saçma sapan 
(birtakım ideoloji ve sapıklıkların peşine düşmesin. 

Genç nesle bunları öğretecek yerde, gençlik ocağı 
olan liselerle, üniversitelerde manevî, millî ve insanî 
değerlerimizi yıkan ve yakan inkarcı, satııhçı, taklitçi 
ve maddeci sistemi tatbik ederseniz, karşılaşacağınız 
tablo bugünkünden başka ne olabilir, muhterem mil
letvekilleri? 

Taklit etmek istenilen batı ülkeleri üniversiteleri
nin temelinde Hıristiyanlık ve onun ahlâkı yatar, bu
gün. Komünist ülkelerin üniversitelerinde ise; mark-
sizm yatmaktadır. Bizde ise; henüz üniversitelerimizin 
sağlam bir temele oturtulduğu söylenilemez bugün. 
Kendi medeniyet kökümüzden gelen şahsiyet verici 
iklimden mahrumdur maalesef bu müesseselerimiz bu
gün. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da anahatları ile 
tasvire çalıştığını gençlikle spor arasındaki münasebeti 
ve irtibatı göstermeye çalışalım. 

Spor ve belden terbiyesi, ruh terbiyesiyle iç içe 
yürür ve birbirleriyle bağıntılıdır. Maalesef, bu ka
ziyenin doğruluğunu ispat eden spor hayatımız da yü
rekler acısıdır, bugün. Türkiye'mizde gençlerin ve 
gençliğin spor anlayışı da, asrın anlayışına göre ye
tersiz ve perişan durumdadır. Spor anlayışından tale
belik anlayışına kadar, mutlak bir karanlık Ve ihmal 
içinde terk edilmişlik resminden, resmeden gençlik, 
manasız ve gayesiz gösteriler yerine millî bir hedefe 
yöneltilmelidir. Eğer, birgün bunca ihmale uğrayan 
gençliğilmıiz bunun hesabını ister de birgün bize kar-
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şı «Bize kendi kendimiz oluşun yerini göstermek ye
rine, bizi manasızlık içinde benliğimizden uzaklaştır-
dınız» derse, acaba verilecek cevabı hazırîayabiliyor-
muyuız parlamenterler ve mesuliyet taşıyan şahıslar 
olarak? 

Gençlik, birgün nasıl olsa uğradığı ihmallerin ve 
ihanetlerin şuuruna erecek ve kendisine gelecektir. 
Bunun işaretleri şimdiden bu yolda görülmeye baş
lanmıştır. Girilen her müsabakadan ancak mağlûbi
yet ve mahcubiyet haberi yazdıran sporumuzun bu 
kadar bozulmasının sebebi de, başıboşluk ve kendi
sine sahip olamamaktandır. Bültün bu aksaklıklar ve 
noksanlıkları bertaraf etmek maksadiyle hizmete giren 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yedinci yılını id
rak etmesine rağmen bulunduğumuz durumdan 
bir adım ileriye gittaek şöyle dursun, bazı 
hususlarda eskiyi dahi aratacak durumlara düş-
müşüızdür. Bu sözlerimle, bugün vazife ve me
suliyet yürüten çok muhterem Bakanımızı itham 
ve ilzam etlmek isternıiyorum. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın kurulduğu günden itibaren devam ettir
miş olduğu politikasını ifade etmek için dile getirmek 
işitiyorum. 

Eski Maarif Vekâletinin adım Millî Eğitim Ba
kanlığına çevirmekle, eğitimimizi mülîleştiremediği-
miz gibi, bütçesini görüşmekte olduğumuz Bakan
lığın adının başına, «Gençlik» kelimesini getirmek 
suretiyle de, gerçek mânada gençlik meselelerinin 
üzerine eğilememiş, bugüne kadar sporu dahil, hiç bir 
problemiri haledememişizdir millet olarak. 

Sayın 'milletvekilleri, Bakanlığa bağlı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü, kuruluş ve varoluş gayesinin 
aksine, yurttaşların fizik kabiliyetini geliştirmek için 
gerekli ilmî çalışmaları yapmamış, bu çalışmaları ya
pacak uzmanları yetiştirmemiş, müesseseleri kurma
mış; spor hekimliği, güç gelişltirme, beslenme, sosyal 
güvenlik ve benzeri konularda ilmî yayınlar yapma
mıştır, yapamamıştır. Beden eğitimi öğretmeni, antre
nör, monitör, spor hekimi vesair gibi teknik eleman
ları ve uzmanları yetiştlirmemliştir, yetişbirememiştir. 

Sporun yurt sathına dengeli bir şekilde yayıl
ması ve kitleye hlitap eden bir spor faaliyeti yerine, 
büyük şehirlerde pahalı stadyumlar yaptırarak seyir 
sporunu güçlendirmiştir. Yapılan bu stadyumlar, pro
fesyonel takımların hizmetine verilmiş, maalesef, 
gençlere ve mektep talebelerine kapatılmıştır. 

Diğer spor dalları geniş çapta ihmal edilerek fut
bola önem verilmiş ve profesyonel kulüpler destek-
lenmıişt'ir. 
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'Milletlerarası sosyal münasebetlerin geliştirilmesi 
ve milli propaganda yapılması hususunda da ilerleme 
şöyle dursun, sporumuz çok çok gerilemiştir. 

Bugün bir şampiyon güreş takımımız, bir binicilik 
takımımız, dünya milletleri arasında yapılan müsa
bakalarda eski Varlığını ve muvaffakiyetini göstere
mem ektedir. 

MilMlilmizİn moral kabiliyetinin güçlendirilmesi ko
nusunda yapılanlar da maalesef aksi şekilde tezahür 
dtimişt'ir. Kulüpler, şehirler birbirine düşman edilmiş; 
futbol karşılaşmalarından dünya rekorunu kıracak 
seviyede kurban verilmiş, arabalar tahrip edilmiş, iş
yerleri altese verilmiştik". Böylece bölgecilik zihniye
tinin doğmasına zeminler hazırlanmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ancak, federas
yonlara dahil kulüpler arasında maçlar tertip etmiş, 
hakem tayinli ve ihtilâf halli gibi basit meselelerle uğ
raşmış, dış ülkelere spor karşılaşması için giden millî 
talkımlara idareci olarak mahdut şahıslara seyahat im
kânı sağlamıştır. Bakanlığın yetki ve sorumluluğu ile 
iç içe bulunan bu Genel Müdürlüğün, yeniden gözden 
geçirilmek suretiyle bakanlık içinde bakanlık gibi 
hareket etmesine daha fazla göz yumulmamalı ve 
bunun ıslahı cihetine gMilrnelidir. 

Sayın milletvekilleri, İzcilik ve Boş Zamanları De
ğerlendirme Genel Müdürlüğü, izcilik ve gençlik yazlık 
kamplarını tanzim ve tertip ederken çok daha dikkat
li ve itinalı hareekt etmelidir. Bu kamplarda Türk ço
cuklarına nelerin verildiğinin, şimdiye kadar nelerin 
öğretildiğinin bir dokümanını çıkarmalı ve milleti
mizin manevî ve millî kıymetlerine uygun olmayan tat
bikatlardan ve uygulamalardan vazgeçmelidir. Bu 
kampların başına eğitimde millîliğe, maneviyata, örf 
ve âdete yer vermeyen, kendisini bu hususta teçhiz 
etmeyen, lider vasfı bulunmayan şahsiyet ve zihniyet
lerin getirilmesinden mutlaka vazgeçilmelidir. 

İzcilik kuruluşları, beynelmilel masonik kaidele
re göre değil, şerefli Türk Ordusunun diisipl'in ve eği
tim anlayışıyle yeniden" sistemleş'tiiritaelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir nebze de Yüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan söz etmek isti
yorum. Bu müessese malî bakımdan iflas halindedir. 
İşletme gelirleri işletme giderlerinin ancak 1/3'ünden 
daha azını karşılamaktadır. Bu müesseseye lüks, is
raf ve hesapsızlık hâkimdir. Yurtların yatak maliyeti 
300 TL. olduğu halde, bunun 70 - 80 lirası yatan öğ
renciden aylık bedel olarak alınmakta ve geriye ka
lan kısmı ise, fakir - zengin ayırımı yapılmaksızın 
öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. 

j İşte bu tatbikattan dolayıdır ki, bu kurumun 1974 
işletme zararı 59 120 000 TL civarındadır. Bu para 

I ile ne yapılacağını sizlere şöyle bir rakam vermek 
suretiyle ifade ediyorum. Eğer bu müessese bu za
rardan kurtulur da bütçesine bunu irat olarak kayde-
debilkise, bu parayla, 9 853 öğrenciye yeniden burs 

I tahsisi yapabilir. Millî Eğitim Bakanlığının orta dere-
j celi okullarda yurtları vardır. Bunların hepinizce ma

lûm olduğu gibi isimleri pansiyondur. Bu pansiyonlar 
Devletin Bütçesine ve milletin kasasına musallat olma
dan kendilerini idare etmekte ve devam etmektedir
ler. .Aslrnda yükseköğrenim yurtlarının da bu hale 
getirilmesi ve kendi kendini finanse eden bir duruma 
ve noktaya çıkartılması şarttır ve mecburidir. 

Fakat öğrencilerin yurt ücrötleri, borçlandırılmak 
sureftiyle faizsiz krediye mutlak surette tebdil edlme-
lüdiir. İnşaat ve işletene masrafları azaltılmalı, mem
leket şartlarına göre lüks Standartlardan ve her türlü 
israftan kaçınılmalıdır. Karşılıksız yardım ve kazanç 
fikrinden gençliğimizi uzaklaştırmaya mecburuz. Göz 

i nuru dökmeden, alın teri çıkmadan, emek sarfetme-
ıden para kazanmanın öncülüğünü Devletimiz yap-
mamahdır. Millî Piyango ve Spor - Toto gibi genç-
liğiımiiz temıbeliğe ve tabiri caizse «Kip» cülüğe sev-
keden sistemlerden vazgeçilmeli, bunlara sarf edilen 

; para ve zamanlar memleketin kalkınması Ve işsizlerin 
| iş sahibi olması istikameti nide kurulacak başka fon-
I lara aktarılmahdır. 
| Sayın mJilMvekilleri, Millî Selâmet Partisi Gru-
| pu adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, gençliği, 
! sporu, yurtlan ve bağlı genel müdürlükleri hakkındaki 
! görüşlerimizi anahatlarıyle bu şekilde sizlere arz ve 
| ifade ettikten sonra, sözlerimi şöylece toparlıyor ve 
< bağlıyorum. 

Memleketimizi doğudan batıya, güneyden kuzeye 
ı aldım adım tarayacak ve bu topraklarda yaşayan 
I fciltleri yeniden ruh ve mânada fethedecek olan yeni 
J fetih nesine selâmlarımızı, saygılarımızı ilettikten 
| sonra muhterem heyetinize grupulm adına selâm ve 
I saygılarımı iletir, teşekkür ederim. (M. S. P. sıraların-
1 dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Sayın Cemil! Ünal, Adalet Partisi Grupu adına. 
Buyurun Sayın Cemil Ünal. (A. P. sıralarından al-

| kışlar.) 
| A. P. GRUPU ADINA CEMİL ÜNAL (Kars) 
İ — Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 
i Adalet Partisi Grupu adına Gençlik ve Spor 
i Bakanlığı hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğim. 
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Türk gençliğinin problemleri bir noktada Türki
ye'nin, Türklüğün ve Türk Milletinin problemleri
dir. Türk gençliğinin problemleri bir noktada demok
ratik rejimin problemleridir. Gençlik ve Spor Ba
kanlığının en önemli görevi, gençlik ve spor sorun
larına çare bulmaktır. 

Spor milletlerin hayatında bir gaye değil, bir 
vasıtadır. Sporun hedefinde millî birlik ve milliyet
çilik görüşü vardır. Millî kültüre dayanmayan spor, 
milletin hayatına mutlak surette zarar getirir. 

Sporda devlet politikasının da bir nebze olsun, 
ağırlığının hissedilmesinde gelecek yönünden fayda 
vardır. Spor, genç neslin millî ahlâk, millî terbiye, 
millî bütünlük yönünden yetişmelerine mutlak vasıta 
kılınmalıdır. Millî şuurdan yoksun bir gençlik, spor-

" tif faaliyetlerde ne kadar tekâmül ederse etsin, o 
milletin bünyesine fayda getirmez. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının uzlaştırıcı tutu
munu şükranla karşılıyoruz. Hele örneklerini çok 
gördüğümüz gençler arasına nifak tohumu sokan 
düşüncelere, Bakanlık bünyesinde yer verilmemesini 
takdirle anıyoruz. 

Yıllardan beri, sporun kitleye dönük olması, spor 
tesislerinin yurt çapında semt tesisleri haline yayıl
ması ve sporda ilmî çalışma yapılması bu Parlamen
to çatısı altında senelerce istenip durmuştur. 

İlk defa bu Hükümet zamanında sporda ilmî ça
lışmaya doğru dönüldüğünü, kitle sporunun önpla-
na çıkarıldığını, tesis politikasının çok sayıda genç 
sporcu yetiştirmek istikametinde geliştiğini memnu
niyetle görüyoruz. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün giriştiği cesur, ivazsız tavizsiz ve gerçekçi 
hizmetlerini canı gönülden destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, elbetteki Türkiye'de bir 
gençlik problemi vardır. 1920 sonrası Türkiye'sine 
göz attığımız zaman, Türkiye'de bir sürü legal, ve 
illegal çalışan komünist partileri kurulmuştu. Bu 
komünist partilerin faaliyetleri iyi süzgeçten geçiril
diği takdirde, Türkiye'deki bu gizli çalışan komü
nist teşekküllerin hepsi tamamıyle gençliğin dışında 
bazı güçlere dayanıyorlardı ve faaliyetlerini gençli
ğin dışındaki bu güçler arasında yürütüyorlardı. 
Ama, 27 Mayıs sonrası Türkiye'sinde taa 1920'deki 
komünist uzantılarını bu defa gençler arasında gör
mek mümkün olabilmiştir. Hatta ve hatta 27 Mayıs 
sonrasını iyi bilen arkadaşlarım hatırlarlar, o "zaman 
ilkokul öğrencilerinin eline daha henüz anasını - ba
basını zor tanıyan bu zavallı çocukların eline «af 
isteyenler kahrolsun» dövizleri verilmek suretiyle, 

Kızılay'da bu çocuklar saatlerce bağırttırılıyordu. 
Aradan bir sene, üç sene, beş sene geçti, bu saf te
miz sabi sübyan bir noktada gördük ki, ellerinde 
birer thomson tamamıyle bir gerilla eşkiyası edası 
içerisinde demokratik rejimin karşısına dikildiler. 

Elbette bu zavallı çocukları tamamıyle beyinleri 
yıkanmış kızıl ideolojiye hizmet edecek bir genç ha
line getirenlerin günahı elbette ki büyüktür. 

Adalet Partisi milliyetçi, mukaddesatçı, kanun
lara saygılı, millet ve vatan bütünlüğüne karşı bü
tün gençliği elbette ki bağrına basacaktır. «Benim 
Allah'ım Mao'dur, beni Stalin yarattı» diyen o gü
ruhun da ilelebet Adalet Partisi elbetteki, karşısında 
olacaktır. 

Türklüğü tanımayan, Allah'ı inkâr eden, Türk 
subayını ve Türk polisini kurşunlayan, ağızlarından 
kızıl salyalar akıtan satılmışlar yalnız Adalet Par
tisinin düşmanı değildirler. Türk gençliğinin dışında 
kalan, bu beyni yıkanmış güruh, millet bütünlüğü
nün, dinin ve Türk Ordusunun da elbetteki düşma
nıdırlar. Şerefli Türk subayına saldırmaktan, vatanı 
Mao'ya bağlamak suçundan sanık olup, idare mah
kemelerinde saldıranların, küfür edenlerin Türklük
le, Müslümanlıkla yakından ve uzaktan hiç bir ilgisi 
yoktur. 

Her ne sebeple olursa olsun, bunlara arka çıkan
lar bunu iyi bilmelidirler ki, ipleri dışarda olan bu 
satılmış güruh bugün kendilerinden fayda umdukla
rı için yanlarında gözüküyor ve bu ipi dışarıdan 
idare edilen, Türk gençliğinin dışındaki bu anarşist
ler onların davullarını çalıyorlar; ama Allah gös
termesin, bir gün bu güruhun, bu anarşistlerin, bu 
Allah'sızların eline fırsat geçtiği zaman, - ben buna 
inanıyorum ki - ilk defa inandıkları komünizme, 
inandıkları Allah'sızlığa, onlara arka çıkan ağababa
larını bu anarşistler kurban etmekten bir dakika da
hi geri durmayacaklardır. 

Adalet Partisi kızıl faşizme de karşıdır. Adalet 
Partisi, kökü dışarıda olan her türlü cereyanın mut
laka karşısındadır. Türk vatanını bölen, milleti halk
lara ayıran, mezhep kavgalarını körükleyen hiç bir 
hareketin arkasında Adalet Partisi olmamıştır ve ol
mayacaktır. 

Kızıl ihtilâl türküleri söyleyenlerin arkasındaki 
surat, bugün gün ışığına çıkmıştır. Bir kukla gibi 
oynatılanlar, komünizme basamak olanlar millet ta
rafından çok iyi teşhis edilmiştir. 

Adalet Partisi, milliyetçidir. Adalet Partisi, ma
neviyatçıdır. Geçmişinden gurur duyan gençlikle be-
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raberdir, hayalci değildir. Adalet Partisinin mücade
lesi bölücülerledir; Adalet Partisinin kavgası, mez
hep ayırımı yapan Müslümanı Müslümana kırdırmak 
isteyen perde arkasındaki hakikî komünistlerledir. 

Adalet Partisi, fakirin, fukaranın, işçinin, köylü
nün daima yanındadır. Boğaziçi'nde viski içen, ka
dın oynatan, Anadolu'yu, Türk Milletini, Müslü
manlığı tanımayan, Marmara'daki milyonluk yatın
da fuhuş yapan, komünizme pencere açan, hem de 
sosyalist ve solcu geçinen bütün ekibin de mutlak 
karşısındadır. 

Biz, vergisini kaçıran, fukaranın alınterine hiya-
net eden, fakirin rızkını çalan, solcu ve sosyalist gö
rünen satılmışların da karşısındayız. 

Türkiye'de Marksist solun yayılmasında serma
ye sahiplerinin, sermaye düşmanlarının yanında bu
lunmasının büyük rolü olmuştur. 

Adalet Partisi her zaman fukaradan yana olmuş
tur; ama sermaye sahiplerinin büyük kısmı davra-
nışlarıyle, reyleriyle, milyonluk servetleriyle daima 
sola, komünizme prim verircesine yardımcı olmuş
lardır. 

Başını kuma sokmuş devekuşu misali, bu zaval
lı sermaye sahipleri Türkiye'deki yerli komünistleri 
aldattıklarını zannetmektedirler. 

Komünizm balyozunun bir gün komünizmin ya
nında olan; parasıyle, puluyla, arabasıyle bu serma
ye sahiplerinin destekledikleri komünistler, ilk defa 
ellerine fırsat geçtiği zaman, bu sermaye sahipleri
nin kellesini koparacaklardır. Bundan da kimsenin 
şüphesi yoktur. 

Halktan, köylüden, fukaradan yana olduklarını 
iddia edenlerin, Ada'da, Moda'da oturan milyoner
lerin reyleriyle ne kadar beslendiklerini hepimiz gör
mekteyiz. 

Adalet Partisine zenginlerin partisi diyorlar. Ada
let Partisine sermaye çevrelerinin partisi diyorlar. 
Şimdi Türkiye'deki rey dağılımına baktığımız zaman, 
Moda'da oturanla Fikirtepe'de oturan iki vatanda
şı gözönüne getirin : Moda'da oturanın altında Mer
cedes arabası vardır, Moda'da oturanın Marmara' 
da yatı vardır, Moda'da oturanın on katlı apartma
nı vardır. Fikirtepe'de oturan benim Anadolu insa
nımın da bir kuru ekmeğe ihtiyacı vardır. 

Gelin görün ki, Adalet Partisi Fik'irtepe'den rey 
alır, diğer fukaranın yanında olan partiler Ada'dan, 
Moda'dan rey alırlar. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Tersi olu
yor ama? 

26 . 2 . 1976 O : S 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Türkiye'de ters 
bir görünüm var. Fukara komünizmin karşısında, 
zengin, sermaye sahipleri komünizmin yanında ol
muşlardır ve düşünceleri de bu olmuştur. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — İstanbul'u 
iyi tanımıyorsun, Fikirtepe'sini çok yanlış biliyor
sun. Hemşehrilerin var, ama yanlış biliyorsun. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Acaba? 
İstanbul'u iyi bilirim, Kadıköy'den aldığım rey

ler... Ben oradaydım çok iyi biliyorum. Fikirtepe'de 
2 500 rey senden fazla aldım ben. Ben iyi biliyorum, 
Bakkalköy'ü de biliyorum, İçerenköy'ü de biliyorum, 
çok gezdim, biliyorum. Moda'dan gelen reyleri, Ada* 
dan gelen reyleri de biliyorum. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Canım hemşehrim buna kızmaya lüzum yok, aldır
ma. Sen de öyle düşünüyorsun, can sağlığı olsun. 

Şimdi, bu Türkiye'deki - dışarıdan yahut içeri
den gizli veyahutta saklı - komünizmin besleyicileri 
rolünde olan zenginlerimizin bazı düşünceleri var. 
Diyorlar ki; «Bizim bugün komünizme taviz ver
memizden mütevellit bize bir zararı yok; ama 10 
sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra hasbelka
der Türkiye'ye komünizm gelirse, belki onlara hiz
metimizden mütevellit bizim kellemizi bağışlarlar». 

Bu zavallı güruh, ya geçmişi bilmiyorlar, yahut. 
ta tarihten bihaberler. Dünyanın her tarafında olan... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Onlara güruh di
yemezsin. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sen de sermaye 
düşmanlığı yapıyorsun, benden önce küfrediyorsun; 
alkışla. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, siz karşılıklı konuşma
yın. 
. CEMİL ÜNAL (Devamla) — Değil mi? Yanı 
Kızılay Meydanında, başka meydanlarda zengin düş
manlığı yapmanın sana bana faydası yok. 

BAŞKAN — Efendim, siz de müdahale etme
yin, rica ediyorum. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Biz, biraz evvel 
de söyledik, daima Türk milletinden yana olanlar
dan yanayız. Türküm diyenlerden yanayız. Mosko
va, Allahsızlığa, komüniste karşıyız, komünizme kar
şı olanlardan yanayız. Bizim görüşümüz budur. 

Biz Türk milliyetçiliğinin ortadan kaldırılmasını 
isteyenlerle daima kavga halindeyiz. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Dua et Ka-
rabekir Paşaya. 
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CEMİL ÜNAL (Devamla) — Solculuk kisvesi 
altında Mao'ya, Lenin'e methiye yazanların davra
nışları karşısında, hakikaten komünizme karşı olan 
bir sol takım var ise, ben Komünizmin, Maoizmin, 
Leninizmin karşısındayım diyen, Türkiye'de solcu 
geçinen bir ekip varsa, onlara şunu demekte fayda 
var : 

O halde sizin adınızla, sizin sloganlarınızla Tür
kiye'yi başka bir devlete satmak isteyen; ama adlan 
solcu, ama adları sosyalist olan bu satılmışlarla ilk 
defa vatanperver solcular mücadele etmelidirler ve 
biz de o zaman demeliyiz ki; «Bütün komünistler 
solcudur, ama bütün solcular komünist değilmiş» 
Ama ne zaman ki adlan solcu olan, adları, soyadla
rı sosyalist olanlar şimdiye kadar olduğu gibi... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yoksullar 
komünist mi? 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bu komünist sol
cuların karşısına çıkmadığı müddetçe, onlarla mü
cadeleyi göze almadıkları müddetçe aynı kategori 
içerisinde mütalaa edileceklerdir. 

Başka memleketlerde elbette ki komünist partisi 
vardır. Başka memleketlerde elbette ki komünist var
dır; ama Türkiye'deki yerli komünistlerden bazı fark
ları vardır. 

Bir Fransa'daki Komünist Partisi, Fransız Komü
nist Partisinin kurucusu olan Garodi (Garaudy) ilk 
defa Fransız milliyetçiliğinin müdafaasını yapan bir 
Fransız komünistidir. Fransa'daki komünist Frans-
sız milliyetçisidir. Fransa'daki komünist hiç bir za
man kalkıp da Fransa'yı Mao'ya, Lenin'e bağlamak 
düşüncesi içerisinde değillerdir. Ama Türkiye'deki 
komünistlere bakın; ağızlarından Lenin'i, Mao'yu, 
Stalin'i düşürmemektedirler. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Moskova'ya 
gidiyorlar kanlarıyla? 

(A. P. sıralarından «Dinleyin, dinleyin» sesleri) 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bunlara bakın... 
Sen de gidersin, istediğin yer değil mi? Hem de bizim 
Kars'tan seni gönderirim Gümrü'ye. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ediyorum lüt
fen. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sçn canım sıkma, 
sana gösteririm biraz oralarını, bizim oralar iyidir. 

Şimdi, Türkiye'deki yerli komünistlere gelince... 
Bakıyorsunuz bu komünistler deseler ki; «Türkiye 
komünizmle kalkınacak», deseler ki; «Türkiye'nin 
geleceğini biz komünist rejimde görüyoruz» Deriz ki; 
«Olabilir, biraz üşütmüşler; ama belki de haklılar» 

Ama bakıyorsun adam; Türkiye'nin tamamiyle ko
münizmle kalkınacağına, bir hareket çerçevesi çize
ceğine, tamamiyle Türkiye'yi bir Lenin'in, bir Mao' 
nun peyki haline getirmektedirler. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Kosigin'e ka
rımı öptürtmem. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — O bakımdan arka
daşlarım, bu vatan hepimizin. Biz Kars'ta doğduk. 
Kars'ta her evin bahçesinde Rus tarafından öldürü
len üç tane mezar var ve benim 500 kilometrelik 
Kars'ımın hududu da Moskoflarla hemhuduttur. 
Oradaki İvan'ı, Joji'yi, Vasil'i görenler Türkiye'de 
değil komünizmi, o komünizmin (K) sini dahi ağzına 
alanları ilk defa kazmayla parçalamaları icabeder. 

Biz bu çatı altındaki her milletvekilinin mutlak 
komünist düşmanı olduğuna inanıyoruz. Mutlak va
tan hainlerinin karşısında olduğuna inanıyoruz ve 
bu arkadaşlarımızın ne pahasına olursa olsun, onla
rın faydaları kendilerine olur yahut olmaz, mutlak 
surette bu komünist güruhunun arkasından gölgele
rini çekmelerinin vatana ye millete büyük faydası 
olacaktır. Türklükleri de bunu icabettirir. 

. ETEM EKEN (Çorum) — Son cümlen çok gü-
gel. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Biz her türlü bö
lücülüğün karşısındayız. Türkiye toprakları üzerinde 
yaşayanların hepsi bize göre özbeöz Türktür. Hepsi 
özbeöz Müslümandır. Hepsinin tek gayesi Ayyıldız-
lı Bayrağın altında şerefle yaşamaktır. 

Biz hiç bir zaman Türkiye'de halkların müda
faasını yapmayacağız. Biz hiç bir zaman Türkiye' 
de milleti «halklar» diye bölmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlanmak üzere Sayın 
Ünal. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Bir kısım siyasîlerin beyanatları vardı. Taa 1 300 
sene evvel olmuş bir Kerbelâ vakasını 1975 Türki
ye'sinde, ilericilik sıfatlarına yakışır şekilde, ağızla
rından düşürmemişlerdir. Ve Kerbelâ vakasındaki 
şehitleri de, bizim öldürdüğümüze işaret ederek söy
lemişlerdir. O zaman zamanı değildi. Biraz, tarihte 
Aşık Kerem kitabını dahi okuyanlar, tarihten malu
mat sahibi olanlar, böyle bir gafı yapmaktan utanç 
duyarlar. Sebebine gelince; Kerbelâ vakası esnasın
da, henüz daha mezhep kavgaları, mezhep çıkma
mıştı ortaya, mezhep yoktu. Kerbelâ kavgaları esna
sında henüz daha Türkler Müslümanlığı kabul etme
mişlerdi. O halde 1 300 sene evvelki hadiseyi, 1975 
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Türkiye'sinde, vatanı kana bularcasına, köşe köşe, 
bucak bucak, sokak sokak söyleyenler, bu memleke
tin hayrına düşünce besleyen insanlar değildir. Ben 
Doğuluyum, ama halk değilim. Benim adım, Türk-
tür, Türk oğlu Türktür. Bana Türklüğümün dışında, 
bana Müslümanlığımın dışında kara bir leke vura
caklar, ya komünist uşaklarıdır, yahutta satılmış va
tan hainleridir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Süreniz geçti Sayın Ünal. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sayın Başkanım 

müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Biz hiç bir zaman 
Türk Milletinin durumunu hapishanelerden görme 
alışkanlığı içerisine girmeyeceğiz. Biz vatanın du
rumunu milletimizin gözüyle görmeye alışkın bir par
tiyiz. Bugün komünizm maalesef yatak odalarına ka
dar girmiştir. 

1920 Türkiye'sinde düşmanın nereden geleceği 
belli idi. Fransa dediğimiz zaman, İtalya dediğimiz 
zaman, Yunan dediğimiz zaman, bunların hangi 
semtlerden Türkiye'ye hücum edeceklerini hepimiz 
biliyorduk. Ama 1975 Türkiye'sinde bu düşmanlar 
yatak odalarımızın içindedir. Bu düşmanlar mutfa-
ğımızdadır. Bu düşmanlar misafir odalarımızdadır. 

BAŞKAN — Sayın Ünal üç dakika geçti, rica 
ediyorum lütfen, lütfen. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Hatta; ve hatta senelerden beri yapılan beyin yı
kamalar, namaz kılan anaya, dua eden babaya, kı
zını oğlunu düşman etmiştir. Bu milleti, baba ile oğu-
lu birbirine düşman edercesine, bir fikir ayrılığı şek
linde, aile yuvasını yıkmak isteyenlerin, bunların ara
sına nifak tohumu sokmak isteyenlerin, bir gün de 
Allah onların evini yıkacaktır. Saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Karımızı Mos
kova'ya götürmeyeceğiz. Ne deseniz faydasız, befber 
de tutmayacağız. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Milliyetçi öğretmen
siniz, size ayıp. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

Sayın Erçelik, rica ediyorum efendim, selâmetle 
bitirelim müzakereleri, izin verirseniz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Va
hit Çalın, buyurun efendim. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sayırî 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

1976 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üze
rinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüş
lerimizi sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesini iki yakla
şım içerisinde eleştirmek istiyorum. 

Birincisi; Bakanlığın sportif faaliyetlerinin eleş
tirisi, diğeri, Bakanlığın gençlik olayları karşısındaki 
tutumu. 

Eleştirilerime, Bakanlığın spordaki tutumunu ele 
alarak başlamak istiyorum. Bu konuda aslında Sayın 
Bakanın bu bozuk düzen içerisinde pek fazla yapa
cak bir şeyi olmadığını da peşinen kabul ediyorum. 

Bakanlığın son üç yıl içerisinde, Bütçe Komisyo
nu ve Meclislerde, Bütçe görüşmelerini, bu konuda
ki müzakere zabıtlarını tetkik ettim. Üç yıl içerisin
de Bakanlığa yapılmış olan eleştiriler başlıca şu ka
tegoriler içerisinde sıralanabilir. 

3530 sayılı Teşkilât Kanunu çok eskidir. Günün 
ihtiyaçlarına cevap şekilde değiştirilmesi gerekir. 

Bir diğer eleştiri : Spor Toto'yu bir an önce if
lâstan kurtaracak olan Spor Loto Kanunu çıkartıl
malıdır. 

Bir diğer eleştiri : Amatör sporların güçlenme
si için, kulüplere beş branşta faaliyet gösterilmesi 
mecburiyetinin getirilmesi gerekir. 

Federasyon başkanları seçimle işbaşına getiril
melidir. 

Millî ve temsilî yarışmalarda tek tip elbise geti
rilmelidir. 

Yabancı antrönör yerine, yerli antrönörler ter
cih edilmelidir ve onlara imkân verilmelidir. 

Dı§ temaslarda turistik seyahatlerin artık kal
dırılması gerekir. 

Bir diğer eleştiri : Mevcut spor tesislerinden ha
len % 17 oranında istifade edilmektedir. Bu atıl ka
pasitenin de kaldırılması gerekir. 

Bir diğer haklı eleştiri : Futbol Federasyonunun 
müsabaka hâsılatlarından aldığı % 6 hisse, hiç bir 
devlet müessesesi tarafından kontrole tabi tutulma* 
maktadır ve Futbol Federasyonu tarafından âdeta 
bir örtülü ödenek gibi kullanılmaktadır. Bu duruma 
da bir son vermek gerekir. 

Sem üç yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçe müzakerelerinde getirilmiş olan sportif faali
yetlerle ilgili, başlıca eleştiriler bunlardan ibarettir. 

236 — 



M. Meclisi B : 67 26 . 2 . 1976 Ö : 3 

Sayın milletvekilleri, bugün her çeşit spor dalın
da ülkemizin hangi seviyede olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Ben öyle zannediyorum ki, bugün yıl
lardır bütçe müzakerelerinde yapılmış olan şu yuka
rıda sıraladığım eleştirilerin hepsi, âdeta bir sihirbaz 
deyneği ile bir anda yerine getirilse, bizim spordaki 
durumumuz bugünkünden pek farklı olmayacaktır. 
Bu eleştiriler, aslında çok haklı bir isteği belirlemek
tedir. Ancak, bütün bunlar bize göre palyatif tedbir
lerdir. Çünkü, bir ülkenin ekonomisi hangi düzeyde 
ise, idaresi le, adliyesi de, millî eğitimi de, parla
mentosu da aynı düzeydedir. Altyapıyı oluşturan eko
nomik düzey, toplumun bütün üstyapı kuruluşları
na yansımaktadır. Onların seviyesini bu ekonomik 
altyapı belirlemektedir. Bu bakımdan, yukarıda sı
raladığımız üstyapı kuruluşlarında olduğu gibi, spor
daki geri kalmışlığımızı da, eğer ileri bir seviyeye 
getirmek istiyorsak, her şeyden evvel bu bozuk dü
zenin ortadan kaldırılması gerekir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Senatosunda, Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan bir değerli arkadaşımız, «Bilinmeyen 
kuvvetler, çarkı döndüren sihirli kuvvetler son nok
tada daima işlerin düzelmesini engellemektedir» de
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, Adalet Partisi Grup sözcüsü 
arkadaşımızın konuşmasında bahsettiği bu sihirli, bu 
bilinmeyen kuvvetler, aslında bizim «Bozuk düzen» 
dediğimiz şeyin ta kendisidir ve bu bozuk düzen 
özellikle cılız ekonomik yapı düzelmedikçe, bütün 
üstyapı kuruluşlarında olduğu gibi, sporda da kanun 
değişiklikleriyle ve hatta yeni Spor Bakanlığı Teş
kilâtının kurulmasıyle, bizi daha üst bir seviyeye ge
tirme ihtimali yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu dünya görüşü açı
sından Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik konu
sundaki tutum ve davranışlarının eleştirisine geçmek 
istiyorum. 

Ülkemizde yığınla problemin çözüm beklediği şu 
günlerde, önümüze çıkan en âcil sorun olarak, biz 
gençlik sorununu görmekteyiz. Öncelikle, öğrenci ha
reketlerinin başladığı, faşist saldırıların ve faili bu
lunmayan cinayetlerin işlendiği şu günlerde, gençlik 
sorununun tartışılmasını, gündeme alınmasını, mü
cadelenin geleceği açısından önemli addetmekteyiz. 

Genel hatlarıyle, 12 Mart öncesindeki sosyal pra
tiğin bıraktığı derslerle, geçmişe de eleştirisel bir 
gözle bakmayı amaçlamaktayız. 

Hepimizin bildiği gibi, öğrenci olayları 1968 yı
lında Fransa'da başlamış ve bütün dünyayı sarsan 
bir boyut kazanmıştır. Değişik gelişme düzeylerin
deki ülkelerde görülen öğrenci hareketlerinin bütün 
değişik görünümleri ve çeşitliliklerine karşın, bazı 
ortak özellikler gösterdiği açıktır. Bu özelliklerin 
ağırlıklarının ülkeden ülkeye değişmesi, bazen bir 
özelliğin diğerlerini ikinci plana itmesi söz konusu 
olabilir; fakat bütün bunların temelinde muhakkak 
ki ortak noktalar vardır. 

Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis 
fcoyabilen hükümetler, hiç değilse, bunların isyana 
dönüşmesini ve rejimi - bizde olduğu gibi - olağan
üstü ara rejimlere girmekten kurtarabilmişlerdir. 
Örneğin, Fransa'da 1968 yılında gençlik hareketleri 
başladığı zaman, Fransa'da iktidarda bulunan (Dö 
Gol) De Gaulle, derhal, hiç vakit kaybetmeden se
çimlere gitmeyi karar altına almıştır. Seçimlerde De 
Gaulle, daha büyük bir ekseriyetle de işbaşına gel
miştir ama; De Gaulle bu seçimlerden sonra daha 
büyük bir ekseriyet sağlamasına rağmen, basiret gös
termiş, seçimlerde aldığı iyi neticeyi, gençlik hare
ketleri karşısındaki tutumunun beğenilmiş olduğu ma
nasına almamıştır. 

Bizdeki Hükümete de, Sayın Demirel'e de fay
dalı örnek olur ümidiyle Fransa'da iktidarın, olay
lar karşısındaki tavırlarını belirleyen bazı kısımları, 
buraya özetleyerek aktarmayı faydalı buluyorum. 

Spor ve Gençlik Bakanının, Bütçe Komisyonun
daki müzakerelerden aktarmış olduğu, Fransız Baş
bakanının Anayasa değişikliği konusundaki görüş
lerine biz de bazı aktarmalar yaparak devam etmek 
istiyoruz. 

Fransa'nın eski başbakanlarından Mendes Fran-
ce, gençlik olayları karşısındaki tutumunu aynen 
şöyle ifade ediyor : «İtiraza, tartışmaya yer verme
yen bir rejim, insanı ancak şiddetin patlamasına gö
türür. Kişinin, kendi öz kaderinin tayininde bir 
rolü olması hususundaki arzusunun küçümsenmesi, 

j onu, kendisine yükletilen zillete karşı öfkeyle isya
na sevk eder» 

Mendes France böyle derken, sağcı kabul edilen 
De Gaulle yönetiminin Millî Eğitim Bakanı Sdgar 
Faurre, 24 Temmuzda Millet Meclisinde bakınız ne 
diyor : «Seçimlerden, daha fazla oy alarak çıkma-

; mız, öğrenci olayları karşısındaki tutumumuzun ta-
; mamen haklı olduğunu göstermez. 
] Mayıs hareketleri, milletin yaşantısında gelip ge-
! cici sayılmamalı, savuşturulmuş sanılmamalıdır. Bu 
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öğrenci olayları üzerinde dikkatli ve objektif bir 
tarzda durmak zorundayız. 

Bugün Millî Eğitimde bu yankılar yaratan ve 
onu, kendini yenilemeye zorlayan şey, bizzat top
lumun uğradığı muazzam gelişmedir. Toplumdaki 
bu gelişmenin . Meclise yansımamış olması, öğrenci 
olaylarının temel sebebidir» 

Şimdi şu son cümleye bir kez daha dikkatlerini
zi çekmek istiyorum : «Arkadaşlar, toplumdaki 
muazzam gelişmenin Meclise yansımamış olması, 
öğrenci olaylarının temel sebebidir» diyen Fransız 
Millî Eğitim Bakanının görüşü, «Meclisler halkın 
10 yıl gerisindedir» diyen Sayın Ecevit'in söylediğin
den farklı bir şey değildir; ama Fransız Millî Eği
tim Bakanının bu sözleri, «Meclislere hakaret edi
liyor» diye yorumlanmamrştır. Meclislerin halktan 
10 yıl geri olduğunu söylemek, nasıl Meclislere ha
karet diye kabul edilebilir? Meclisler kiminle mu
kayese edilmiştir? Halkla ve milletle mukayese edil
miştir. Burada bu sözün, Meclislere hakaret, diye 
yorumlanmasına olanak yoktur. Bu, olsa olsa, mil
leti ve halkı yüce görmek demektir. Böyle bir yo
rumu böylesine ters bir şekilde aksettirmek için an
cak Sayın Demirel'in mantığıyle düşünmek gerekir. 
Çünkü, birkaç gün evvel de huzurlarınızda bütçe
nin tümü üzerindeki müzakerelerde aynen şöyle 
söylemişti : «Eğer mobilya konusunda, hayalî mo
bilya konusunda yeğenlerimin bir yolsuzluğu tespit 
edilirse, bunun mesulü ve sorumlusu sizsiniz». 

Ancak böylesine ters işleyen, kendi yeğenlerinin 
yaptığı suiistimali bir başkasında arayan bir man
tık, Ecevit'in bu sözlerini bu kadar ters yorumla
yabilir. 

Değerli milletvekilleri, Fransız hükümet adam
ları, olayları böyle geniş ve objektif bir açıdan gör
dükleri için, seçimden sonra işgalleri yapan işçilere 
zam vermişlerdir; öğrencilere, yönetime katılma hak
kı tanımışlardır; polisle çatışan öğrenciler affedil-
miştir; buna karşılık, aşırı sağcı, bizdeki Ülkü Ocak
ları paralelinde olan, «Oksidan» isimli derneği ka
patmışlardır. 

Bizdeki yöneticiler, hükümet edenler, Demirel, 
olaylara böyle bir açıdan bakacak kültür ve anla
yış düzeyinde olmadıkları için, bu yukarıda sırala
dıklarımızın tamamen aksini yapmışlardır. Ayrıca, 
kendilerinin yapamadıklarını, biz yaptık diye; kısa 
hükümet dönemimizde çıkardığımız Af Yasasıyle 
bütün yurtta sulh ve kardeşliği sağladık diye, bizi, 
Marksist ve Leninist olmakla suçlamışlardır. Bu 

suçlamaları, Cumhuriyet Halk Partisine yöneltil
mekle kalmamıştır; işlerine geldiği zaman sarıldık
ları Anayasa Mahkemesini, Anayasa Mahkemesinin 
değerli üyelerini de aynı şekilde Marksist ve Leninist 
olmakla suçlamalarına halen devam ediyorlar. 

Adalet Partisinin ve O'nun Lideri Oemirel'in 
bütün bunlardan beklediği, gençliği iki kampa ayır
mak, solu sağa vurdurtmaktır. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Hepsi yalan, hep
si yalan. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Yalancı... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biraz önce baş
ka yalanları da dinledik. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — Daha, 
1967 yıllarında halkın silâhlanmasını söyleyen, Sa
yın Demirel'dir; provokatör ajanlar kullanarak, genç
liği birbirine düşüren Sayın DemirePdir. Geçen yıl 
bütçe müzakerelerinde Sayın Demirel, kasıla kasıla, 
«Bana bir tek tahrikçi ajan ismi veremezsiniz» di
yordu. Şimdi, izninizle bu tahrikçi ajanların isim ve 
hüviyetlerini ve tahrikçi ajan olduklarına dair bel
geleri sizlere sunmak istiyorum. 

YILMAZ HOCAOÖLU (Adana) — Sayın Ça
lın, iktidar olduğunuzda bu konuda ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Hocaoğlu, 
rica ediyorum, lütfen dinleyin efendim. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Sizin 25 senede 
yapamadığınızı yaptık. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — En azın
dan, sizin gibi, gençliği iki kampa ayırmadık. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 10 ay ikti
dar oldunuz da ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, rica ediyorum... 
VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — En azın

dan şunu yaptık : Ölümlerin, sizin zamanınızda ol
duğu gibi, alabildiğine gelişmesine meydan verme
dik. 

BAŞKAN — Sayın Çalın, siz de cevap vermeyin 
efendim. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — Bizim 
iktidarımız döneminde bir tek ölüm vakası olmadı. 
Siz de kürsüye geldiğiniz zaman bütün söyledikleri
niz, «Şu banka soyuldu, bu banka soyuldu» dan 
ibaret kaldı. 

Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, şimdi ar
kadaşlarımın alınmakta ne kadar haklı olduğunu şu 
isimleri sıraladığım zaman göreceksiniz. Sayın De
mirel, «Bir tek tahrikçi ajan ismi dahi veremezsi-
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niz» diyordu, şimdi bunları belgeleriyle okumak is
tiyorum : 

1. — Uğur Sani : Ankara 1 nci Ağır Ceza Mah
kemesi, 69/134 esas sayılı dosyayla, tahrikçi ajanlığı 
kanıtlanmıştır; 

2. — Mahir Kaynak : Bütün kamuoyunun bil
diği gibi, Madanoğlu davasıyle, MİT görevlisi oldu
ğu ve tahrikçi ajan olarak kullanıldığı kanıtlanmış
tır; 

3. — Sefer Sayılır : Askerî Mahkemede açılan 
Ekrem Acuner davasında tahrikçi ajan olduğu MİT 
zabıtlarıyle tespit edilmiştir; 

4. — Kubilay Kılıç : İstanbul Sıkıyönetim Mah
kemesinde Solmazer davası dolayısıyle tahrikçi ajan 
kimliğiyle ifade vermiştir; 

5. — Muzaffer Köklü : Anayasayı tağyir, tebdil 
ve ilga etmekten en ağır cezalara çarptırılanların 
yakın arkadaşıdır; bu ajan, sonradan, Yeni Gaze-
te'de anılarını tamamen yayınlamıştır. 

6. — Ahmet Yılmaz : Balıkesir Ağır Ceza Mah
kemesinde yargılanmış ve teşkilât tarafından gö
revlendirildiği açıklanmış ve bu savunması MİT 
yazısıyle doğrulandığından, beraatine karar veril
miştir; 

7. — Eyüp Temeltaş : 5 Mart 1971 tarihindeki 
kanlı çatışmada görev almıştır. Tutuklanmış; ancak, 
MİT tarafından yollanan belgeler dolayısıyle tah
liye edilip, be'raat ettirilmiştir. 

8. — Can Özbay : Ülkü Ocaklı komandoların 
başında, milliyetçi ve toplumcu eylemleri yönetmiş
tir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı 
Askerî Mahkemesinin 972/89 esas sayılı dosyasında, 
MİT yazılarıyle, ajan olduğu söylendiğinden tahliye 
edilmiş ve beraat ettirilmiştir; 

9. — Mevlüt Bayraktar : Yapı - İş Sendikası 
Genel Sekreteridir. Bu işçi liderinin de MİT'te ça
lıştığı, DEV - GENÇ davasında kanıtlanmıştır. 

10. — Sezai Akalın : Hakkâri'de bildiri dağıt
maktan dolayı komünizm propagandası yaptığı ge
rekçesi ile tutuklanmış, ancak ajan olarak görev
lendirildiği MİT yazıları ile anlaşıldığından 52/7250 
sayılı kararla ajan olan sanığın beraati sağlanmıştır. 

11. — Erdal Gökıyüzü... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Demek ki 

suçlu değilmiş. 
VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — Ben tah

rikçi ajanlardan bahsediyorum Sayın Hocaoğlu. 

BAŞKAN — Sayın Çalın, rica ederim; Sayın 
Hooaoğlu sizden de rica ediyorum. Lütfen karşılık-
,1ı konuşmayalım. Yok böyle bir usulümüz. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — Erdal 
Gökyüzü, 1968 yılında Celâl Kargılı ie birikite Mec
lis bahçesinde oturma grevine katıldığı için tutuk
lanmış; ancak teşkilât tarafından görevlendirildiği 
açıklanarak tahliye ediknişltir. 

Bu yukarıda sıraladığımız tahrikçi ajanlar da 
kul!anılarak, gençliğin en azından bir kesiminin han
gi noktaya getirildiğini, geçen ay gençlik olaylarını 
incelemek için kurulan bir komisyonun üyesi olarak 
bizzat gördüm. 

Değerli milletvekıiMeri, geçen ay, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu tarafından, İstanbul'daki gençlik 
olaylarını incelemek için bir komisyon kurulmuştu. 
Bu komisyonun üyesi olarak ben de İstanbul'a gittim 
ve oradaki bütün gençlik kesimi ile (en. sağdan en 
sola kadar hepsi ile) temas ettik. Hepsiyle konuş
tuğumuz zaman, kendilerine söylediğimiz şu idi: 
«Biz buraya sizinle tartışmak içlin gelmedik. Yalnız, 
her kesimle, gençliğin her adayı ile ayrı ayrı konu
şup, gençlik olaylarının temellinde yatan sebeplerin1 

sizlere göre neler olduğunu tespit etmek için geldik» 
diyorduk. 

Sevinerek söyleyeyim, bu gençlik kesiminin bir 
teki istisna edilirse, hepsi ile konuşmamızdan mem
nun kaldık. Çünkü müşterek noktalarımız az olma
sına rağmen, bunlarla meselelerin özgür bir tartış
ma ortamı içerisinde konuşulup, tartışılabileceği hu
susunda müşterek bir kanaatimiz vardı. Bu gençlik 
kesiminin içerisinde Millî Selâmet Partisi yan örgü
tü durumunda olan Millî Türk Talebe Birliğindeki 
öğrencilerle de görüştük. Bunlarla görüştüğümüz 
zaman, aynı ortak noktalara vardık. Bu meseleler 
ancak özgür bir ortak tartışma ortamı içerisinde hal
ledilebilir. 

Değerli milletvekilleri, bunların içerisinde bir 
tek örgütü, ayrıca size onlarla olan görüşmelerimizi 
açıklamak isterim. Bu örgüt, IstanfoüPdaki Ülkü 
Ocakları Teşkülâtı idi. Randevu alıp, kendilerine 
gidip konuşmak istediğimiz zaman, hiçbir devlet dai
resinde görülmemiş bir titizlik içerisinde bîr arama 
ve tarama isteği içerisinde yukarı alındık. Sayın 
Başkana biraz evvel huzurunuzda naklettiğim şekil
de, «Sizinle, meseleleri, 1968 yılında bütün dün
yada başlayan; ama oralarda gittikçe bu olayların 
halledildiğini gördük. Bizde ise tam aksi oldu, ye
ni boyutlar kazandı. Size göre, bunların sebepleri 
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nedir?» diye sorduğumuz zaman, aldığımız cevap 
çok kesin ve donuktu; şuydu: «Bütün bunların te
melinde yatan sebep, beynelimilel komünizmin Tür
kiye'deki temsilcisi olan siz Cumhuriyet Halk Parti
lilersiniz». 

İkinci bir sual tevcih ettik, dedik ki, «İdeolojik 
olarak bunu görüyorsunuz; sizin akademik sorunla» 
rınız da var, yurt sorunu gibi, yönetime katılma so
runu gibi. Bundaki istekleriniz, buradaki aksaklık
lar nedir?» 

(Aldığımız cevap, aynen birincide olduğu gibiy
di: «Bütün bunların temelinde yatan sebep bey
nelmilel komünizmin Türkiye'deki temsilcisi olan 
siz Cumhuriyet Halk Partililersiniz». 

/Sabırla, bir üçüncü sual tevcih efttaik. Daha evvel 
tetkifcat yaptığımız, görüştüğümüz, Şişlli'dekı bir aka
demide, işgalin Ülkü Ocaklılar tarafından başlatıl
dığını ve yürütüldüğümü tespit etmiştik. Bunun doğ
ru olup olmadığını sorduk. «Evet, biz yürütüyoruz» 
dediler. «Bunun sebebi nedir?» diye sorduğumuz 
zaman, aynı cevabı aldık: «Beynellimifel komünizmin 
Türkiye'deki temsilcisi olan siz Cumhuriyet Halk Par
tililersiniz, bu işgalin sebebi» diye. 

Değerli arkadaşlar, üzünltümüzü doğuran şuy
du: Bize göre, sağcı da olsa, solcu da olsa, bu genç
lerin hepsi Türk genci idi. Bu gençleri bu nokta
ya, bu katı noktaya getiren sebep ne idi? Ben, en 
azından gençlik konularında, yaklaşım Mbariylıe, 
objektif olan, samimiyetine inandığım Sayın Oğuz-
han AsiMrk'ten, gençleri, çocukken gördüğümü 
hatırladığım «Gungadin» filmlerindeki gibi, kafala
rı kazınmış, ölüm timlerinden farksız şekilde şart
landıran komando kamplarının finansmanı nasıl 
yapılmaktadır? 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Eroin kaçır
makla. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (Devamla) — Sayın 
İçişleri Bakanından, bunun açiklanmasını istiyorum. 

Biz, Cumhuriyeit Halk PartM olarak, çok eski 
ve güçlü bir parti olmamıza rağmen, zaman zaman 
kiralarımızı ne şekilde ödeyeceğimizin hesabını ya
pıyoruz. Cılız bir parti olan Millî Hareket Partisi, 
yıllardır, büyük masrafları gerektiren bu komando 
kamplarını nasıl finanse etmektedir? İçişleri Baka
nının bunu açıklaması lâzımdır. Bu açıklamayı Sa
yın Gençlik ve Spor Bakanından beMemiyorum. 
Çünkü, değerli Bakanın, istese de, bugün M. C. Hü
kümetinin başı durumunda olan Sayın Demirel'in 
yönlediği istikametin dışında kendisinin etkili olabi

leceğini sanmıyorum. Ondan dolayı, Sayın Gençlik 
ve Spor Bakanının dışında, İçişleri Bakanından bu 
konuya aydınlık getirmesini istiyorum. 

Değerlli arkadaşlarım, vaktim kalmadığı için 
konuşmamı tamamlayamayacağım ama, Sayın Baş
kanın müsaadesine de sığınarak, son olarak, Genç
lik ve Spor Bakanlığının yurtlarla ilgili tutumunu da 
kısaca huzurunuza getliıimek işitiyorum: 

d Aralık 1975'ıteki duruma göre, Atatürk Öğ
renci Yurdu halen komandoların elindedir, 2 016 
yatak vardır, 431'i boştur; Yıldınm Beyazıt Yur
dunda 824 yatak vardır, 324'ü boştur; İstanbul 
Bahçeköy Yurdunda 429 yatak vardır, 310'u boştur; 
Bdirnekapı Yurdunda 824 yatak vardır, 630'u boştur; 
Elâzığ Yurdunda 950 yatak vardır, 800 yatak boş
tur, 

Bu, yukarıda sıraladığım yurtların hepsi koman
doların işgali altındadır. Ülkede birçok genç yer bu
lamayıp, gecekondu odaliannda dört - beş öğrenci 
aynı yerde barınırken, komandoların bu işgallerine 
neden mani olunmadığı Sayın Bakandan sorulduğu 
zaman, «Siz yalnız komandoların işgali altındaki 
yurtlardan bahsediyorsunuz; solcuların idaresindeki 
yurtlar da aynı vaziyettedir» diye cevap vermiştir. 

Değerli milletvekilli eri, bizce, Hükümetin göre
vi, işgal nerede varsa, sağcı da olsa, solcu da ol
sa, bir ayrım yapmadan, yasalara aykırı tutum
lara son vermesidir; ama, yukarıda da. belirttiğim 
gibi, kuruluş felsefesi bu olan Hükümetten ve onun 
Bakanından başka bir şey beklemek mümkün değil
dir. 

Ülkemiz için bir talihsizlik olan Millî Cephe Hü
kümetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine el-
betteki ret oyu vereceğiz. 

Saygı ve sevgiler sunarım. C. H .P. sıralarından 
alkışlar) 

^BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalın. 
;D. P. Grupu âdına Sayın Hasan Korkmazcan, 

söz sırası sizindir. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 

(D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Gençlik ve Spor Bakanlığının mümtaz temsilr 
çileri; 

1976 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe
sini Türk gençliği için iç açıcı olmayan şartlar al
tında görüşüyoruz. Bugün, Türkiye'de, siyasî çı
karlar için kesin kamplara itilmek istenen, bölünmek 
istenen ve kendi aralarında başlamamış, dışarıdan 
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başlatılımış olaylar dolayı&iyle birbirine kırdırılmak 
istemen bir gençlik var; bu Bakanlığın uğraştığı ko
nulardan biri olan spor alanında da her gün milletler
arası düzeyde uğradığımız yenilgiler var. 

Tabiaitiyle, böylesine şanssız bir tablo karşısında 
bizim ortaya koyacağımız görüşler, bugünkü Ba
kanlığın tedbir almasını, bütün bu problemleri bir 
anıda düzeltmesini talep etmek maksadı taşımamak
tadır. 

Biz, bugünkü karanlık tablonun bugünkü haliy
le sürüp gitmeyeceğine; Türk gençliğinin, arasına 
sokulmak istenen nifakı, çok kusa sürede yenebile
ceğine; Türk Milletimin de, gençliğine, spor hayatına, 
milletin moral ve fizik gücünü geliştirecek yönetime 
daha sağlam bir zihniyet getireceği inancı ile hareket 
ediyoruz ve görüşlerimizin bu ölçüler içinde değerlen
dirilmesi mafcsadıyle zabıtlara bazı şeyleri söylemek 
istiyoruz. 

£>eğerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de Gençlik 
ve Spor Bakanlığının kuruluşunun üzerinden yedi 
yıl geçmiş olmasına rağmen, Bakanlık olarak, faa
liyet gösterip göstermemesi tartışma konusudur. Ba
kanlık kemdi Teşkilât Kanununu dahi Yüce Meclis
lere getirememiş, âdeta Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün bir siyasî uzantısı mahiyetinde kalmış
tır. 

/Biz D. P. Grupu olarak Türkiye'ye bir Gençlik ve 
Spor Bakanlığı teşkilâtının hizmet edebileceği kanaa
tindeyiz ve Bakanlığın süratle, bu teşkilât kanunu 
eksikliğini gidermesi görüşündeyiz. 

Türkiye'nin birtakım meseleleri siyasî plâtforma 
getirilmedikçe, bir bakanlık ünitesinde toplanmadık-
ça, o meselelerin üzerine derinlemesine gidilemiyor. 
Belki, sevk ve idare kanunları çerçevesinde mesele 
ele alınacak olursa, bakanlık adedinin çoğaltılma
sı siyasî bakımdan sakıncalı görülebilir; fakat Tür
kiye'de her meselenin siyasî denetim altında, halkın 
gözü önünde belli bir dikkat noktasına getirilebilme
si için, Gençlik ve Spor Bakanlığına ihtiyaç vardır. 
Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu lüzumu, yedi 
yıldan beri, tartışılır olmaktan maalesef çıfcartama-
muştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türk gençliğini 
bir bütün olarak^ele alması lâzımdır. Bunu ideolo
jik manada söylemiyorum. Türk gençliğini, sadece, 
üniversiltede okuyan öğrenci gençlik olarak veya pro
fesyonel spor yapan gençlik olarak değil,, işçi, köy
lü, esnaf, çalışan gençlik kesimleriyle bir bütün 
olarak ele alması lâzımdır. Gençliğin fizik ve moral 

değerlerinin yükseMebilmesi için, sadece stadyunv 
lara gelme imkânını bulan, spor salonlarında spor 
yapabilme imkânını bulan gençliğe el uzatan -bir Ba
kanlık, bu problemlerin altından kalkamaz. Mil
yonlarca gencimiz, kış mevsiimi boyunca köy kah
velerinde, mahalle kahvelerinde gayrî sıhhî ve mo
ral bozucu şartlar altında bırakıldığı sürece, sadece 
bir avuç, birtakım imkânları eline geçirebilmiş genç
ler arasından müsabafcacı sporcu seçilebildiği süre
ce, sporumuzun bugünkü seviyeden daha yüksek bir 
durumuna gelebilmesi mümkün değildir. 

Türkiye»de ekonomik kalkınmanın da, manevî 
kalkınmanın da, gençliği bir bütün olarak ele al
maya bağlı olduğunu bu münasebetle ifade etmek 
istiyorum. Her memlekette sosyal zorunluluklar 
dolayısıyle işbölümü vardır, her memlekette tahsil
lerini çeşitli kademelerin ötesine götüremeyen genç
ler vardır, ama bu gençlerin her birine, toplum 
içinde kenidlerinin ve uğraştıkları işlerin bir mana 
ifade ettiği moral olarak anlatılabilir, bunun çare
sini Gençlik ve Spor Bakanlığı bulacaktır. 

-Değerli arkadaşlarım, gençlik problemlerinin 
tümünün çözümünü Gençlik ve Spor Bakanlığımız
dan bekleyecek değiliz ama, Gençlik ve Spor Ba
kanlığımızdan, bir koordinatör bakanlık olarak, 
gençlik konusunda birinci derecede söz sahibi olacak 
bir insiyatif göstermesini istiyoruz. 

Türkiye'de, biraz önce değerli grup temsilcisi 
arkadaşlarımızın kürsüye getirdikleri meselelerin 
hepsinin çözümü, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
omuzlarında değildir. Ama Gençlik ve Spor Bakan
lığı, bugünkü Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün siyasî uzantısı olmak mahiyetinden süratle ken
disini kurtarmak mecburiyetindedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, toplumda spora kar
şı bir ilgi uyandırmak ve sporu bir alışkanlık haline 
getirebilmek için, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniver-> 
sitelerle çok sıkı işbirliği yapmak zorundadır. Okul 
içi sportif faaliyetleri yürütmenin başka yolu yok
tur. Millî Savunma Bakanlığı ile sıkı ilişkileri ol
ması lâzımdır; hiç olmazsa Millî Savunma Bakanlığı 
bünyesinde, askerlik görevini yapan her vatandaşı
mızın, bu görevlerini yaptıkları süre içerisinde spora 
karşı ilgisi uyandırılabilmeli, spor yapma alışkanlık-! 
lan bu gençlerimize kazandırıllabilmeli; hiç olmazsa, 
üç tarafı denizlerle çevrili bir memlekette askerliğini 
yapan her Türk vatandaşının asgariden yüzme bil
mesi temin edilebilmelidir. 
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Aynı sekilide,. Diyanet işleri Teşkilâtı ile, Köy 
İşleri Bakanlığı ile, Orman Bakanlığı ile, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının bir koordöne çalışmaya girme
sinde zorunluk vardır. Teşkilât Kanunu henüz Yüce 
Meclislere sevk edilmediği için, Teşkilât Kanununun 
hazırlanışında bu hususlar dikkate alınabilir düşünce
siyle bunları ifadede zorunlulk görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sporun, halkın içine, 
kesin olarak kitlelerin arasına inebilmesi için, Genç
lik ve Spor Bakanlığı Teşkilâtı tek başına meseleleri 
çözümlıeyemeyeoektir; aynı zamanda köy imamın
dan, köy öğretmeninden ve şehirlerdeki çeşitli okul
ların öğretmenlerinden, ordudaki belden eğitimi ile 
ilgili subaylardan istifade etmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakan
lığının bugün henüz, mevcut teslisleri istenilen kapa
sitede çalışacak düzeye getirebildiğini iddia edebile
cek durumda değiliz. Türkiye'de tesis noksanlığı 
devamlı surette söylenegilmiştir ama, mevcut tesis
lerin de iyi değerlendirilebildiği vakıası ile henüz kar
şı karşıya kalmış durumda değiliz. Esasen, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının bir kaynak, imkân, eleman ve 
tesis envanteri yaptığı gibi bir hususu Meclislerin 
huzuruna da getirdiğine de bugüne kadar şahit ol
madık. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının akademik teşkilât
lanma yönünden son iki yılda attığı adımlar önemli 
sayılmakla beraber, bu hususlarda ciddî hazırlıkla
rın yapılmadığı, birtakım şeylerin biran evvel ya
pılmış gösterilmesi gibi noktalardan hareket edildi
ğini geçenlerde televizyondaki bir programda bizzat 
bizler takip etmek imkânını bulduk. Vakıa, bugü
ne kadar yapılmış olan çalışmaların ilerisinde bir ça
lışma getirilmiştir, bir anlayış getirilmiş ve harekete 
getirilmiştir, ama bunun, daha sağlamı temellere 
oturtulması suretiyle, bundan sonraki çalışmaların 
baltalanmasına mani olacak düzeyde gerçekleştiril
mesi lâzımdır. 

Bugün spor akademilerinde, morali bozuk olarak 
okumaya gayret eden gençlerimiz, aslında Türki
ye'de spor adamı olarak, spor araştırmacısı olarak 
ve sporu bilimsel şekilde ele alacak bir ekip olarak 
hazırlanimaktadır. Bu hazırlığın çok yüksek bir mo
ral düzeyinde başlatılması lâzımdı. Bu bakımdan, 
eksikliklerin süratle giderilmesi ve bu gemlerimizin 
istikbal endişesinden bir an önce kurtarılması zorun
ludur. 

.Değerli arkadaşlarım, Türkiye'miz, kitle sporu 
bakımından çok uygun şartlarla karşı karşıyadır. 

Kıyjlariımız ve göllerimiz, kayak yapmaya müsait 
dağlarımız, kampçılık ve izciliğe müsait bölgeleri
mizle, küçük birtakım imkânlar değerlendirildiği 
takdirde, Türkiye'de çok kısa zamanda kitle sporu
na geçmek imkânı doğacaktır. Bugün, sadece mü
sabık yetiştirmeye yönelmiş bir ıspor anlayışı Türki
ye'ye hâkimdir; ama müsabıkın geniş kaynaklardan 
seçilebileceği hususundaki ilmî gerçek, dikkatten 
uzak tutulmaktadır. 

/Dünya milletleri arasında birtakım müsabakalarda 
devamlı surette başarı kazanan ülkeler, dar bir spor
cu kadrosu arasından müsabık seçip gelmiyorlar; çok 
daha geniş kadrolar içerisinden seçip getiriyorlar. 
Türkiye'de millî sporumuz olan güreşin dahi yaygın 
olarak yapılamadığı, bugünkü milletlerarasında mü
sabaka konusu olan serbest güreşin ve greko - romen 
göreşin geniş bir kitle içerisinde yürütülemediğini 
görmekteyiz. Halbuki, birer güreş minderiyle, çok 
da fazla masrafa girmeden kurulabilecek tesisler, gü
reşçi kaynağıımızın süratle bugünkünün çok daha üs
tündeki bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır ve mil
letimizin bu konudaki üzüntüleri ortadan kalkacak
tır. 

Tesislerin yapımında seyir sporuna yönelik olan 
tutum artık değiştirilmelidir. Tesisler ucuz, pratik 
usullerle ve yurt sathına dengeli bir şekilde yayılarak 
planlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sporla ilgili bu hususlara 
temas ettikten sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın konuları içerisinde bulunan, gençliğe sosyal 
hizmetlerle ilgili bölümde de görüşlerimi, Demokra
tik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek istiyorum. 

-Son yıllarda, yükseköğrenim gençleri arasında 
kredilerden yararlandırılan, burslardan yararlanan 
gençlerin sayısı epeyce artmıştır. Ancak, burs ve 
kredi miktarı, bugünün hayat şartları içerisinde ye
terli değildir. Ayrıca, burs, kredi, yurtlardan istifade 
hususları çok dağınık tutulduğu içlin, aynı gencin 
hem burstan yararlanması, hem kredi alması, hem 
de yurtlarda kalması gibi durumlarla fcarşılaşıllmak-
tadır. Bunların yönetimlinde birlik sağlanması ve mü
kerrer devlet desteğinin ortadan kaldırılıması zorun-
luğu vardır. Gençlerimizin üniversiteye giremeyen 
kesimine ve üniversitede okuyan kesimine, birtakım 
işyerlerinde, belli adetten fazla işçi çalıştıran işyerle
rinde, özel kontenjan açılmalıdır. Böylelikle, hem 
işyerlerimizde işbaşında kaliteli elemanlar yetiştiril-

, me kimkânı bulacaklar, hem de gençlerimizin boş 
gezmek suretiyle kaybettikleri birtakım değerler mu
hafaza edilmiş olacaktır, 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu gerçeklere top
lu olarak eğitebilmek için, ifade ettiğim, gerek 
spor hayatımızıda, gerekse gençlik hayatında, ifade 
ettiğim hususlara sağlam bir bakış, açısı ile eğitebil
mek için, bugünkü iktidarın gençliğe bakış tarzını 
değiştirmesi zorunhığu vardır; her şeyden önce bu 
Vardır. 

(Bugün için, değerli Balkan arkadaşımız, birta
kım yurtların işgal altında olması hususunu Devlet 
anlayışıyle bağdaşmayacak bir biçimde, «Bu yurtla
rın işgali Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dönemin
de de vardı» demektedir. Ayrıca, «yurtların bir 
kısmı sağ tandanslı öğrenciierce işgal edilmiştir, ama 
sol tandansa saihip öğrenciler tarağından da işgal edik
ten yurtlar Vardır» demektedir. 

.Sayın Bakanın, arkasına sığındığı her iki maze
retin de, Devlet anlayışı önünde ele alınabilir ta
rafı yoktur. Eğer, Cumhuriyet Halk Partisi döne
minde kanunsuz olarak birtakım yurtlar işgal edil
mişse, bu işgali ortadan kaldırmak, ondan sonra 
gelen iktidarın ilk görevidir. Bu kanunsuçlükları 
Cumhuriyet Halk Partisi dönemliniin iktidarı bizzat 
ıteşvik etmişse, bunu teşvik edenleri ortaya çıkar
mak da, ondan sonra gelen ve görev alan Hüküme
tin vazifesidir. 

Değerli arkadaşlarım, «Yurtların bir kısmı sağ 
tandansh öğrencilerin işgalindedir, diğer bir kısmı 
solcuların işgal imdedir» gibi bir mazeretin de geçer
liği olmayacağı ortadadır. İşgal altındaki bir yurtta 
oturan gençlre, burada hangi moral değerleri kay
betmektedirler, ne gibi durumlarla karşı karşıyadır-
lar, belli değildir. 

.'Devletin giremediği, güvenliğini sağlayamadığı 
yerde, artık millete bağlı bir gençliğin yetiştirilme
si imkânı ortadan kalkar. Bakanlık olarak, bütçe 
olarak aziz milletimizin katlandığı, ortaya koydu
ğu bütün fedakârlıklar, işgal altındaki yurtlarda, 
milletin ve Devletin gösterdiği istikamette değil, bu 
işgalcilerim gösterdiği istikamette gelişir. 

-Bir taraftan öğrencilerimize yurt bulmakta güç
lük çekiyoruz, bir taraftan da işgalci öğrencilerin 
boş tuttukları yataklar birkaç yıldan beri boş olarak 
elde tutuluyor ve Devlet, milletimizin büyük feda
kârlıklara katlanarak teslis ettiği bu yataklara muhtaç 
öğrenciyi yatırmak imkânını bulamıyor. 

Şu rakamlar Sayın Bakanın Cumhuriyet Senato
sunda grup sözcülerine ve diğer üyelere cevaplar ve
rirken, kendi ortaya koyduğu rakamlardır: 

Ankara Atatürk Yurdunda 490 boş yatak, 
.İstanbul Edirnekapı Yurdunda 609 boş yatak, 
İstanbul Atatürk Erkek Yurdunda 1 078 boş yatak, 
'İstanbul Vezneciler Yurdunda 377 boş yatak bu

lunmaktadır. 
Bunlar, Sayın Bakanın bizzat ortaya koyduğu 

rakamlardır. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — İl yurtları 

hariç. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bun

lar, resmî, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtları. 
/Değerli arkadaşlarım, aslında, Türkiye'de esas 

hedef, üniversiteye gelen bütün öğrenci arkadaşları
mıza, üniversitelilik şartlarına uygun, milletimizin 
imkânları nispetinde sıcak bir yuva temin edebil
mek, kalabilecekleri bir sosyal muhit temin edebil
mektir. Mevcudu dahi muhafaza edemeyen bir 
Hükümetin, bunların artırılması için Devlet imkân
larını kullanabilmesi de mümkün değildir, Devlet 
imkânlarının yetmediği yerde mahalli idarelerden ve 
vatandaşlardan toplanacak imkânları toplayabilmesd 
de mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Korkfoıazcan, süreniz bitti 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Türki
ye'de aslında, gençlik üzerinde birtakım politik mah
fillerin giriştikleri bir oyun vardır. Bu oyun, kendi 
siyasî amaçlarını gençliğin sırtından yürütmek, genç
liği kamplara bölmek suretiyle kendi siyasî çıkarları
nı sürdürmek oyunudur. 

-Bunun karşısında topyekûn yer almaya mecburuz. 
Hiçbir suretle, herhangi bir gençlik kesimini sa
hiplenmek, müdafaa etmek yolu seçillmemelidir. 

Değerli arkadaşllarım, aslında Türkiye'de, terö
re karışan gençler, gençlik içerisinde çok küçük bir 
azınlıktır. Türk gençliği milî ve manevî değerler 
etrafında (millî ve manevî değerlerin bunca tahrip 
edilmesine çalışılmasına rağmen) bir bütün olmak 
vasfını korumaktadır. Silâhlı terör hareketlerine ka
rışanlar, birtakım zorlamalar sonunda buna mecbur 
olanlardır. Bunların hepsini birden kurtarmak, te
rörden kurtarmak, Devletin görevidir. Türkiye'de, 
kesin olarak ifade edelim ki, gençliği kamplara böl
mekten, olsa olsa komünistlerin ve şaibelilerin çı
karı olabilir. Nitekim, birtakım hâdiselerde bu 
mahfillerin ortaya koydukları görüşler, kimlerin 
gençlik bölünmesinden çıkarları olduğunu ayan beyan 
kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Bir taraftan 
miHetlararası komünizmin Türkiyedeki komisyoncu-
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lan gençlik hareketlerini tahrike devam etmekteler, 
bir taraftan da, iktidarının sıkışık dönemlerinde, 
daha doğrusu ailesinin sıkışık dönemlerinde birta
kım şaibeli politikacılar, kendi şaibelerinden dikkat
leri başka yerlere yöneltebilmek için gençlik hareket
lerini tahrik etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, iki gün önce Saym Baş
bakanın, gençliğin bir kesimine, milliyetçi gençliğe 
salhip çılkan beyanlarını gazetelerden okuduk. As
lında Sayın Demirel, daha 1970 yıllarında, bundan 
5 - 6 yıl önce, Türkiye'de silâhlı terör gruplarının 
karşısına çıkamadığı için, milliyetçi gençliğin her 
türlü zulme açık olarak, yurtlarda, okullarda barı-
namadığı dönemlerde, anarşiye meydanları açan bir 
tutum içerisindeydi ve biz, milliyetçi gençliği Adalet 
Partlisi Grupu içerisinde savunduğumuz için lanetle
niyorduk ve ihanetle suçlanıyorduk. 

Bugün, milliyetçi ve ülkücü gençliğe sahip çıkar 
görünmekteki asıl niyet iyi anlaşılmalıdır; buradaki 
asıl niyet, milliyetçiliğe destek olmak, milliyetçiliği 
TürkiyeMe gençlik arasında tyaygm bir ideoloji hali
ne getirmek değildir. Buradaki maksat, milliyetçi
leri ateş hattına sürüp, onların arkasında kendi ka
ranlık çıkarlarını müdafaa ettirebilmektir. Ama, mfil-
lıiyetoi gençlik bu oyuna gelmeyecektir. Türk gençli
ği bu oyuna gelm'iyecektir; ne komünistlerin oyunu
na gelecektir, ne de beynelmilel, teşkilâtlanmış çıkar
cılığın oyununa gelecektir. 

Bu görüşlerle, Detmokratiik Parti Grupunun say
gılarını Yüce Heyetinize sunoıyorum. (D. P., 
C. H. P. sıralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Korkmaz-
can. 

Sayın Eyüboğlu, Başkanlığa gönderdiğiniz bir tez
kere ile, Millî Hareket Partisine sataşıldığını ifade bu
yuruyorsunuz. 

Ayrıca, İçtüzüğün 70 nci maddesini de ilâve etmiş
siniz; hatırlattınız; teşekkür ederim. 

İçtüzüğün 70 nci maddesi, malumuâliniz, zikret
tiğinize göre, okudunuz, milletvekillerine ve siyasî 
parti gruplarına, hükümete ve komisyona sataşma 
halinde söz hakkının doğacağını âmir şekilde hüküm 
getiriyor. 

Yöneten Başkanınız olarak, siyasî parti grupunuz 
olmadığı için, sataşma konusunu bile inceleyecek du
rumda değilim; teşekkür ederim. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Müsaade 
ederseniz, buradaki.., 

BAŞKAN — Efendim, müsaadeyi ben edecek de
ğilim, içtüzük edecek, İçtüzük müsaade etmiyor. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Hayır, iza
hım yapabilmek için müsaade buyurmanız lâzım; ya
rım saat burada konuşanlar için müsaade edersiniz 
ve sataşmanın izahını yapmam için müsaade etme
menizi anlamak mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, şimdi bunu pazar
lıkla halledecek değiliz; İçtüzük hükümleri içerisinde 
halledeceğiz, içtüzüğün maddesini de yazmışsınız, bir 
daha, tekrar okuyun rica ediyorum. 

ALI FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Evet oku
dum. 

içtüzük, burada «gruplara» derken, «milletvekil
lerine» deniliyor; dolayısıyle, mevzuubâhis sataşma
dan mütevellit, ben de burada rencide oluyorum. 

Müdafaa hakkımı kullanabilmeliyim. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, belki hafızam be
ni yanıltıyorsa, bir daha okuyayım; yanılıyorsam, 
bir daha, isterseniz okuyayım. 

ALI FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Bu, parti
me sataşmadan mütevellit olan, dolayısıyle beni ren
cide eden hükümleri, milletvekillerine ait hükümler 
olarak kabul edemez misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hükmü kabul ediyor musunuz? 
Efendim, Partiniz var; fakat grupunuz yok. Sa

yın Eyüboğlu, grupunuz olmadığı için size söz vere
miyorum, maalesef. 

Bu içtüzüğün maddesini değiştirmeyi teklif eder
siniz değişir ve size hak doğar, ben de memnuniyet
le yerine getiririm. Bu imkânsızlığı siz de takdir eder
siniz her halde. 

ALI FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bu takdirlerinizde... Ama, bunu başka türlü tak
tiriniz de mümkündür. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün o amir hükmü

nü başka türlü takdir edecek yetkide bir Başkan deği
lim; istirham ederim. 

ALI FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Çok gör
dük burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Çok gördük», dediğiniz, bir defa, 
hataen, zatıâlinize söz verdiğim için her halde bunu 
söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın Ataman, buyurun efendim, söz sırası zatı 
âlinizin efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — O zaman, söz hakkı 
doğmayan gruplara vaki olan sataşmalara mani ol
manız lâzım Sayın Başkan. 



M. Meclisi B : 67 26 . 2 . 1976 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Demir, bu saatte sizden de 
epeyce ders aldık; teşekkür ederim... 

Buyurun Sayın Ataman. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan çok değerli 
arkadaşım Sayın Cemil Ünal, buradaki konuşmala
rında, Adalet Partisi Sözcüsü olarak, Türkiye'de çok 
karanlık bir tablo çizdiler. Çok eski arkadaşım olan 
Sayın Ünal'dan, ben, iktidar partisinin bir sözcüsü 
olarak, yığın haline gelmiş gençlik sorunları, gün 
geçtikçe spor dalında geriye doğru giden birtakım 
spor sorunları hakkında iktidarın önerilerini getire
cek diye beklerdim. Konuşmasını dikkatle izledim. 
Ama değerli arkadaşım, çizdiği tablo ile bir komü
nizm psikozu içerisinde, getirdi komünizmi, Türki
ye'de yatak odalarımıza ve mutfaklarımıza kadar 
soktu. O kadar ileri gitti ki bu değerli arkadaşım, 
bazı bölgelerde bazı partilere oy veren halk kütlele
rini bile bu komünizm psikozu içerisinde çözümle
meye çalıştı. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlamadan 
önce bir örnek vermek isterim. 

1973 seçimlerinde ve 1973 seçimlerinden öncesi 
Ankara'da oy oranlarına bir örnek, Altındağ : 1965 
ve 1969 seçimlerinde Adalet Partisi 20 000 oy alırdı, 
Halk Partisi 12 000- 13 000 oy alırdı. Ama bu, 1973 
seçimlerinde tamamen ters bir görünümün içerisine 
girdi: Adalet Partisi 28 000 oy, Cumhuriyet Halk 
Partisi 59 000 oy aldı. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
ne oy veren kesimler, köydeki tarlasını bırakıp An
kara'nın Altındağ gibi gecekondu bölgesinde, işçi 
olarak, odacı olarak çalışan emekçi halkın meydana 
getirdiği bir oy yığını idi. Burada Sayın Cemil bir 
yanılgıya düşmektedir. Eğer zengin kesim, eğer ay
dın kesim Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyorsa, 
bu Cumhuriyet Halk Partisine olan güveninden ileri 
gelmektedir. Eğer bugün gecekondu kesimi, fukara 
kesimi, işçi kesimi Cumhuriyet Halk Partisine veri
yorsa, Cumhuriyet Halk Partisine yakıştırılan ve 
Cumhuriyet Halk Partisine sürülen kara lekeden, ko
münizmden dolayı değil, Cumhuriyet Halk Partisinin 
en büyük ilkelerinden biri olan milliyetçilik ilkesine 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı görünümüne 
göre vermektedir. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bırak onları Ke
mal... 

BAŞKAN — Sayın Özçelik... 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, milliyetçiliği kolay kolay Cumhuriyet Halk 
Partisinin elinden alamazsınız. (C. H. P.. sıralarından 
«Bravo», sesleri). 

Cumhuriyet Halk Partisi kısa iktidarında, halka 
dönük iktidarında, milliyetçiliğin gerçek bir örneğini 
vermiştir. Kıbrıs'a çıkamayanlara, Akdeniz suların
dan geri dönen sözde milliyetçilere karşı bir Kıbrıs 
Barış Hareketini yapmıştır. Cumhuriyet Halk Parti
si... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Kıbrıs'a karpuz kabuğu ile çıkmadı, Adalet 
Partisinin yaptığı vazifelerle çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Ünat Demir, 
biraz evvel İçtüzük dersi veriyordunuz. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Sayın Demir, 
size cevap vermeyeyim buradan. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmaya hakkınız var 
mı? İçtüzüğe uygun mu? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Lütfen... Biz 
sizi gayet sessiz dinledik, lütfedin, size cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Fukara halk, 

yığın halk, emekçi halk, Cumhuriyet Halk Partisinin 
programına oy vermektedir; Cumhuriyet Halk Parti
si sömürüden yana olmadığı için oy vermektedir. 

I Cumhuriyet Halk Partisi aracının yanında olmadığı 
I için, Cumhuriyet Halk Partisi tefecinin yanında ol

madığı için oy vermiştir ve artık bu fukara halkın 
gözü açılmıştır. Kimin kimden yana olduğunu bil-

| mektedir. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
i 
i Değerli arkadaşlarım, dünyada komünizm tehlike

si faşizm iktidarlarının olduğu yerlerde belirgin hale 
gelmiştir. Örneğin: ttayla'da komünizm Mussolini 
iktidarından sonra güç kazanmıştır. 

1917 Rus ihtilâlinin başlıca sebebi, faşist bir ikti
darın işbaşında olmasından ileri gelmiştir. 

Fransa'da sosyalist iki ihtilâlin başlıca sebebi, fe
odalizm ve faşizme karşı isyan niteliğindedir. 

Kamboçya'da böyledir, Vietnam'da böyle olmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, bir meseleyi or
taya koyarken, Cumhuriyet Halk Partisini karalama
nın, hele hele seçimlerde radyolarda, kürsülerde, te* 
tevizyonlarda... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bu konuş^ 
tuklarının sporla ne ilgisi var? 
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KEMAL ATAMAN (Devamla) — Sayın Cemil' 
in söylediklerinin de sporla hiç ilgisi yoktu. 

Kürsülerde söylenenlerin sonucunu Cumhuriyet Halk 
Partisinin halkçı iktidarına inanan halkın verdi
ği oylarıyla, sayı bakımından burada Cumhuriyet 
Halk Partisinin belirginliğini görmüş oluyorsunuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, konuşmama başlaya
yım : 

Sayın Demirel'in Başbakan olarak başında bulun
duğu Cephe Hükümeti, tutum ve zihniyeti ile, tutu
cu siyasal kadrosuyla, ülke sorunlarına uzak, genç
lik sorunlarına uzak, hem politik düzeyde, hem de 
tabanda sermaye çevrelerinin bütün kesimlerini tem
sil eden bir Hükümet olduğunu, Yüce Meclise sundu
ğu 1976 bütçesiyle bir kez daha kanıtlamış bulun
maktadır. 

Cephe Hükümetinin Sayın Başbakanı, komando
ların başı ile birlikte, onu başyardımcılığına atayarak, 
göreve başladığı gün, bütün ilerici ve devrimci güç
ler, ülkemizin büyük bir tehlike ile karşı karşıya bu
lunduğunu, faşizm tırmanışın hız kazanacağını bili
yorlardı. 

Bu yeni dönemin, nasıl, bir kargaşalık dönemi, 
anarşinin ve iç kavga kışkırtıcılığının himaye gördü
ğü, kardeşlik değil, kardeş katilliği; kanunlara saygı 
değil, saygısızlık; kanundaki kanun hâkimiyeti de
ğil, tam anlamıyla anarşi ve terör dönemi olduğu 
görünmeye başlanmıştır. 

Herkesin, can ve mal derdine düştüğü bu dönem
de, Hükümet, polisiyle, jandarmasıyla ve emniyet 
kuvvetleriyle kamu düzenini ve yasa üstünlüğünü ko
ruyacağı yerde, belli politik davranışları ve siyasal 
anlayışların ideolojik arzularını tatbik eder hale gel
miştir. 

Bu dönemde polis, bir baskı aracı, bir korku ara
cı olarak kullanılmış, polis - halk kaynaşması yeri
ne, polis - halk, polis - gençlik karşı karşıya getiril
miştir. 

Hükümet, kasıtlı olarak belli bir gençlik kesimini 
suçlamakta... Cephe Hükümeti, iktidarda kalabilmek, 
işbirlikçi büyük burjuvazinin zulüm ve egemenliğini 
sürdürebilmek için, antidemokratik yöntemlere, baskı 
ve teröre başvurmak zorunluğunda kalmıştır. Nite
kim, bütün yurt düzeyinde kanlı olaylar, cinayetler, 
tertipler birbirini kovalamaya başlamış; bir yandan 
faşist Ülkü Ocaklı komando çeteleri vasıtasıyla ileri
ci gençlik katledilirken, diğer yandan, birtakım pro-
vakasyonlar vasıtasıyla, katliamlar yapılmaktadır. 
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Nitekim, Zeytinburnu, Mardin ve Malatya olayları * 
bunun en somut örneğidir. 

Böylesine bir ortamda Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının bütçesini görüşüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gençlik, yalnızca Türkiye'de 
değil, tüm dünyada bir arayış içindedir. Kendi erdem-
liğini ve kişiliğini bulmak arayışıdır bu. Kendisinden 
bir önceki kuşaktan daha ileride olduğu için, daha 
doğruyu, daha iyiyi, daha güzeli bulma, daha ada
letli ve daha özgür olma istemi içerisindedir genç
lik. 

Yönetici olarak bunu görmemek, bunu anlama
mak çağdışı olur. Gençliğin bu haklı sorunlarına sırt 
çevirmek, haksızlık olur. Dünyadaki oluşum ve ge
lişmelere kapalılık demek olur. 

Cephe Hükümetinin kuruluşundan sonra, kutladı
ğım tek kişi, Gençlik ve Spor Bakanı olan değerli ar
kadaşımdı. 

Genç bir kişi olarak, sizden çok şeyler beklemiş
tim Sayın Bakan. Sizinle yaptığım sohbette, «Yılların 
getirdiği birikimler, yılların getirdiği, çözümleyeme
diği sorunlar, karşınızdadır» demiştim; «Bunların üs
tesinden geleceğinizden umutluyum ve inanıyorum» 
demiştim size. 

BAŞKAN — Tabiî, Meclise hitap ediyorsunuz, 
değil mi Sayın Ataman, Millet Meclisine hitap "edi
yorsunuz değil mi efendim? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Evet; affeder
siniz. 

Yalnızca bir engeliniz vardı; tek bir engeliniz var
dı, o da, çevrenizdeki bürokratlardı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, Bakan ola
rak birçok olumlu davranışlarını' huzurunuzda takdir
le karşılıyorum. 

Bunlardan birincisi, bugün gazetelerde okuduğum, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Tür
kiye'de kurulacak olan, gençlerin altyapı tesislerini 
oluşturan 100 adet kapalı spor salonudur. Bunu yü
rekten kutluyorum. (A. P. sıralarından «Bravo», ses
leri, alkışlar). 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sokakta yatacak yer 
bulamayan gençler için de bir şey düşünsün sayın 
Bakan; spor için değil, okumak için gelenlere. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, dejenere olmuş bir spor politikasıyla, her 
dalında duraklama devri geçiren, günden güne geri
leyen amatör spor kaynakları kumtulmuş, kitle spo
ru yerine seyir sporu, küçük tesisler yerine lüks ve 
masraflı büyük tesisler, amatör kulüp yerine 3 - 5 
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adet profesyonel kulüp ve sporcunun önplana alındı
ğı bir anlayışla Bakanlık, özlenen ve beklenen bir atı
lımın içerisine girememiştir, giremeyecektir. 

Türkiye'deki tüm spor kuruluşları (resmî, gayri 
resmî, özel veya okul) bütün olanaklarıyla halka açıl
madıkça, topluma dönük geniş halk kitlelerinin fay
dalanacağı yaygın spora dönüşmedikçe, tesisler, pro
fesyonel kulüplerin tekelinden çıkarılıp, halkın ve 
gençliğin istifade edeceği amatör sporun hizmetine 
verilmedikçe, tekniğiyle, bilgisiyle, plan ve eğitimiy
le, spor, tüm dünya uluslarında olduğu gibi bizde de 
teknik bakımdan birtakım aşamalara ulaşmadıkça, 
bazı başarılar beklemek hayal olun 

Bakanlık bugüne değin, tutum ve davranışıyla, bu 
amacın içerisine giremezse, sporun hemen hemen her 
dalında yeniliğe, tekniğe sırtımızı çevirir, birtakım 
gerçeklerin gerisinde topallaya topallaya yürümeye 
devam edersek, uluslararası yarışmaları sondan birin
ci olarak bitirir, arkamıza baka baka Türkiye'ye dö
neriz; güreşte olduğu gibi. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, Sayın Ataman, sü
re bitti efendim. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, yine sayın Bakanı bir atamasından dolayı 
yürekten kutluyorum: Beden Terbiyesi Genel Müdür 
Vekilliğine değerli bir yönetici, Sayın Talât Akgül'ü 
getirdiğinden dolayı kutluyorum. 

Bugün kamuoyunu işgal eden bir rapor var. Bu 
rapor Sayın Akgül tarafından hazırlanmıştır. Tümüy
le gerçekleri yansıtan bu rapor eğer Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından tatbik edilirse, gençlik ve spo
run birçok sorunları halledilir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — İzcilikten 
bahset Kemal'ciğim. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Geliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ataman, süre bitti efendim. 

Rica ediyorum, lütfen sözünüzü bağlayın. 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, izcilik bugün gençliğin eğitilmesinde, genç
liğin yetişmesinde en büyük eğitim aracıdır ve genç
lik, bu eğitim aracı vasıtasıyla kahvelerden arınır, 
diskoteklerden arınır, kendisini tabiatla karşı karşı
ya bulur. 

işte, bu önemli kuruluşun yaz kamplarının sayın 
Bakanlık tarafından geniş halk çocuklarına, fukara 
halk çocuklarına açılmasını da yürekten diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi bir uygar tartış
ma rejimidir; kavga rejimi değil. Demokrasi, barış ve 
insanlık rejimidir; zorbalık ye kan dökme rejimi de

ğil. Hiç bir tehdit veya iftira, hiç bir baskı, hiç bir 
saldırı, bizi, demokrasi kuralları içerisinde demokra
siyi savunmaktan, sömürüye ve yoksulluğa son ver
mek için ülkemizde insanca ve hakça bir düzen kur
mak için çalışmaktan bizleri alıkoymayacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol ikti
darında, milleti ve gençliği ikiye bölmeyeceğiz; daha 
çok bütünleştireceğiz. Topluma, kavga değil, barış 
getireceğiz. Ülkesiyle, halkıyla, gençliğiyle tüm so

munları çözümlenmiş, geleceğine umutla bakan bir 
gençlik kitlesi oluşacak bu halk iktidarında. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
Sayın Bakan, açıklamalarda bulunmak üzere söz 

istediniz, buyurun efendim. (A. P. sıralarından «Bra
vo»! sesleri ve alkışlar). 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKt 
EREK (Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; 

Sözlerime başlamadan evvel, içinde bulunduğum 
hissiyatı açıklamakta fayda mülâhaza ediyorum. Bu 
kadar yorgunluğun, bu kadar uzun mesainin üzeri
ne, tarihî olacak, zabıtlara intikal ettireceğim, Genç
lik ve Spor Bakanlığının maddî ve manevî faaliyet
leri, kıymetli arkadaşlarımın Bakanlığıma yönelttik
leri eleştirilere karşı vermek zorunda bulunduğum 
cevaplar, acaba bu kısa zaman içinde tam manasıy-
le intikal ettirilebilir mi; Yüce Heyetin ve Sayın Baş
kanın sabrım taşırabilir miyiz, şeklindeki bir endi
şemizi izah etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Zaman tahdidi yok Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALt ŞEVKt 

EREK (Devamla) — Zaman tahdidi olmadığını bili
yorum. Bu bakımdan, hem Yüce Meclisin hissiyatı
na riayet edeceğim, hem de Gençlik ve Spor Bakan-
lığının bütün politikasını ve Bakanlığıma yöneltilen 
bütün eleştirileri cevaplamaya gayret sarfedeceğim. 

Bu iki husus arasında muntazam bir denge kur
maya çalışacağım saygıdeğer arkadaşlarım. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) —. Sabaha kadar seni 
dimdik dinleyeceğiz. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Muğla'ya bir spor 
salonu vaat et sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, Genç
lik ve Spor Bakanlığının zaman zaman hangi politi
ka üzerinde yürütüldüğü konusunda bir kısım beyan
lar izhar edilmiş bulunulmaktadır. 
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Esasen, Bakanlığımızın politikası, her şeyden ev
vel gençliğe ve spora gereken önemi verme hassasi
yetinden başlar. Bu hassasiyet, 1969'da yerinde ve 
zamanında tespit edilmiş, gençliğe ve spora verilen 
başlıbaşına önem, Gençlik ve Spor Bakanlığının ku
ruluşuyla tebellür ettirilmiştir. 

Bu politika, gençlik ve spor meselelerine verilen 
bu önem, sadece bununla kalmamıştır. Hükümetimi
zin programında, Bakanlığa başladığımız zamandan 
itibaren kamuoyuna yaptığımız bütün açıklamalar
da, gençlik ve spor politikamızı hangi esaslara inhi
sar ettirdiğimizi gayet kesin hatlarla açıklamıştık. 

Saygıdeğer milletvekilleri, gençlik ve spor politi
kasında hangi esaslara istinat ediyoruz? Millî Selâ
met Partisi sözcüsünün ve diğer bir kısım sözcü ar
kadaşlarımın hassasiyetle belirttikleri gibi, esasında 
gençlik ve spor politikası, maddî ve manevî esaslar 
üzerine temel atılmak suretiyle yüceltilebilir. (M.S.P. 
ve A. P. sıralarından alkışlar) Gencin, maneviyatı 
da, maddiyatı da tam bir isabetle teçhiz edildiğinde, 
milletin unsurunu meydana getiren temel tam mana-
sıyle ele alındığında ve mükemmel şekilde maddî ve 
manevî alanda örüldüğünde, Türk milletinin o zaman 
müreffeh ufukları, bir kere daha ve daha hızlı su
rette kendisini gösterecektir. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Bakanlığımıza terettüp eden vazifeleri, maddî ve 
manevî politikada Gençlik ve Spor Bakanlığına te
rettüp eden, Gençlik ve Spor Bakanlığının yüklendi
ği vazifeler ne ise, onları genişliğine yapmanın çabası 
içindeyiz. Bu vazife, sadece benim Bakanlığımın 
bünyesine ait ise, o, yapılmaktadır ve yapılmaya de
vam edecektir. Eğer, bu vazifeler gençlik ve spor 
politikasının bir koordinatörlüğünü icabettiriyorsa, 
Bakanlığım tepede bulunan bir koordinatör mevkiin
de ise, o, yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecek
tir. Meselelere gayet müşahhas açıdan bakmak isti
yorum, saygıdeğer arkadaşlarım. 

Özellikle, spor politikasında, gençliğimize spor
dan ne verebiliriz? Bütün arkadaşlarımın ittifak et
tiği, özellikle, «Beynelmilel sahalardaki sportif geri
lemede veya duraklamada veya başarısızlıkta, Türk 
milletinin arzu ettiği seviyeye gelinebilmesi için, 
hangi yaralara neşter vurmak lâzım, hangi mesele
lerin üzerine gitmek lâzım?» in üzerinde durduk ve 
şunları ortaya çıkardık. Esasında, bir kadirşinaslığı 
burada ifade etmeden geçemeyeceğim: 

Cumhuriyet hükümetleri, gençliğe ve spora bugü
ne kadar azımsanmayacak hizmetler vermiştir. Genç

liğe ve spora hiçbir zaman küçümsenmeyecek hız-
metler götürmüştür; ama bu kâfi midir? Hayır, kesin
likle kâfi değildir. 40 milyonluk bir Türkiye, büyüyen 
bir Türkiye, Çf 49'u genç nesil olan bir Türkiye'de, 
elimizde bulunan meseleleri daha genişliğine ve daha 
büyük bir açıdan ele almanın zorunluluğunu biliyo-

I ruz. Bu mecburiyet karşısında, evvelemirde, elimiz
de bulunan tesisleri genişletme politikasına parmak 
bastık. Sadece tesisleri genişletme politikasına değil, 
elde meVcut tesisleri en yüksek kapasiteyle ve en iyi 
bir kullanımla yürütme politikasına parmak bastık. 

Türkiye'deki sporcu kaynağının geniş mikyasta 
i artırılması gerektiği kanaatine ulaştık. Türkiye'de 

amatör spor kuruluşlarının tam manasıyle desteklen
mesi gerektiği inancını daima taşıdık. Türkiye'de bü
yük bir potansiyeli haiz olan okuliçi kaynağı, Silâhlı 

; Kuvvetler kaynağını ve bu kaynaklar dışında bulu-
] nan esnaf - gençlik, işçi - gençlik, köylü - gençlik gibi 
1 büyük kaynaklan tam rantabl bir şekilde spora alış

tırma gereğine inandık. Bu gerekleri, biraz sonra, Ba-
j kanlığımın faaliyetleri cümlesinden açıklama fırsatı-
| nı bulacağım, saygıdeğer arkadaşlarım. 

Evvelâ, Yüce Meclise şunu söylemek isterim : 1976 
bütçesi, her yönüyle, gençlik ve spor politikasına ha
yatiyet vermesi bakımından fevkalâde büyük merhale
leri katetmiş ve Yüce huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. Bugün, Yüce Meclisin huzuruna sevkedilen 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bütün bağlı birim
leriyle, toplam bütçesi 1 631 000 000 liraya erişmiş-

j tir. 1975'te 1 133 000 000 olan bu bütçe, 1974'te 
756 050 000 lira olan bu bütçe 1974'e nazaran % 105 
ve 1975'e nazaran % 60 şeklindeki bir büyük aşama
nın ifadesi olmuştur. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümeti 
bir ay zarfında Türk gençliğinin hizmetine iki tane 
gençlik ve spor akademisini hizmete sokmuş bulun
maktadır : 10 Aralık 1975'te, Manisa Gençlik ve 
Spor Akademisi 84 öğrencisiyle, 12 Ocak 1976'da Ana-
doluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi 108 öğrenci
siyle gençliğin hizmetine girmiştir. Gençlik ve spor 
akademilerinin natamam açıldığı yolunda veya açıl
maması gerektiği yolundaki iddialar, mutlak butlan
la batıldır, maluldür. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bu tesislerin deva
mını istiyoruz Sayın Bakan, devamını. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
BRIEK (Devamla) — Esasında, vazifeye başlama
dan evvel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, 
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kendisine mahsus hiçbir teşkilâtı ve binası olmadan, 
sadece Beden Terbiyesinin tesislerinden istifade etti
rilmek gayesiyle kurulmuştur; kendisine mahsus hiçbir 
binası olmadan açılmıştır. O zaman, bu konuda hiç
bir tenkidin yönetilmemesi calibi dikkattir. Esasında, 
biz bunu da tasvip ediyoruz; eldeki imkânlar değer
lendirilmiştir. Bugün yüzlerce gencimiz, Kıbrıs'tan 
gelen 8 öğrencimiz, 23 tane kız kardeşimiz orada 
eğitim görmektedir. Bütün handikaplarına rağmen, 
bütün yokluklarının Hükümetime ve omuzlarımıza 
yüklenmesine rağmen, 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Akademisinin dâhi açılmasını uygun görüyoruz biz. 
Kaldı ki, 1968'de Başbakanımız tarafından temeli 
atılan, 30 milyon liraya yakın para sarf edilen, dersa-
neleriyle salonlariyle, stadlariyle değerlendirilmesi 
icabeden Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademi
si, terazinin kefelerine konmuş; âtıl mı bırakılmalı
dır, bunun eksiği ve gediği tamamlansın diye, dışarı 
da 108 tane Türk gencine tahsil imkânı verilmemeli 
midir terazisine konmuş; hayır, («hayır» manasına 
değil, «hayırlı» olma manasına) o Gençlik ve Spor 
Akademisinin gençlik hizmetinde bulunmasının isa
betli olduğu kaydedilmiştir. Bugün, kaydettiğimiz 
İsabeti daha iyi anlıyoruz. Elimizdeki bütün imkânları 
sarf etmiş bulunuyoruz. Bugün, 400 - 500 senelik is
tanbul _ Üniversitesinin hiçbir eksiği yok denemez. 
Esasında, öğretim kuruluşları, yükseköğretim mües
seseleri, daima kendi kendini yenileyen müesseseler
dir. Biz bunları açarken dedik ki, «İki tane gürbüz 
çocuk doğmuştur; bu gürbüz çocuklar büyüyecek ve 
gelişeceklerdir; bunlar kendi kendilerini yenileyecek
tir». Dalma bu merhale içinde, gençlik ve spor aka
demileri istenilen seviyeye gelecektir. 

Manisa Gençlik ve Spor Akademisi, 13 milyon 
lira sarfı neticesi, olimpik yüzme havuzu ile spor 
salonları ile, stadları ile, yurdu ile, sıcak suyu ile, 
banyosu ile, her şeyi ile gençliğin hizmetine sokul
muştur. Bütün risklerine rağmen bu gençlerimizin, 
hem barınma, hem de gıda yardımlarını program 
dışı olarak temin ettik. Belki yeterli değil; ama riske 
girerek temin ettik. Bu seneki bütçemizde, gençlik ve 
spor akademileri öğrencilerine mahsus olmak üzere 
ve sadece gıda yardımına inhisar etmek üzere 1 710 000 
münhasıran gıda yardımı tahsisatı konmuştur. Bu 
suretle de, 1976 senesinde kendilerine muntazam, 
Iherhangi bir vaadi tazammun etmediği halde, her
hangi bir yüktenim artına girmediğimiz halde, tahsi
satla, riskle gençlerimize bu imkân bahşedilmiş ola
caktır. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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Saygıdeğer arkadaşlarım, en büyük kaynağımızın 
okul içi kaynak olduğundan bahsettim. Bugün bizim, 
Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle Köy îşleri Bakanlığı 
ile Millî Savunma Bakanlığı ile Bakanlığımız zama
nında başlatılan geniş bir koordone çalışma vardır. 
Koy îşleri Bakanlığı ile olan çalışmalarımızı ve pro
tokollerimizi biraz sonra söyleyeceğim. Halen orta
öğretimde bulunan 10 milyon öğrenci, bizim en bü
yük spor kaynaklarımızdan birini teşkil etmektedir. 
Bu sene programda, sadece misal olarak soluyorum; 
özellikle Yüce Meclisin ve ona inzimamen yüce mil
letimizin güreş konusundaki hassasiyetini bildiğim 
için söylüyorum, bu sene 1976 bütçesiyle okullara 
araç ve gereç yardımı yönünden 13,5 milyon lira 
tahsisat getirdik. Bu tahsisat, 1975 senesinde 6 mil
yon lira olarak gözükyordu. Bu demektir ki, 1976 
bütöçesi, okullar gönderilecek spor malzemesinde 
% lOO'ün üzerinde bir artırımı getirmiştir. Biz sade
ce onunla kalmadık muhterem arkadaşlarım, 1975 
yılında 66 tane güreş minderinin okullara dağıtılma
sı öngörülmüşken, bütçe tasarruflarıyla 125 güreş 
minderinin daha 1975 yılı bütçesinden okullara da
ğıtılmasını temin etmiş bulunmaktayız. Bu dağıtımı 
1976' yılında daha genişliğine, gençlerimize, özellik
le okullarımızın sinesine göndermenin, güreşi ve okul 
içi spor kaynağını geliştirmekte büyük bir etken ol
duğunu söylemek isterim., 

Saygıdeğer arkadaşlarımdan sadece Saym Ataman 
izciliğe temas buyurdular. 

İzcilik konusundaki faaliyetlerimiz, bu sene 80 000 
izciyi eğitim altına- alma şeklinde tecelli edecektir. 
Ayrıca 4 sabit, 2 yarı sabit, 7 çadırlı kampın üstüne, 
3 tane, programa konan gençlik kampımız mevcut
tur. Ayrıca, 1975 yılında 3 gençlik kampımızın da ya
pımı ihale edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında, özellikle 
kitle sporuna dönük spor tesisi açığına, isabetli ya
tırımlarla çare bulacağımızı ve bulduğumuzu, 1976 
bütçesinin basın toplantısında ne söylediysek, Hükü
met Programında ne söz verdiysek aynını yerine ge
tirmiş olarak Yüce Huzura geldiğini biraz evvel teba
rüz ettirmiştim. Bunu şu şekilde açıklamama müsaade 
buyurunuz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü bütçesinde 1975'e göre artırım nispeti 
% 60'dır. 1974'e göre artırım nispeti % 110'dur. 
Bunlarla Türk gençliğine neyi getirdik? Kitleye ve 
semte dönük spor tesisini nasıl getirdik? Rakamları 
vereyim : 
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Bugün, benim teşkilâtımın - Silâhlı Kuvvetler, 
okullar, diğer bakanlıklar ve özel kuruluşlar hariç -
halen faal spor salonu sayısı 104'tür. Bu sene prog
rama koyarak kesinleştirdiğimiz spor salonu adedi, 
1976'da inşaasına başlanmak, 1977'de hizmete sokul
mak üzere programa konulan ve kesinleşen spor sa
lonu adedi 135'dir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu 135 salonun 100 tanesi özellikle ka
zalarımıza, büyük kasabalarımıza, büyük üriiteleri-
ımize ve semtlere dönük, gençliğimizin sporla devamlı 
bir biçimde iştigal etmesini sağlayacak tesislerdir. 
Bir salonda 10 tane spor dalının icra edildiği düşünü
lürse, başta güreş olmak üzere, sporun ana dalların
da kazalara ve kasabalara yayılan bu tesislerin, yakın
dığımız güreşte ve diğer spor dallarında inşallah ya
kın bir gelecekte Türk. milletinin hangi merhalelere 
ulaşacağının bir müjdecisi olacaktır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bugün Türkiye'mizde benim Bakanlığıma bağlı teş
kilâtımda sekizi açık, birisi kapalı halen faal yüzme 
havuzu vardır. Sekiz açık, bir kapalı faal yüzme ha
vuzu. Bu sene 1976'da programa sokulan, 1976' 
da inşaasına başlanıp 1977'de bitirilmesi kararlaştırı
lan 19 kapalı yüzme havuzu vardır, sevgili arkadaş
larım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir sayın arkadaşım, üç tarafı denizle çevrili mem
leketimizde yüzme sporunun niye gelişmediğinden bah
setti. 

Bugünkü ilmî donelere göre, denizle çevrili olmak 
ıbelki yüzme öğrenmeye yeterli ama, yüzme sporunda 
ileri gitmeye yeterli değil. Yüzme sporunda ileri git
mek için, 12 ay çalışacak kapalı salonlara ihtiyacı
mız var. Bunlar işte o salonlardır, o yüzme havuzları
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sade bununla kalmadı, saygıdeğer arkadaşlarım : 
37 tane seyircili stad, 6 tane kayak: evi, ilk defa Tür
kiye'de Erzurum'da cirit alanını, ata sporuna hayat 
verecek cirit alanını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
1976 Programında getirmiştir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 37 atletizm pisti ve bir bu ka
dar âçıkhava basketbol, voleybol sahası, tenis kortu 
ilâve edilirse, cem'an bütün tesislerin üzerine, 1976 
bütçesinin, havuz ve spor salonu dışında, % 60'ın 
dışında bir artırım getirdiğini Türk milletinin iftihar 
edeceği bir kesin belge olarak yüce milletin temsil
cileri huzurunda söylemekten haz ve kıvanç duyuyo
rum, muhterem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

OSMAN ÖERAN (Ankara) — Bize de bak Sa
yın Bakan, hep Adalet Partisinin üstüne dönüp övü
nüyorsun, bize de bak. 

'BAŞKAN — Sayın Ceran, tesadüfen öyle oluyor 
eif endim, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Hayır efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Halk Partisi sıra
ları Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
boş olduğu için, boş sıralara söylemek ihtiyâcını duy
muyor Sayın Bakan. Onlar gençliğin yalnız adını edi
yorlar, bütçesinde yoklar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, yerinden nutuk atma 
yok, usulümüzde. 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Riyasetinizde bu
na da alıştık, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim, 
çok rica ederim. Benim riyasetimde böyle şeye alış-
ma'mışsınızdır siz. Başka alışkanlıklarınız, itiyadınız 
devam ediyor herhalde. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AUt ŞEVKÎ 
EREK (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlarım, özür 
dilerim, aynı şeyi temadi ettireyim; adede göre ben 
arkadaşlarıma döndüm, bir ayırım yapmak sureti'ka-
tiyede hiçbir arkadaşımızın aklına gelmez, bizim de 
aklımıza gelmez. 

1976 bütçesinde bir kısım harcıâlem yatırımlar, 
bir kısım harcıâlem işler için gayet büyük tahsisat
lar konmuştur, saygıdeğer milletvekilleri, özellikle, 
bölge bütçelerinin transferlerinde geçen seneye na
zaran ki, geçen seneki bütçe tahsisatı 125 000 000 
milyondur, bu sene bölge bütçelerine konulan tah
sisat 225 000 000 milyondur, aşağı yukarı % 100'e 
varan bir artırım sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, tesislerin daha iyi kullanımını sağ
layacak, akarını, bozuğunu, şü veya bu şekildeki ek
sikliğini giderecek onarımlar faslına da, 1974'e göre 
% 200, tahsisatına göre, \% 100 nispetinde sadece 
bu onarımlar için tahsisat konulmuş bulunmakta
dır., 

10 yılda, kitle sporuna dönük proğrarhlaşth-üıgı-
mız bu 1 000 spöf salonunun, özellikle 1975'le bağ
lantısının yapılabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, 1975 bütçesinden yaptığı tasarruflarla, 
24 000 000 milyon liranın sarfına yetki vermekle, bu 
salonların inşasına 1975 mâlî yılı içinde bâşlânifla 
imkânını da bize vermiştir. Bu konuda, Yüce Hükü
mete şükranlarımı arz etmeyi de bir borç telâkki 
ederim. 
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Saygıdeğer arkadaşlarım, bir kısm arkadaşlar, 
elimizde bulunan mevcut tesislerimizin atıl kapasite
sinden bahsettiler. Atıl kapasite, 1974 yılında, o za
manki sayın Bakan tarafından Meclis zabıtlarına 
intikal ettirilmiş bir yüzdeye dayanmaktadır. Bu 
yüzde, spor tesislerinin % 17 nispetinde kullanıl
dığına dairdir. Ben bu meseleyi Yüce Komisyonda 
ve Yüce Senatoda açıklamıştım. 1975 senesi sonla
rında, spor tesislerimizin kullanılma oranı % 50'ye 
yaklaşmıştır. 1976 yılında kullanılma oranını % 80'e 
yaklaştırmanın çabası içindeyiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, Spor - Toto'nun bat
tığından bir kısım arkadaşlar özellikle bahsettiler. 

Spor - Toto'nun bir iflas eşiğinde olmadığını, 
batma durumunda olmadığını bildirmek isterim. 
Spor • Toto eski normal seyrini gösterememekte
dir; ama bugün, bir kuruluştur; öyle bir kuruluş
tur ki, bugüne kadar Türkiye'nin spor tesislerine 
750 milyon liraya yakın bir katkı, Kredi - Yurtlara 
169 milyon liraya yaklaşan bir katkı, Maliye'ye 
110 milyon liraya yaklaşan bir katkı ve nihayet ku
lüple! e 125 milyon liraya yaklaşan bir ilâve gelir 
sağlamıştır. 

Bize ait olan vazife; Bu kuruluşu şu veya bu 
şekilde, içinde çalışan işçisiyle beraber, daha rantabl 
bir 'hale getirme konusunda, elimizdeki imkânlar 
nispetinde gerekli tedbirleri almak, bize yüklenilmiş 
bir Devlet adamı veyahut hükümet adamı olmanın 
normal bir gereği ve icabıdır. 

Şunu tebarüz ettirmek isterim; Spor - Totoda 
yapılan tasarrufların gereği, hükümete geldiğimiz 
31 Mart 1975'ten şu ana kadar, Spor - Toto'ya tek 
bir fert işe alınmamıştır. Böyle bir politikayla da 
iftihar etmek hakkımızdır. 

Bir kısım arkadaşlarım, teşkilât kanununun 
yöklıiğüödan bahsettiler. 

'Gerekten, bu altı senedir, arkadaşlarımızın ten
kitleri arasında belirtilen bir husustur. Teşkilât ka
nunumuz hazırlanmıştır, bakanlarımızın görüşlerine 
sunulmak üzere, müddetli olarak gönderilmiştir. 
Bakanlıklarımızın görüşleri geldikten sonra Yüce 
Meclise sevk edilecektir. 

Yine, kredi yurtlar kanunu tadili tasarısı Ba
kanlar Kurulundadır ve Yüce Meclise sevk edilmek 
üzeredir., 

Bünüh dışında, profesyonelliğe tam bir kanunî 
düzenleme getirecek olan profesyonellik kanun ta

sarısı tanzim edilmekte ve Yüce Meclisin huzuruna 
bir an evvel getirilebilmek için gayret sarfedilmek-
tedir, 

Özellikle, amatör spor kuruluşlarına yardımımızı 
temin edecek olan Dernekler Kanununun 50 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki tadil tasarısı Yüce 
Meclisin gündemindedir. Bir an evvel görüşülüp çı
karılması hepimizin dileğidir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bir kısım sözcüler, Se
natodaki ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarım
dan bahisle, «Yurtlarımızın işgal altında bulundu
ğunu» söylediğimi haksız şekilde belirttiler. 

Gayet kesin ve açık bir şekilde, gerek Yüce 
Komisyonda, gerek Senatoda, Bakanlığıma bağlı 
yurtların işgal altında olmadığını, işgal altında ol
duğu takdirde Devlet ve millet olarak buna müsaade 
etmemekle yükümlü bulunduğumu, bununla müca
dele etmenin en basit bir devlet anlayışı olduğunu 
açıklıkla beyan etmiştim, kesin şekilde söylemiştim. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, oradaki ar
kadaşımız, «Efendim, yurtlar belirli tandanslara 
göre bölünmüştür. Bir kısım yurtlarda sağ tandans-
lı, bir kısım yurtlarda sol tandanslı arkadaşlar var» 
deyince, ben, bir gerçeği ketim mi edeyim, örteyim mi? 
«Evet» dedim, «Bir kısım yurtlarda sol tandanslı 
arkadaşlar, bir kısım yurtlarda sağ tandash arkadaş
lar var» dedim. Bu gerçeği hanginiz gizliyorsunuz? 
Sınıfta mı gizleniyor bu, caddede mi gizleniyor, 
yoksa spor salonunda dolaşıldığında mı gizleniyor? 
Bunun izalesi için gayret sarfediyorıtz; Mücadele
miz, bu uçurumu kapatmak için; mücadelemiz, 
kardeşliği, birliği, iman birliğini, gerçek milliyetçiliği 
tesis ettirmek için... (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

Ben bir gerçeği söyledim ve arkadaşım dedi ki, 
«Bunlar nasıl oluyor?». «Bunlar nasıl oluyor?» de
yince, bir diğer gerçeği söyledim; Devri iktidarı
nızdan öyle devralındı dedim. Bu da bir gerçektir. 
Ben bunu mazeret olarak söylemiyorum. Esasında, 
başka bir devre ait olan belirli bir bozukluğu bu
rada mazeret olarak söylemek, süflî bir düşüncedir, 
ona tenezzül etmeyiz. Tenezzül etmeyiz; yalnız, bi
ze bir itham yöneltilince; bu itham, sizin, büyük 
vaatlerle, büyük ufuklarla büyük kardeşlik saika-
larıyle geldiğiniz bir iktidar döneminde de, bu tan-
dans aykırılığı var idi. Bu telâfi edilemedi. Biz, bu
nu, bir güvenoyu alamamış hükümetten, sizin vesi

lenizle, sizden aktarma devraldık. Gereğini yapa-
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Cağız. Nasıl yapacağız gereğini? Kardeşliği, imanda ve 
milliyetçilikte. Türkiye'nin bütünlüğünde, - parçalayı
cılığında değil-birleşmelerini sağlamak niyetiyle yapa
cağız. (A. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) Ama, benden şöyle bir tedbir beklemeyi
niz arkadaşım, böyle bir tedbir beklemeyiniz; Ben, 
«Bir araya getiriyorum» diye, biraz sonra önü
nüzde söyleyeceğim, kanaatlerini açıkça göreceksin i/, 
bıı kamplara ayrılmış veyahut belirli mihrakların 
tahrik ettiği, Devletin, sadece hür demokratik reji
mine Anayasaya yönelik tehditlerine karşı eğer bu 
tandans aykırılıkları, ayrılıkları var olmuşsa, ben 
bir Bakan olarak, onların daha çok kan dökmeleri 
için, «Aynı yurtta toplanın birbirinizi yeyin» diye, 
belirli bir zabıta kuvvetiyle aynı yurtta baskıya mı 
girişeceğim? Hayır. Bunu ben kardeşlik duygusuyla, 
bunu ben iman duygusuyla, imanda birlikle, kar
deşlikte birlikte yapmaya çalışacağız. Zaten davamız 
ve niyetimiz de budur. 

Meselenin intikal ediş şekliyle söze böyle girdim. 
Hiç bir zaman, bugün de işgal altında değildir. Da
ha beş gün evvel arama yapılmıştır. Bu aramada 
ele geçen şeyler vardır. İşgal altında da tutulma
maktadır, Yjrtların boşluğu hakkında da buvi vere
ceğim kendilerine arkadaşlarımın. 

Evvelâ teknik bilgi vereyim: 
.Saygıdeğer milletvekilleri, halen 14 ilde 33 tane 

yurdumuz var. 1976 yılında 22 ünite yurdun hiz
mete sokulmasının programlanmasını yapıyoruz. 
Bunlardan 8 tanesinin 1976'<ia Türk gençliğinin hiz
metine girmesi takarrür etmiştir, kesinleşmiştir. Ay
rıca, 5 tanesinin kesinleşmesi için gerekli çaba gös
terilmektedir. 

51 ilimize dağılmış yükseköğretim müessesesinin 
Türkiye sathındaki bu geniş dağılımı gözönüne alı
nırsa, yurt ihtiyacının dengeli olarak yurt sathına, 
bu öğretim müesseselerine paralel bir biçimde da
ğılmasının önemi ortaya çıkar. 

Bu dağılmayı YURT - KUR elinden gelen im
kânlarla Türk gençliğinin hizmetine götürme çalış
ması yolundadır. Nasıl? Bu sene Türkiye Cumhuri
yeti Hazinesinden YURT - KUR bütçesine 602 mil
yon lira sübvansiyon yapılmıştır, yardım yapılmış
tır. Bu yardım 1975'te 375 milyon idi, aşağı yukarı 
büyük bir artış. 1974'e göre artış % 200'e varan bir 
artıştır, meblağ itibariyle. 

Bugüne kadar Kredi Yurtlardan kredi alan öğ
renci sayısı 71 bine ulaşmıştır. Halen kredi alan 
öğrenci adedi 43 bin küsurdur. Bu sene aldığımız 

bu Hazine yardımıyle yeniden kredi tahsisi öngörü
len öğrenci adedi 31 bindir. 

Şimdi, 43 bin, 31 bin daha 74 bin... Eğer Tür
kiye'deki yükseköğrenim öğrencisi sayısını 225 bin 
olarak farz ederseniz, bugün Türkiye Cumhuriyeti 
bütün yükseköğrenim öğrencisinin % 40'ına kadar 
olan bir nispete merdiven dayamıştır, kredi konu
sunda. Büyük bir nispettir, azımsanmayacak bir nis
pettir, büyük bir yardımdır. Hizmeti, olduğu gibi 
ikiye katlayan bir yardımdır. 

Bu teknik bilgiyi verdikten sonra, yatak kapa
sitemizin, yeni açılacak yurtlarla, halen mevcut 27 
bin küsurun üzerine, 5 bin daha ilâve edileceği ve 
33 bine yaklaşacağı keza öngörülmüş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç bir arkadaşımın bu
rada bana bir bu konuda eleştiri yönelmemesine 
rağmen şu hususu açıklamakta fayda görüyorum, 
özellikle : Bugünkü kredi miktarımız 500 liradır. 
Bakınız, Yüce Mecliste bu konuda hiç bir şey söy
lenmediği halde, açıklamakta kamuoyu bakımından 
yarar görüyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Senatoda ve 
Komisyonda söylediniz mi Sayın Bakan? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Senatoda söydendi aynı konu, 
Komisyonda da söylendi. Ben burada, söylenmeden 

. tekrar ediyorum. 
Esasında, 500 liralık kredi, bir destek kredisidir; 

bir, aileye yardımdır; çocuğun yemesine, içmesine, 
kalemine bir destek yardımıdır. Gönül, bunun 600, 
700, 750 lira olmasını ister. Esasında, bugünkü stan
darda göre bir hesap yaptığımızda, rakam bunların 
da üzerinde tutar. 

Biz bu hesabı yaptık. 600 liradan verildiği tak
dirde 15 bin yeni öğrenciye kredi verme imkânı do
ğuyor. 500 liradan 31 bin öğrenciye tahsis yapma 
imkânı doğuyor. Böyle bir devlet yardımı için 16 bin 
öğrencimizi bir tarafa çekmeye sureti kafiyede gön
lümüz razı olmadı. Esasında, Bakanlığımızın bir 
politikasıdır. Bilindiği gibi, YURT - KUR bir özerk 
kuruluştur. Onların yetkili kurulları bu konudaki 
tespiti, yani kredi tespitini ve miktarını açıklıkla ya
pacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bize yöneltilen siyasî 
tenkitlere gelince : Şunu anlıyorum ki, bir kısım ar
kadaşlarımızla bir teşhis ayrılığımız var. Hastalığı 
teşhiste bugüne kadar sayısız tecrübe geçirilmesine 
rağmen, elimizde sayısız belge bulunmasına rağmen, 
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bütün olayların teyit etmesine rağmen, ortadaki bir 
teşhis birliğinde hâlâ anlaşamıyoruz. Mesele bir öğ
renci olayı mıdır? Mesele bir sağ - sol çatışması 
mıdır? Yoksa, mesele, Türkiye'nin temel nizamına 
yönelik, Türkiye'nin gerçekten hür rejimine yöne
lik, Türkiye'nin istiklâline, imanına, birliğine, bü
tünlüğüne müteveccih bir saldırı mıdır? Bu teşhiste 
bir türlü anlaşamıyoruz. 

Bize sorarsanız, ortada bir öğrenci olayı yoktur. 
Ortada, bir öğrenci çatışması da yoktur. Ortada 
Türkiye Cumhuriyetinin anatemeline ve nizamına 
ve rejimine, benim anladığım kadarıyle, gerçekten 
hür demokratik rejimine ve gerçekten hakikî halk 
hükümetine ve halk iktidarına yönelik hakikî bir 
saldırı vardır. Bir diktatorya, bir rejim saldırısı var
dır. Bizim tespitimiz budur. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Genç
liği alet ediyorlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALt ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Eğer, bu tespit 1968 olayların
dan sonraki hadiselerde, 12 Marttan evvel konulan 
teşhislerde, 12 Marttan sonraki mahkeme zabıtları 
tespitlerinde, söylenilen sözlerde, burada müştereken 
Anayasa tadillerinde verilen önergelerle hâlâ tespit 
edilememişse, hâlâ ortaya konamamışsa, buna sa
dece «Pes» demek lâzım. 

ALÎ ACAR (Samsun) — Pes demeyeceğiz, tuşa 
getirinceye kadar pes demeyeceğiz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALt ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Fikre, fikre... 

Sevgili kardeşlerim, şimdi bir yanılgılar silsilesi 
birbirini kovalıyor. Gençliğimin eksiği var mı? Var. 
Gençliğimin şu veya bu şekilde daha büyük spor 
tesisine veyahut daha geniş öğretim müesseselerine 
ihtiyacı var mı? Var. Bu mesele başkadır saygıde
ğer arkadaşlarım. Bu mesele başkadır : Devletin ve 
milletin birliğine, bütünlüğüne yönelik, hür rejimi
ne yönelik saldırı, kasıt, niyet başkadır. Bunun ara
sına çizgi çizmek lâzım. Bu çizgi artık kendisini gös
termiştir, artık ortaya koymuştur. 1970'te muhterem 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bu kürsüden, tale
be hareketlerini «kutsal isyan» olarak tavsif ediyor
du, «kutsal isyan» diyordu. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — 1970 değil Sa
yın Bakan, tarihlere iyi bakın, 1968'dir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALt ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — 1970 efendim. Bendeki zabıt, 
Sayın Celâl Kargılı'nın sözü 1970'dir Sayın Genç, 
buradadır zabıt sureti. (A. P. sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Celâl Kargı
lı 1970'de Halk Partili değildi, dikkatli okuyun Sayın 
Bakan, doğru olarak geçsin zabıtlara. 1970'de Celâl 
Kargılı Hal'k Partili değildi, lütfen doğru olsun. Doğ
ru okuyun, doğru geçsin zabıtlara. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Beyefendi, Celâl Kargılı, Sa
yın Celâl Kargılı... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Okuyun, oku
yun, dinliyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Söylediğiniz sözlere biraz... 
Okuyorum efendim, lütfen, dikkatinize sunuyorum. 

«Celâl Kargılı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına; Birleşim 91, tarih 29 . 5 . 1970» Buyurun fo
tokopiyi... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) İşte efendim, fotokopi burada... Sevgili arkada
şım, fotokopi burada, buyurun... Buyurun beyim, iş
te burada... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam buyurun efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Esasında, saygıdeğer arkada
şım, fark eder mi? İyi tetkik buyurmamışsınız. Bir 
lüzumsuz tenkit yöneltiyorsunuz. Fark etmez, 1970' 
de de olsa, 1968'de de olsa farketmez. Ben, asas, 
anafikrin yanlışlığını ortaya koyuyorum. Farzet ki, 
1968... Sizin dediğiniz doğru olsun; yani, benim de
diğim doğru çıktı ya, sizin dediğiniz doğru olsa da
hi, ben fikrin üzerinde duruyorum. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sinirlenmeyi
niz Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALt ŞEVKt 
EREK (Devamla) — Hayır, sinirlenmiyorum efen
dim, niye sinirleneyim? Ben, biraz, sizin sinirlendi
ğinizi anladım, çünkü aniden çıktı fotokopi, birden... 
Elimin altında koyduğuma isabet etmişim. 

«Kutsal isyan» diye tavsif edildi, «kutsal isyan». 
Talebe hareketlerine, «kutsal isyan» diye bir teş

his Içonursa, o teşhis sonradan kesinlikle kendi ya
nılgısını ortaya çıkarır. Öyle dendi sevgili arkadaş
larım. Bugün tezgâhlanan bir oyun, yahut bugün 
ortaya sürülen bir siyasî fikir, 1971 12 Mart'ından 
evvel de ortaya kondu. Ne dendi? Gayet aşikâr, 
«A. P. giderse, Demirel giderse bu işler üç ayda dü
zelir» denmedi mi? 

OSMAN CERAN (Ankara) — Düzeldi ama, siz 
yine bozdunuz. 
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HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen kaçtın, ben 
mi kovaladım? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Ulus'un sayfalarında dendi, 
dendi : «Üç ayda düzelir» dendi. Üç ayda düzelmek
le kalmadı; 12 Mart'tan evvel, «Anayasanın kılına 
dokunanın başına bu Meclis kubbesi yıkılır» dendi. 
«Gençliğin şu hareketini yapanı, şöyle itham ederim», 
dendi. Bunların hepsi söylendi. Aradan, fazla de
ğil, bir ay geçtikten sonra, bu Anayasanın değişmesi 
gerektiği ve lüks olduğu kanaati ileri sürüldü ve De-
mirel'in ve A. P.'nin uzaklaştırılmasından sonra, 
'sağlam beş hükümet değişti ve aradan dört sene 
geçtiği halde, işlerin düzelmediği, Türkiye Cumhu
riyetine bu siyasî istikrarsızlığın maddî ve manevî 
manada büyük kayıplara duçar olduğu da ortaya 
çıktı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sorumluluk 
vardı sizlerde. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Hepsine gü
ven oyu verdiniz o hükümetlerin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sadece bununla kalmadı. 

Son Talû Hükümetinin ikinci yarısına kadar hep 
beraber oy verdik, hattâ, hangi, ne zaman oy ver
dik? Memur sendikalaşma haklarını şimdi savundu
ğunuz halde, o zaman önergeye de birlikte, hep be
raber oy verildi, hep beraber oldu bu işler. Sizin 
üyeler de beraber vardı. 

Esasında saygıdeğer arkadaşlarım, bu gibi olay
lar, benim kanaatime göre, bırakın gazete sayfala
rını, sadece 1968 zabıtlarını şöyle bir kaba taslak 
gözden geçirsek, 1971, 1972, 1973 zabıtlarını bir göz
den geçirsek, <<C. H. P. ne demiş? A. P. ne demişi?! 
1971 'den evvel ne demişler? 1971'den sonra ne de
mişler? Hangi tedbirleri ileri sürmüşler? Hangi ta
sarıları getirmişler?» bunlar bütün açıklığıyle var. 

Ben, bu işin bir, şöyle genellikle bir huzmesini 
bir manzume olarak Yüce Meclise, o da bize yönel
tilen tenkitleri cerhetmek yolunda, söylüyorum. 

Meselenin, öğrencinin ihtiyacı ile alâkası yok
tur. İnsanoğlunun ihtiyacı kıyamete kadar bitmez. 
Fransa bu ihtiyacı tamamlayamamıştır. Amerika 
bu ihtiyacı tamamlayamamıştır, tam manasıyle. İn
sanoğlunun ihtiyacı bitmez. Değişen bir dünyada 
ihtiyacın sonu alınmaz. Gelişen bir dünyada ihti
yaçlar daima artar. Ben size söylüyorum, gencime 
ne getirdiğimi söylüyorum : 52 senelik 104 salona, 
bir yılda 135 salon getirdik diyorum Cenabı Hak, 
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235'ini nasip etsin. Eksiğimiz var... Yalnız, mesele 
bu değil. Mesele hizmet etme. Benim bugün bir gen
cim, 16 yataklık bir yatakhanede yatan da vardır; 
Orta Doğu'daki gibi, kafeteryası hazır, soğuk - sı
cak suyu hazır, hipodromları, kayıkhaneleri, yüz
me salonları, her türlü ihtiyacı düşünülmüş taşı
nılmış yurtları haiz üniversitelerim de vardır; 50 
kişilik odalarda yatan öğrencilerim de vardır. Biz 
de aynı yurtlardan doğduk. Eğer, gençliğin ihtiyacı 
meselesi ise, Orta Doğu'da hiç bir hadisenin çıkma
ması lâzım. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Çıkmıyor 
zaten. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKÎ 
EREK (Devamla) — Ha.. Çıkmamasının bir sebe
bi var. Sayın Anadol, çıkmamasının son zamanda, 
bir sebebi var. Kurtulmuş bölge olarak telâkki edi
lebilir belki, ondan çıkmıyor; bir hegemonya, bü
tün baskısıyle ele almışsa ve tabiî bir itiraz eden 
de yoksa, bir dikensiz gül bahçesi olmuşsa, pek ta
biî, çıkmaz oradan ses. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Zaten siz 
çıkardınız, otobüsler basılıyor onun için. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Efendim, o meseleleri, tabiî ta
biî, daha iyi bilirsiniz siz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Onu Süleyman 
Genç iyi bilir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Domuzdan 
yana mısınız, bizden yana mı? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sohbetin bu bi
çimi Millet Meclisine yakışmıyor, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Bu bakımdan, saygıdeğer ar
kadaşlarım, muhtelif yanılgılara işaret ettikten son
ra, tahrikçi ajanlar konusuna değineceğim. 

Bir kısım siyasî teşekküller ve bir kısım arkadaş
larımız, bir şeyi belleyince, yani bir tenkit ve eleş
tiri yolunu tutturunca, o şekilde gidiyor. 

Tahrikçi ajanlar... Cumhuriyet Halk Partisi bu 
tahrikçi ajanlar konusunda, hükümet kurmadan ev
vel büyük bir hassasiyetle durmuştu. Hükümet ol
duktan sonra, hafızam beni yanıltmıyorsa, Sayın 
Ecevit'e burada bu konu hatırlatılınca, bu konunun 
gayet hassas bir konu olduğu, zamanın şartlarının 
buna dokunmaya elverişli bulunmadığı yolunda, me
seleyi Millet Meclisinin önüne serdi. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, - madem gençliği böyle 
birbirine katan tahrikçi ajanlar vardı, madem isim-
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leri sizlerce belli idi, bu 7,5 aylık, istifa etmiş dö
nemiyle birlikte 9 aya yaklaşan, iktidarınız sırasın
da, bu kadar üzerinde durduğunuz bir meseleye ni
ye neşter vurmadınız? Meseleyi niye ele almadınız? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Onlara da 
af çıktı Sayın Bakan, onlar da affa girdi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Onlar da affa girdi. Affa gi
ren konuyu şu anda bize niye soruyorsunuz sevgili 
kardeşim? Bize niye soruyorsunuz, affa giren ko
nuyu? (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Yeni provo
kasyonlardan bahsediyoruz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Ben sana şimdi provokasyonu 
söyleyeceğim. 

Jandarma kumandanına kurşun çeken el de tah
rikçi ajanın eli miydi? Nurhak Dağlarına 16 katır 
yükü, 75 tane otomatik makineli tabancayı götüren 
de mi tahrikçi ajandı. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Türk bekçisine, Türk polisine ta
bancayı çeken tetiğin eli de mi tahrikçi ajandı? Han
gi tahrikçi ajan? 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Saptanmamış 
bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Kayman, Sayın Kayman, 
çok rica ediyorum efendim, yerinizden müdahale 
etmeyin. Sayın Bakan, siz sükûnetle devam edin 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Niçin öldürdü
nüz, yargıcın önüne çıkarmadınız? 

Onları suçlamanız için, öldürmeden yargıcın önü
ne çıkarmanız gerekirdi? 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum, lüt
fen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Yönelttiğiniz soru, hem Ba
kanlığım yönünden, hem işin kendisine özgü muh
tevasının bugün intikal etmiş şekli yönünden benim 
muhatap olduğum bir soru değil. Gayet açık. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — O halde Sayın 
Bakan, alanlarınızın dışına çıkmayın. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Deminden 
beri onun dışına taşıyorsunuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Esasında sadece tespitler bu
nunla kalmıyor saygıdeğer milletvekilleri. Tespitler, 
teşhisteki isabet, sadece bununla kalmıyor. 26 Nisan 
tarihli Güvenlik Kurulunun kararı, 22 Nisan ta

rihli Üniversitelerarası Kurulun kamuoyuna söyle
diği beyan, mahkeme zabıt ve dosyaları, Türkiye'de 
yalnız ve yalnız belirli bir tehlikenin olduğunu söy
lemiyor. Nedir bu tehlike ve neye yöneliktir? Teh
like, hür rejime yöneliktir. Tehlike, Türkiye Cumhu
riyetinin bütünlüğüne ve birliğine yöneliktir. Tehlike, 
bizim anladığımız kadarıyle, bizim bildiğimiz ve 
iman ettiğimiz kadarıyle, gerçekten, millet temsilci
lerini bağrında barındıran, hür demokratik rejimin 
temsilcisi olan, bu rejime, bu statüye yöneliktir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Hepimiz dahil, 
hepimiz dahil. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, 
Fransa'daki Mendes France'nin beyanından, o za
manki 1965 olaylarından sonraki De Gaulle'ün işçi
lere ve öğrencilere verdiği tavizlerden bahsetti. Doğ
rudur. 

De Gaulle ve Mendes France ki, Mendes France 
Fransız solunu temsil eder, benim bildiğim kadarıy
le; beynelmilel bir sol piyasada da Mendes France1 

nin, Türkiye'deki sol fikirle bir paralellik arz etme
si gayet normaldir. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Feyzioğlu' 
nun iyi dostudur. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, bu suale ne 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, lüzumsuz müdahaleler 
yapılıyor. Rica ederim Sayın Anadol. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Feyzioğlu'na 
sorun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Feyzioğlu'na siz sorun. Feyzi
oğlu'na zatıâliniz sorun Sayın Ökmen. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Mendes France ve De Gaulle' 
ün Fransa'daki tatbikatından misal verdiler; işçiye 
ve öğrenciye verilen haklardan bahsettiler. 

Esasında, Fransa, bunun sonunun gelmediğini, 
meselenin neye bağlı olduğunu; hürriyetin, sizlerin 
tabiriyle, özgürlüğün beşiği olan ve bugün serazat 
bir hürriyetin bulunduğu Fransa gibi bir memleket
te dahi, 1968'den itibaren seyredegelen hadiselerin 
nereye müncer olduğunu tespit etmiştir. Nasıl tes
pit etmiştir? Onun gözüyle bir kere daha bakalım. 
Bugünkü Fransız Başbakanının hürriyet anlayışına 
bakalım, demokrasi anlayışına bakalım; baskı grup
larının devlet yönetimindeki etkinlik nispetine ba-
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kalım, nasıl ele alınıyor? Gerçek güç ve kuvvet, 
milletin kuvvetini bağrında temsil eden millî Mec
lisler midir, yoksa, dışarıdaki sokak mıdır, sokak 
kuvveti midir? Buna nasıl baktığını şimdiki Baş
bakanın sözlerinden öğrenelim. 

Ne diyor şimdiki Fransız Başbakanı : 1968'den 
beri Fransa tecrübeyi edinmiş. Almış, vermiş, üste
sini vermiş, daha serbest bırakmış, kapatmış, açmış; 
ama bir yere gelmiş. 

De Gaulle'cülerin temsilcisi olan bugünkü Fran
sız Başbakanı, yani biraz evvel konuşan Cumhuri
yet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımızın, «De Gaulle 
böyle yapıyordu, şöyle yapıyordu» dediği' zihniye
tin temsilcisi Fransız Başbakam Jacques Ohirac'ın 
beyanlarına bakalım : «Demokrasimiz için ikinci bir 
tehlike, özgürlükle başıbozukluğu birbirine karıştı
ranlardan gelmektedir». 

Hakikaten, hürriyetle başıbozukluğu birbirine ka
rıştırmamak lâzım. «Ne zaman ki, hürriyetle başı
bozukluğu birbirine karıştırırız, o zaman tehlikeye 
girer». Bunu Fransa Başbakanı söylüyor. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — O, «Yollar 
yürümekle aşınmaz» felsefesidir Saym Bakan. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sus yahu, Allah 
Allah.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — «Yollar yürümekle aşınmaz» 
sözü, senin kafana girmeyen, Anayasanın, Toplantı 
ve Yürüyüş Kanununun temelidir; o gün yürürlük
te olan kanunun ifadesidir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Hürriyetin ifadesidir, hürriyetin 
ifadesidir o. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Yok, yok, o 
felsefedir. 

OSMAN CER AN (Ankara) — Aşınmıştır ama. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Eğer bir memlekette yürüme 
hürriyeti varsa, o yürüme hürriyeti de kanunlar çer
çevesinde kullanılıyorsa, gerçekten, yollar yürümekle 
aşınmaz ve o hürriyet vardır; ama o yürüme hür
riyeti, tasalluta, rejime, haysiyete, imana yöneldiğin
de, daima karşı konulması gereken bir kuvvet olur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu meseleyi hiç 
bir zaman ayırt edemediniz. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Ne zaman 
karşı çıktınız buna? 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, rica etsem susmaz 
mısınız efendim? 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Otur lan 
yerine, sussana; dinlesene Bakanı. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, ben gerekli müdaha
leyi yapıyorum efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlarım, Jac-
ques Chirac 20 nci asrın hürriyet anlayışına, hele 
Fransa gibi, demokrasinin beşiği olan bir memle
ketteki hürriyet anlayışına, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsünün söylediği ve ileri sürdüğü tavizlere 
rağmen, teşhisini şu şekilde koymaya devam ediyor : 
«Ayrıca, hukuk ve görevler konusundaki anlayışla
rını kendi dışındakilere kabul ettirmek, kişilere ait 
olmadığı gibi; temsil oranları ne derecede güçlü 
olursa olsun, kendi demokrasi anlayışlarını empoze 
etmek - temsil oranları ne derece güçlü olursa ol
sun, kendi anlayışlarını başkalarına empoze etmek -
ne meslekî örgütlere, ne sendikalara ve ne de siyasî 
partilere düşmez. Bu sahada ne klanlar ve ne de 
fırsat komitelerinin varlığını kabul edemeyiz. Zira, 
hürriyetler bütünüyle millete' aittir; herkesin ma
lıdır ve ancak millî temsil gücü çerçevesi içinde kul
lanılabilir. Millî temsil gücü de Millet Meclisidir» di
yor. Teşhis budur işte. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım do-
kunmasaydı, değinmeyecektim. Benim statüme göre, 
hepimizi buraya millet seçmiş, dört yıllığına gönder
miş. 

Bir kısım arkadaşım yeni seçim teklifi yapabilir. 
Nitekim yapıldı, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımdan, tahmin ediyorum, - aklımda yanlış kalma
dıysa - 24 ya 26'sı oylamaya gelmedi, seçime karar 
verilemedi. 

Bu fikirdir, söylenebilir; ama kimsenin, içinde 

bulunduğumuz statünün gereği olarak, sizi de seçen 
millet, hepimizi seçen millet; dört yıl için buraya 
göndermiş, burada fikirlerimizi söylemekte serbes
tiz; ama hukukî statünün gereği olarak gelmiş bir 
Millet Meclisini, «Seçime karar vermedi» diye, hem 
de 24 üyesinin bulunmadığı bir ortamda, 10 yıl ge
ri kalmakla suçlamanın, demokrasi anlayışıyle bağ
daşmayacağı kanaatindeyim. 

Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arka
daşıma şunu söylemek isterim, bütçenin tümü üze
rindeki konuşması sırasında Sayın Ecevit büyük bir 
belâgetle, seçimlere ancak Meclislerin karar verebi
leceğini söylemiştir. Bu söz üzerine daha başka bir 
şey ilâve etmeyi ben şahsen zait addederim, 
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SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Teklifte bulun
mak, Meclisin dışında karar vermeyi istemek midir? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALI ŞEVKl 
EREK (Devamla) — Tabiî öyle, doğru. Tabiî, doğ
ruya gelmiştir, doğrudur; seçime gitmemek, karar 
vermemek, seçime muhalif olmak 10 yıl geride kal
manın gereği sayılıyordu bir müddet evvel. 

SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — O başka. O, dü
zendeki kafa geriliğidir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALI ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Ha„ düzendeki kafa geriliği... 

Efendim, zaten zihniyetler hep böyle tebellür et
miştir. Bir zümre, «Ben devamlı ilericiyim; ben her 
şeyin iyisini bilirim; benim söylediğim doğrudur; 
ben ne söylersem ilericiliktir; bana karşı çıkan ge
ricidir, bana karşı çıkan faşisttir...» Hep bu minval 
üzerine bir bozuk plak gibi Türkiye'yi döndürmüş 
durmuşsunuzdur (A. P. sıralarından «Bravo» ses-* 
leri, alkışlar) Bir türlü bir noktada anlaşamamışızdır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bizim şahsî kanaatimiz, 
Türkiye Cumhuriyetindeki talebe hareketlerinin ve
yahut anarşik olayların temelinde şu fikirler yatı
yor, bu fikirleı tespit edilmiştir, bu fikirler 12 Mart' 
tan evvel de böyleydi, 12 Mart'tan sonra da böyle 
oldu, zabıtlara da böyle geçti, mahkemeler de bunu 
gösterdi, hâlâ da gösteriyor, hâlâ da ortaya koyu
yor. 

Bir öğrenci temsilcisinin talebe olayları hakkın
daki açık fikri: «Çatışmalar, taa ki, işçi sınıfı kendi 
iktidarını kurana kadar sürecektir». 

HÜSEYİN ERÇELlK (Denizli) — Doğru, işçi 
hâkim olacaktır memlekete. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALI ŞEVKİ 
EREK (Devamla) «Doğru» diyorsun, değil mi? 

HÜSEYİN ERÇELlK (Denizli) — işçi hâkim 
olacaktır. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Millet hâkim 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın... 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Devamla) — «Çatışmalar, işçi sınıfın hâki
miyetine kadar devam edecektir». 

Anayasaya göre, bunun başkaca bir alternatifi 
bulunmadığına göre, bir zihniyet, bir zehirlenmiş 
zihniyet, benim, vatan için çarpışacak, kanını döke
cek bir evlâdım, bana hayat verecek, yarın bu mille
ti onun ellerine imanıyla, diniyle, . örfüyle, âdetiyle, 
milliyetçiliğiyle tevdi edeceğim gencim, benim kar

şıma, «İşçi sınıL iktidarı oluşuna kadar bu çaşıtma 
devam edecektir» diye çıkıyor. 

Hangi sağ - sol çatışması, hangi tahrikten bahse
diyorsunuz, hangi tahrikçi ajandan bahsediyorsunuz 
sevgili - arkadaşlarım bu açık dermeyan karşısında? 

Sade bununla mı kalıyor?.. 
OSMAN CERAN (Ankara) — Öbür tarafı niye 

okumuyorsun? 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Masonları ni

ye okumuyorsun? 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Devamla) — Masonları da sen gelince, sen 
söz alınca okursun. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Bir mesele tek 
taraflı eleştirildiği zaman haksızlık olur. İki taraflı 
eleştirilmeîidir. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, Sayın Erçelik, Sayın 
Erçelik, rica ediyorum, lütfen... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Masonik eği
timden bahset. (Gaziantep Milletvekili Mehmet Öz
kaya ile Ankara Milletvekili Osman Ceran arasında 
karşılıklı tartışmalar). 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, siz de lütfen efen-
| dim.... 

Sayın Ceran, Sayın Özkaya.. 
i GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
| EREK (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlarım, eği-
ı timin millîliği konusunda... 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, Sayın Ceran... Sa
yın Özkaya, siz de sakin olun efendim. Sayın Bakan 

j konuşuyor, bitirsinler, lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlarım, şu 
kürsüden bir kere daha ifade edeyim ki, Hükümeti
mizin eğitimi millîliği konusunda, eğitimimizin bozuk
luklarına çare bulma konusundaki geniş tedbirler, 
hem programda, hem bütçe müzakerelerinde defaatle 
açıklandı. Esasında, Türk'ün milliyetine, ananesine, 
örfüne, âdetine ve bugünkü içinde bulunduğu rejime, 
anayasal statüye, nereden gelirse gelsin, kökü içeride 
veya dışarıda yabancı ideolojiye, masonik faaliyete, 
siyonist faaliyete komünizm faaliyete her zaman 
karşı olacaktır, bunu her zaman söyledik. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Her zaman 
söyledik, her zaman bunu açıklıkla söyledik. Evet, 
söylüyorum; bu, bağrımızdan kopmasını istemediği
miz genç arkadaşımızın bir gençlik temsilcisinin be
yanına devam ediyoruz. Hangi zihniyetle mücadele et
tiğimizi göstermek için, hangi zihniyetle karşılaştığı-
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rnızı söylemek için. Türkiye'de neyin istendiğini, ne
yin mücadelesinin yapılmak istendiğini göstermek 
için devam ediyorum açıklanan beyanlara. Bakın ne 
diyor: «Bir kısım arkadaşlarımız bu anarşik olayla
rın ortaöğrenime sıçradığından şekva ederler zaman 
zaman; ortaöğrenime sirayet etmesinden dolayı da 
her zaman olduğu gibi bizleri suçlu tutarlar. Hükü
metimizi suçlu tutarlar.». Şimdi bakın bir demokra
tik birliğin bu konudaki fikrini öğrenelim: «Olayla
rın ortaöğrenim gençliğine sıçramasına gelince ka
naatini söylüyor gençlik teşkilâtı) bu sıçrama yük
seköğretimdeki veya diğer kesimlerdeki çatışmaların 
ortaöğrenim gençliğine sıçraması değildir». Sıçrama 
değildir. Ya nedir? «İşçi sınıfının mücadelesinin or
taöğrenim gençliği arasına yansımasıdır» diyor. 

Siz bizleri bu işle suçluyorsunuz. Söylüyor arka
daşımız, söylüyor milletimizin efradı, bağrımızdan ko
parmayı istemediğimiz bu genç zihniyet, bu aşılan
mış zihniyet. «Sıçrama mıçrama yok» diyor, «Bu, 
işçi hareketinin normal yansıması». Yansıyacak, sa
racak her tarafı.. Ne zamana kadar? O belirli, ma
lum zihniyetin galibiyetine kadar. 

Mücadelemiz budur. Mücadelemiz, Ahmet, Meh
met meselesi değildir. Elbirliği yapmamız lâzım ge
len mesele budur. Siyasî partiler olarak, anneler ba
balar olarak, gençler olarak fikirlerimizi serbestçe 
söyleyelim. Ama, gelin, Anayasanın hür demokratik 
rejimindeki teşhiste birleşelim; bunda birleşelim. Bu 
kavganın nerelere sirayet ettirilmek istendiğini anla
yalım. Bu yangına elbirliği ile jet çekelim muhterem 
arkadaşlarım. Teşhisteki isabet demek istediğim bu
dur. 

Bu misalleri daha fazla uzatmak mümkün. Eli
mizde kupürler ve muhtelif Güvenlik Kurulu beyan
ları, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin beyanları 
var. Ancak, elimde bulunan bir vesikayı da zikret
meden geçemeyeceğim, gene vesikalar arasında. Bu, 
vesika, değil esasında, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin müşterek toplantısı; Birleşim : 2, 4.12.1974 
tarihinde, güvenoyu alamamış Irmak Hükümetinin 
Millî Savunma Bakanının, örfî idare istemi ile ilgili, 
zabıtlara geçen sözleridir. Niye söylüyorum bunu 
saygıdeğer milletvekilleri? Yine, meselenin temeline 
inmek için, meselenin ne olup, ne olmadığını anla
yabilmek için. 

Şu anda, herhalde Cumhuriyet Halk Partisinin, 
saygıdeğer arkadaşlarımın içinde bulunan o zamanki 
Millî Savunma Bakanı, «Sıkıyönetime rağmen, ülke
mizde legal ve illegal örgütler banka, soygunu, gasp, 

yıkıcı beyanname ve yayın dağıtma gibi faaliyetlere 
yeniden başlamıştır. Aşırı uçlar ve bölücüler hızlı 
bir örgütlenme faaliyeti içinde ve eyleme yönelikler
dir». 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — C. H. P.'li Bakan 
buyuruyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Yani, zaman zaman bizim or
taya koyduğumuz teşhisler, hem muhterem arkadaş
larımız tarafından, hem resmî organlar tarafından, 
hem bizim tarafımızdan yedi sekiz senelik bir fasıla 
içinde defaatle ve ısrarla muhtelif ağızlardan ve 
muhtelif zihniyetler tarafından ortaya konmuştur. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, arkadaşlarımın yöneltti
ği tenkitlere hem gençlik konusunda, hem spor ko
nusunda, hem de gerçekten bizi ve hepimizi temel
den yaralayan, hepimizi üzen gençlik olay
ları konusundaki kanaatlerimizi açıklıkla ortaya koy
duk, 

Biz birleştiriciyiz, biz bütünleştiriciyiz, bizim bü
tün çabamız, bütün gayretimiz, Türkiye Cumhuriyeti 
nin gerçekten hür demokratik rejimi ki, o. rejimin 
içindeyiz ve buradaki temsilciler bilaistisna milletin 
temcilcileridir; gerçekten, bu güzel rejimimizi, elbir
liği ile Türkiye Cumhuriyetini daha ileri ufuklara, 
daha müreffeh bir Türkiye'ye götürmektir. 

Şurası kesinlikle artık ortaya konmuştur ki, is
tikrarsızlık, birbirine girme, birbirini yeme Türkiye' 
yi daima geri bırakmıştır. Bu tecrübelerden gerekli 
izlenimi edinemezsek, eğer bu tecrübelerden ders al
mayı bilemezsek, hâlâ bir hükümetin şahsında, bir 
kişinin şahsında Devleti ve rejimi harabetmek için 
elimizden geleni ardımıza koymamakta tereddüt gös
termezsek, bu şekilde devam edersek, bu güzel Cum
huriyetimizi tehlikeye atma istidadını göstermiş olu
ruz endişesindeyiz. 

Bu endişeyi duyduğumuz için, bu temel teşhisler
de bu belirli yanılgıların ortaya çıkmasında herkesi 
işbirliğine davet etmeyi bir millî vecibe olarak gö
rüyorum ve Yüce Meclisi Bakanlığım adına ve eleş
tirilerden edindiğim intibalarla Türk sporunu, Türk 
gençliğini, maddî ve manevî mânada Türk milletine 
lâyık bir biçimde, Türkiye'nin bütünlüğü için, Tür
kiye'nin birliği için daha ileri ülkelere götürmek yo
lunda büyük merhalelere erişmesini temenni ediyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

— 258 -
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©eğerli arkadaşlarım, Başkanlığınıza bu ana ka
dar yazılı soru intikal etmemiştir. Şimdi, sözlü soru 
sormak isteyen arkadaşlarımı tespit etmek istiyorum. 
.Sözlü olarak som sormak isteyen arkadaşlarım, lüt-
îm işaret buyursunlar efendim. 

Sayın Genç, Sayin Erçelik, Sayın Özkaya, Sayın 
Dere, Sayın Kayıttan, Sayın Korkmazcan. 

Başka soru sormak isteyen üye var mı efendim? 
Yok. 

Soru işlemi bitmiştir. 
Buyurunuz Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Bakanın 

konuşmalarını dikkatle izledim. Konuşmalarının ba
şında, müzakerelere başlarken, «Gençliğe ve spora 

' verilen önem 1969 yılında Sayın Başbakanımızın 
kurmuş olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belir
lenmiştir» sözüyle noktaladılar ve hemen arkasından 
«ayın Bakan... 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sual, sual sorun. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Soracağım, so
racağım müsaade edin. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bunu devamlı olarak 
bendeniz de ikaz ediyorum. Bir türlü sual müessese
sini İçtüzük istikametinde çalıştırmamız mümkün ol
muyor. Yine tekrar ediyorum, sualleriniz kısa ve özlü 
'bir biçimde olsun, lütfen arkadaşlarım. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bir kurumun 
kurulması, hizmetin yapılması demek değildir. Eğer, 
gençliğe hizmet etmiş ise Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
gençliğin yetişmesi için kaç tane yeni kitap çıkar
mıştır? Kaç tane yeni kütüphane açmıştır? iCültür 
hazinelerine yeni eser alarak ne katmıştır? Kattığı 
eserlerle, gençliğin maddî ve manevî değerlerini yü
celtecek yeni kültür hazineleri nelerdir? Lütfen bun
ları açıklarlar mı? Sorumun biri bu. 

İkinci sorum : Cumhuriyet Hükümetinin gençliğe 
en önemli hizmeti maddî ve manevî olarak yetiştir
mek şeklinde sayın Bakan izahlarında ifade ettiler. 

Sayın Bakan, gençliğin manevî olarak yetişmesi 
îçjn bügiine dek 11 aylık hizmet devresi içinde hangi 
faaliyet alanlarında, ne gibi kültür hazineleri açmış
tır? 

Sayın -Bjatk3,n, konuşmaları sırasında gençliğe hiz
met açısından 1974 - 1975-kıyaslamasını 1976 ile ya
parak % -200 - % 100 artışların var olduğunu söy-
lüjşr-

-Mvm %&&& i 973 ile 1974 arasındaki farkı söy
leyebilirler mi? 

Yine, sayın -Bakan, •kredilerin artırılmasında, ken
dileri de çok iyi bilirler ki, 1973'de 17 bin öğrenciye, 
1974'de 22 bin öğrenciye 350 liradan 500 liraya çı
karılarak ŷeni kredi verilmişti. 1975 yılında, tümü
müzün, ortaklaşa kurduğu komisyonda verilen bir 
önerge ile 500 lira kredi olmak üzere yeni 24 bin 
öğrenciye kredi verilmiştir. Bugünkü şartlar ve stan
dartlarla aynı kredi limiti ile değişen Türkiye hayat 
standardı ile bu öğrencilerin geçinmesi mümkün 
müdür? Geçinemeyecek bir para vererek, o parayı 
da boşa harcatarak bu öğrencilere verilen kredinin 
yararı olur mu, olmaz mı? 

Yine, sayın Bakandan öğrenmek istediğim önemli 
hususlardan biri de şudur: Sayın Bakan, profesyonelli
ğin ahkâmından bahsediyor. Basına kadar yansıyan bir
takım profesyonel kulüplerin başkanlarının çeşitli 
karanlık işlere adı karıştığı açıktır ve kamuoyuna 
yansımıştır. 

Profesyonelliği kesin olarak yasaklamayı düşü
nüyor mu, düşünmüyorlar mı? Böyle bir yasa tek
lifini Türkiye Büyük MiJletMeclisinin önüne getirme 
düşüncesinde midirler? 

Yine, bir diğer sorum : Gençliğin geliştirilmesin
de ve yetiştirilmesinde en önemli hususlardan birisi 
olan ve kendilerinin de sık sık üzerinde durduğu ma
nevî değerlerin geliştirilmesi için bugüne kadar (ne 
komisyonda, ne Senato'da ve ne de burada açıklan
madı) ciddî bir kültür hazineleri var mıdır, varsa 
bunları öğrenmekten memnun olacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakan, bir hususu hatırlatmama izin veri

niz. Sayın arkadaşlarımızın zatıâlinize tevcih buyur
dukları soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandır
mak sizin ihtiyarınızdadır efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Evet, Sayın Başkanım, soruları 
sözlü cevaplamayı çok isterdim. Esasında, genişliği
ne hepsinin cevabı şu anda var; fakat çok geniş bir ko
nuşmaya vesile teşkil edecek. Kanaatim odur ki 
esasında arkadaşımıza yazılı olarak bütün gerekçesi 
ve bütün detayı ile cevap vermeyi bundan sonra sual 
tevcih edecek olan arkadaşlarıma da yazılı olarak 
cevap vermeyi :gayet uygun .görüyorum. • 

Zaten, konuşmamda bir kısım konulara cevap 
vardı. Buna rağmen cevap verilecektir. Bir kısım 
konular, arkadaşlarımızın tenkitlerinde bizlere tevcit 
ettiği sorulara, bizim de onların anladığı manada 
ĝ§nsL olarak ve bir hükümet TpQİitikası olarak verdi
ğimiz cevapları kapsadı-

- m -
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Arkadaşlarımın bu sorularına gerekçeli yazılı ce
vap arz etmeme müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Bundan sonraki sorulara da yazılı 
cevap vermek istiyorsunuz, öyle mi efendim? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz o halde 
sayın Bakan. 

Sayın Erçelik, buyurunuz sorunuzu sorunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ben soruları
mın cevaplarını sözlü istiyorum..,. 

BAŞKAN — Efendim, bu sayın Bakanın bileceği 
iş, biz kendilerini zorlayamayız, illâ sözlü veya yazılı 
vereceksin diye... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Denizli'de bü
yük bir terör havası esmektediı. 12.1.1976 tarihin
de Alaşehir istikametinden 15 minibüs dolusu genç 
Sarayköyümüze gelmiş, bir sinemayı basmıştır. Bu
nu gazetelerde de okudunuz, hatta radyoda» da dinle
diniz... 

İkincisi; gene 20. 1 1976 tarihinde.. 
BAŞKAN — Yani, soru mu bu Sayın Erçelik? 

Gelmiş olmaları bir soru mu, yoksa bir soru ile bağ
layacak mısınız? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Üç defa ha
dise'oluyor... Soruyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Gene, 20.1.1976 

tarihinde Afyon'dan, Diyarbakır istikametinden ve 
Uşak yöresinden gene 20 kadar minibüs dolu silâh
lı genç, Sarayköyümüz'de bir sinemaya baskın yap
mıştır. Geçenlerde, 25-26.1.1976 tarihinde Bul-
dan'da evvelâ Adalet Partisinin... 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ederim... Bir 
hususu... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 
beni hiç dinlemiyorsunuz ki. 

BAŞKAN — İstirham ederim, siz de beni din
leyeceksiniz. Karşılıklı birbirimizi dinleyeceğiz. 

Şimdi efendim, bir hususu hatırlatmak istiyorum: 
Siz, bazı hadiseleri devamlı, «geldi, geldi, filan yere 
geldi»! şeklinde ifade ediyorsunuz. Bunlar soru şek
line dönüştürülerek söylense de, hiç olmazsa kılıfına 
uydursak, ben de müşkülâttan kurtulsam. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Türkçe'de son 
kelimeyi işaret attınız mı, soru sorulur. Bir dakika 
müsaade buyurursanız, soruyorum, 

BAŞKAN — Evet, işaret atmanızı bekliyoruz, 
lütfen. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ve 25 -
26 . 1 . 1976 tarihinde gene, Uşak istikametinden ve 
Manisa yöresinden, Ayfon bölgesinden bir ekip Bul-
danımıza geliyor. 32 tane taksinin dörder tekerleği
ni de tamamen parçalıyor. Bunlar 60 - 80 bin lira 
civarında.. Oradan kalkıyor, Adalet Partisinin bina
sının camlarını kırıyor. Onların, yani Denizli millet
vekillerinin haberi olmayabilir; ama benim haberim 
var. (A. P. sıralarından «Yaa» sesleri). 

Arkadaşlarım, bunu tertipleyen ve hazırlayan sa
yın Bakanın kendisi mi? Böyle mi yetiştiriyor gençli
ği? Yoksa, bu nereden geliyor? Bunların teker teker 
cevaplarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 
Sayın Özkaya, siz buyurun efendim sorunuzu. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kanım, sayın Bakanım; 1976 malî yılı bütçesinde Ga
ziantep ve kazalarına, ne gibi tesis ve yardım götürü
yorsunuz? Ayrı ayrı yazılı olarak cevap verebilir mi
siniz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Dere, buyurun efendim sorularınızı. 
HALİL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, benim 

sorularım biraz uzun; yazılı olarak vermeyi uygun 
gördüm, arkadaşlarımın zamanını almak istemedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dere, gös
terdiğiniz anlayışa. 

Sayın Kayıhan, buyurun efendim. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş

kan, benim sormak istediğim soruları arkadaşlarım 
sordular; tek bir sorum kaldı, onun cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

Sayın Bakan, «İmanda ve milliyetçilikte birliği 
sağlayacağız» dedi. 

Gençliğin köy kesiminde, işçi kesiminde imanda 
ve milliyetçilikte birliği nasıl sağlayacağını açıklama
dılar, bunu açıklamalarını istiyorum. Bunu, köyde, 
kırsal alanda nasıl sağlayacaklarını, buradaki öneri
lerinin ne olduğunu Öğrenmek istiyorum ve şimdiye 
kadar yapmış oldukları çalışmalar nelerdir? 

Bunlarında anlatılmasını rica edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ankara' 

daki yükseköğrenim yurtlarının, çeşitli tandanslara 
mensup öğrencilerce birtakım yatak... 
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BAŞKAN — Efendim, işitemiyorum konuşmacı
yı. tzin verirseniz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, yükseköğrenim yurtlarından bazılarının de
ğişik tandanslı öğrenciler tarafından işgal edilmesi se
bebiyle, yurtlardaki yatak kapasitelerinin uzun za
mandan beri kullanılamadığı hususunu dile getirmiş
tim. 

Sayın Bakan, bu konuda, yine Cumhuriyet Sena-
tosundaki konuşmalarını tekrarlamak suretiyle, «tş-
gal yoktur, her yerde arama yapılabilmektedir» de
mişlerdir, bu durumun, geçen hükümetler dönemin
den intikal. ettiğini belirtmişlerdir. Ben ise, konuş
mamda, geçen hükümet döneminden intikal etmiş ol
duğu hususunu ortadan kaldırıcı her hangi bir be
yanda bulunmadım. Bugüne kadar ne gibi tedbir alın
dığını sordum. 

Sayın Bakan, buralarda Devletin sözünün geçti
ğini, hiç bir yerde işgal olmadığını ifade etmekle be
raber, konuşmalarının bir başka bölümünde, «Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bir hegemonya baskısı 
vardır, onun için anarşik olay cereyan. etmemekte
dir»; buyur uy ordu. 

Bu iki söyleyiş arasında bir çelişki var mıdır, yok 
mudur? Yanılan ben miyim? Yoksa, sayın Bakanın 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına geçirttiği sözlerin
de mi yanlışlık var? Bu akşamki iki beyanı arasında
ki çelişkiyi bu durumda nasıl izah edeceklerdir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz-
can. 

Değerli arkadaşlarım, söz sırası Sayın Mustafa 
Dağıstanlı'da. 

Buyurun Sayın Dağıstanlı. 

MUSTAFA DAĞISTANLI (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Gençlik ve Spor 
Bakanlığının değerli mensupları; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1976 yılı bütçesi 
üzerinde, kişisel konuşmamı sunmak üzere huzuru? 
nuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, ben 
sporcu bir arkadaşınızım. O bakımdan, gecenin bu 
saatinde vaktinizi çok almamak için, kısaca, yalnız 
spor meselesine değineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, ben şunu anlatmak is
tiyorum : Bilhassa son zamanlarda, millî sporumuz 
olan güreşimizin, muvaffakiyetsiz bir duruma düşme
si ve dünya minderlerinde derece alamamasının ne
denlerine değinmek istiyorum biraz. 
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Muhterem milletvekilleri, güreşimizin gerilemesi
nin başlıca nedeni, güreş köylünün sporudur. Burada 
sayın Başbakanımız da söylediler, «40 milyonun 30 
milyonu köyde yaşıyor»1 dediler. Güreş, köy gençli
ğinin hem sporu, hem eğlencesidir, hem de köy genç
liğinin toplandığı çayır sahalardan gelmiştir. Bugün, 
köy gençliği, güreş sporunu yapamamakla karşı kar
şıyadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin nüfusu her ge
çen gün artmaktadır. Onun için, köy gençliği geçim 
sıkıntısı ile karşı karşıyadır; güreşi düşünememekte-
dir ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetler de 
bunu iyi düşünememişler; bugüne kadar bazen mu
vaffakiyetlerle, bazen de hezimetlerle gelmiş bulunu
yor. Ama, bugüne kadar böyle geldi diye, biz hâlâ 
köy gençliğini ihmal etmekte devam edemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, köylüye yakın, hiç değilse 
Anadolu vilâyetlerine ve kazalarına, kapalı spor sa
lonları yapılmalıdır. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı 
buradan ifade ettiler, «130 tane daha kapalı spor 
salonu yapıyoruz» diye. 

Değerli arkadaşlarım, bu salonların çok kısmı, 
zannediyorum büyük kentlerde toplanacaktır. Benim 
de senelerce yaptığım güreş sporu Anadoludan gel
mektedir; o halde, Anadolu gençliği bundan nasıl is
tifade edecektir, bilmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada bugün spor bir 
ekol haline gelmiştir. Dünya, spora bizim baktığımız 
gibi bakmıyor, sporu bizim yaptığımız gibi yapmı
yor. Şimdi sizlere bazı misaller vereceğim : 

Japonya'da ve Batı Almanya'da, ve Amerika'da, 
gördüğüm kadarıyla, ilkokullara kadar inmiştir. Ka
palı salon sporlarına, yani kitle sporlarına dünya çok 
daha ehemmiyet vermiştir. Ben şunu da söleyeyim 
ki, bir komşumuz olan Bulgaristan'da 40 bin lisans
lı güreşçi vardır; halbuki Türkiye'de, 500 tane bile 
lisanslı güreşçi yoktur. Hem, «millî spor»; diyoruz, 
hem de çok az insanımız kitle sporları yapıyor. Bu
nun nedenini de ben şuraya bağlıyorum : 

Değerli arkadaşlarım, bugün devlet müesseselerin
de futbol kulüpleri vardır. Profesyonel futbol kulüp
leri, amatör kulüpleri kapatmak zorunluğu ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Halbuki, profesyonel futbol ku
lüpleri bir ticarethane gibi işletilir ve Devletin sır
tından ellerini çekmelidirler. Devlet de, amatör spo
ra yönelik şekilde çalışmalı ve işçi çalıştıran bütün 
müesseseler kulüp kurmalı, Anadolu şehirlerinde ye
ni kulüpler açılmalıdır. Kulüp olmadan sporcu yeti
şeceği inancında değilim. Bilhassa, branşım olan gü-
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reşten bahsetmek istiyorum. Güreş kulüpleri kapa
tılmıştır, çalışamaz duruma gelmiştir. Hele son za
manlarda, Dernekler Kanunundaki değişiklikten do
layı, amatör kulüpler yardım görememektedir, onun 
için de kapatılmışlardır. Bu Yasanın değişikliğine bir 
an evvel gidilmeli, amatör kulüplere yardım edilme
li ve bu kulüplere de bilgili antrenör hocalar yetişti
rilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, güreş sporunun yeniden es
ki seviyeye gelmesini istiyorsak, Güreş Federasyonu
na en azından 20 tane mukaveleli antrenör statüsü 
hazırlanmalı ve bunlara, bugünkü çağın insanlarının 
yaşayacağı şekilde maişet temin edilmeli ve Anadolu-
da çalışan antrenörlere de fazla mesai ödenmek şar-
tıyle, çok gencin bu sporu yapması temin edildiği 
takdirde, ben inanıyorum ki, dünyada, bu millet, gü
reş sporuna en yatkın ve uygun millettir ve dünya 
sporları arasında da, güreşin dışında hiç bir spor da
lında memleketimize yaraşır şekilde, şampiyon ola
cak şekilde, altın madalya alacak şekilde bir spor 
dalı daha gelişmemiştir.- Ancak, bu dalda altın ma
dalya kazanabiliriz inancındayım. Şayet, çok sporcu, 
çalışma imkânı bulduğu takdirde, bu milletin bağ
rında, yeni Yaşar Doğu'lar, yeni Hamit Kaplan'lar... 

İLHAM t ERTEM (Edirne) — Yeni Mustafa Da
ğıstanlılar... 

MUSTAFA DAĞISTANLI (Devamla) — Yeni 
Mustafa Dağıstan'lar vardır ve (A. P., M. S. P., 
C. H; P. sıralarından alkışlar), bunu aramak, bul
mak da mümkündür. 

Ben, gecenin bu saatinde çok uzun konuşmak is
temiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gençİik Spor Bakanlığının 
bütçesinin milletimize, gençliğimize ve Gençlik Spor 
Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. (A. P., C. H. P., M. S. P., 
D. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağıstanlı. 

Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler sona erdi. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunda onayı
nızı alacağım : Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... -Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onaymızı alacağım. 
Ç) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prag.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 490 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması hizmetleri 45 820 €00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 İzcilik ve gençlerin boş zaman
larını değerlendirme hizmetleri
nin düzenlenmesi ve geliştiril
mesi hizmetleri 32 662 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştirilmesi 
ve eğitim hizmetleri 33 375 5C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözümlen
mesine ilişkin hizmetler 1 168 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 615 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, bu suretle Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığının seçkin 
mensuplarına ve Türk ulusuna hayırlı olmasını dile
rim efendim. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin görüşmelerine geçiyorum. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
1976 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 751 324 3CCı lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum, 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 232 223 560 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Türk Sporunun idamesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 515 127 740 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 3 973 CCG 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 259 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelle birlikte 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Beden Tef biyesi Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 751 324 300 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 57 C03 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 694 321 3C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı bulunan cetveli ile birlikte onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devanı olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 Sayılı Kanunun 4 ncü madde
si gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda 
getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan proje
lerin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530ı sa
yılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dı
şında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığı
na aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, 
projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredile
bilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 Sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı, aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler 
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I. — Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : (111) 
Türk - Sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
programının (01) Sportif faaliyetler altprogramının 
1-OGll) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor tesisleri
nin işletilmesi, yapımı, bakım ve onarımları altprogra
mının (2-001) ve (2-002) kod numaralı projelen; . 

II. —• Spor faaliyetleri gelirleri : (900) hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler programında yer 
alan, (04) Sosyal transferler altprogramının (3-422) 
kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısım, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projelerden 
geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödenme
yen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden 
ödenebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.^ 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü, bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bu suretle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çesinin görüşülmesi de sona ermiştir. 

Sayın milletvekilleri, vaktin geçmiş olması nede
niyle, Kültür Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine ge
çemiyoruz. 

Bu nedenle, kaldığımız noktadan program uygu
lamasına devam etmek üzere bugün, yani 27 Şubat 
1976 Cuma günü saat 10.0Û'da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.13 

<«... ıva^ı 
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Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I , - 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-
>çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
•Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
<X Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 , 1976) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisi 
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yık Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dâir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile i 976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu-s 
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 2 , 1976) 

X 6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Saı 
yısı : 528) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Koı 
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 



1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malı Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa« 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C, Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 2 . 1976) 

X 13. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato

su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/379; C. Senatosu: 1/383) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 251; C. Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma 
tarihi: 13.2.1976). 

X 17. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 1 3 . 2 . 1976) 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 20. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 21. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo-



nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 22. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 .1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 258 
Toplantı : 3 

1976 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 538) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3425-11383 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

tlgi : 26 . 1 . 1976 gün ve 1/386-107 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan 

metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ârıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (168) 

Kabul : 106 
Ret 62 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 ._ 1976 
Esas No. : 1/386, C. S. 1/390 - 229 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Orman 
Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuş
tur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 259 

1976 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tekereleri (M. Meclisi : 1/387; 

C. Senatosu : 1/391) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 539) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3426-1/391 

9.2. 1976 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

îlgi : 28 . 1 . 1976 gün ve 1/387 - 108 sayılı yazınız* 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olu

nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 

168 

107 
61 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No.: 1/387, C. S. 1/391 
No. : 230 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 .> 2 , 1976 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ili
şikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




