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Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, bir evvelki birle
şimde, söylemediği bir sözün isnat edilmesi nedeniyle 
kendisine söz verilmesi gerekirken, Başkanlığın taraf
lı hareket ederek söz vermediği yolundaki iddiaları 
sebebiyle, bu iddialarım (ispat etmek üzere söz veril
mesi üzerine; bir konuşma yaptı. 

Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 arka
daşının, Van ilinde deprem felaketine uğrayan vatan
daşların durumunu saptamak amacıyla (10/13) bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi okun
du; gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldamh'nın, Milli Sa
vunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi -Genel Kurulun bilgisine sonuldu. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 2/254 nu
maralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi 
okundu; teklifin geri verildiği bildirildi. 

7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun üe 
27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 
tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısının (1/18) (S. Sayısı : 2), 
gündeme alınarak, 48 saat geçmeden ve gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelikle görüşülmesi onaylan
dı; yapılan görüşmelerden sonra maddeleri kabul edil
di, tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonucun
da kabul olunduğu açıklandı. 

Plan Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için 
aday gösterilen Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 
ile, 

Sayfa 
olayların faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/118) 91:93 

6. — Manisa Milletvekili Erkim Topkaya'nın, 
Manisa - Gördes ilçesinde meydana gelen olay
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut 
Özal'ın yazık cevabı. (7/133) 93:94 

Milli Savunma Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için aday gösterilen İzmir Milletvekili Zeki 
Efeoğlu'nun adaylıkları reddolundu., 

Elazığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 arkadaşının, 
Doğu illerinde meydana gelen depremlerin ortaya çı
kardığı sorumları saptamak amacıyla. (10/6) ve 

Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 arkada
şının, Van ilinde deprem felaketine uğrayan vatan
daşların durumumu saptamak amacıyla (10/13) birer 
Meclis Ararştırması açdmasına ilişkin önergelerinin, 
aynı kapsamda olmaları nedeniyle, birleştirilerek gö
rüşmeleri onaylandı; yapılan görüşmelerden sonra 
önergeler kabul edilerek Komisyonun 15 üyeden ku
rulması, çalışma süresinin üye seçimi tarihinden iti
baren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabilmesi hususları onaylandı. 

Kayseri Milletvekili Gami Âşık ve 9 arkadaşının, 
yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik so
runlarım saptamak amacıyla (10/7) bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi de, yapılan görüş
melerden sonra kabul olundu; Komisyonun 15 üye
den kurulması, çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dı
şında çalışabilmesi hususları onaylandı. 

29 Aralık 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.42'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan İstanbul 

Cahit Karakaş Recep Özel 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

—GEÇEN T U T A N A K Ö Z E T İ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ — Recep özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 
Başkanyehilleri Ankara Milletvekili Altan Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlaşıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa süreklediği ve 
Tükriye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirledi
ği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı 
iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığın
daki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca verdikleri ve Genel Kurulun 27 . 12 . 1977 tarihli 
82 nci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen 
Gensorunun görüşülmesi (11/1) 

BAŞKAN — 'Gündeme geçiyoruz. (AP sıraların
dan «Yoklama yapın» sesleri), 

Gündemimizin sunuşlar kısmında yer alan 11/1 esas 
numaralı, Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığın
daki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisli İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca verilen ve Genel Kurulun 27 . 12 . 1977 tarihti 82 
nci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen Gen
soru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce dinleyicilerle ilgili 
İçtüzüğün 145 nci maddesini okuyorum: 

«Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorun
dadırlar. Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret 
yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle 
kendi düşüncelerimi ortaya koyamazlar. Bu yasağa 
uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olan
lar tarafından hemen dışarıya çıkarılırlar.» 

Meclis Başkanının emrinde bulunan, Meclisin iç 
ve dış güvenliğini sağlamakla görevli tüm kolluk kuv
vetlerine bu yolda gerekli talimat verilmiş bulunmak

tadır. Sayın dinleyicilerin herhangi bir müdahaleye 
meydan vermemelerini özellikle rica ederim. 

Görüşmelerde İçtüzüğün 70 nci maddesine göre, 
siyasi parti grupları adına birer sayın üyeye, Hükü
met adına bir sayın üyeye, kişisel olarak da iki sayın 
üyeye söz vereceğim. 

CHP Grupu adına buyurun Sayın Altan -Öymen. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

CHP GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (Anka
ra) — Sayın Başkan... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Usul hakkında 
önergemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın öymen. 
Sayın Kabadayı, usul hakkındaki bu önergeniz, 

bundan önceki birleşimlerde görüşülmüştü ve o halle
dilmişti. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Usul hakkında 
yeni iddialarımız var, açıklamak hakkımızdır. 

BAŞKAN — Usul hakkındaki görüşmeler geçen 
birleşimlerde bitmişti. Onun için bu birleşimde ayrı
ca usul hakkında görüşme açamayacağını, teşekkür 
ederim. 

Buyurun Sayın Altan öymen, görüşme süreniz 20 
dakikadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İddiamız yeni
lenmiştir. Görüşmelerin bugünkü gündeme alınama
yacağı iddialarımızı yenilemiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz veremeyeceğim 
Sayın Kabadayı. 

Buyurun Sayın Altan öymen. 
ALTAN ÖYMEN (Devanda) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; Gensoru önergemizin gündeme alın
masının görüşülmesi sırasında... (MHP ve AP sırala
rından gürültüler), 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen sükûneti 
muhafaza edelim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — ... Görüşülmesi 
sırasında gerek sayın Başbakan... (AP sıralarından sı
ra kapaklarma vurmalar ve gürültüler). 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hakkımızı isti
yoruz, hakkımızı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim buyurun, devam 
edin Sayın Altan Öymen. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; Gensoru önergemiz geçen defa bu
rada görüşüldüğü zaman gerek Sayın Başbakan... (AP 
sıralarından «Usul konusunu halledin» sesleri, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Altan Öymen, bir 
dakika, 

Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti muhafaza 
ediniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İçtüzük gereğin
ce usul hakkındaki söz hakkımı vermeniz lazımdır. 

BAŞKAN — Usul hakkındaki müzakereleri geçen 
birleşimde sonuca bağlamıştık. Artık usul müzakere
si kalmamıştır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — O günkü usul 
müzakeresinden başka bugün usul hakkmda önergem 
var, yeni iddialarım da var; söz verilmesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz, lütfen ye
rinize oturunuz. (AP sıralarından «önce usul müza
keresini halledin» sesleri). 

Lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler). 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Söz hakkımızı 
kısıtlıyorsunuz. Tarih huzurunda mahkûm olacaksı
nız, 

Elimle oy verdirip seçtirdiğim Başkana dilim mah
kûmdur. Söz hakkımızı kısıtlanamazsınız. Usul hak
kında söz vereceksiniz. Babanızın çiftliği değil, taraf
sız hareket etmeye mecbursunuz. (AP ve MHP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öymen. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hakkımı istiyo

rum, hakkımı istiyorum. (Gürültüler). 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlar; Gensoru önergemiz geçen defa bu
rada görüşüldüğü sırada Sayın Başbakan ve Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve Adalet Partisinin Grup söz
cüsü bu kürsüden İçtüzükte belirlenen sürelerden da
ha uzun süre konuşma arzusunu belirtmişler ve ko
nuşmalarının büyük bir bölümünü bu konuya ayır-
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mışlardır. Bunu büyük bir memnuniyetle saptamış bu
lunuyoruz. Meclisin önünde konuşmak, meseleleri 
Mecliste enine boyuna tartışmak, demokrasimiz açı
sından en sağlıklı yoldur. (CHP sıralarından alkışlar, 
AP sıralarından gürültüler). 

Meclisler, Parlamentolar zaten bunun için kurul
muştur; ülkenin sorunlarına burada çare aransın, ka
nun çıkarmak; gerekjiyorsa kanun çıkarılsın, Hüküme
tin kararlarını ve uygulamalarını denetlesin diye ku
rulmuştur. (AP sıralarından gürlüktüler) 

'Cumhuriyet Halk Partisi Meclîs Grupu olarak biz, 
Meclisimiz bu görevlerini ne kadar fazla yerine ge
tirirse bundan o kadar memnun oluruz. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Bu Meclise 5 Haziran 1977 seçimleriyle seçilmiş 
milletvekilleri olarak uzun süredenberi duyduğumuz 
üzüntünün bir nedeni de, yaptığımız şikâyetlerin biri 
de, bir önemlisi de zaten Meclislimizin bu tartışma, 
konuşma ve hepsinden daha önemli olarak Hükümeti 
denetleme olanağını bulamamış olmasıdır. Bunun ne
denleri üzerinde bir tartışmaya girmek isteniliyoruz. 
Kamuoyu bu salonda değil konuşmak, değil tartış
mak, «Iburada», sadece «'burada» demekten ve ba
zen bu kürsünün etrafında iki defa dönmekten başka 
liiç'bir şey yapamadığımız günleri hatırından çıkarma
mıştır. 

Son iki birleşim içinde sayın Hükümeti burada 
temmuz sonundanberi ilk defa görüyoruz. (CHP sıra
larından alkışlar) Beş aydan beri Hükümet burada sa
dece konuşmamak, Meclisi çalıştırmamak yolunda de
ğil, burada aynı zamanda bulunmamak, fizik olarak 
da bulunmamak suretiyle Medisimizm çalışmasına fır
sat vermemiştir. 

Uzun süreîerdenberi verilen uğraştan Sonra, bu
rada Meclis Başkanlık Divanı teşekkül ettikten ve ko
misyonlar kurulduktan sonra, sayın arkadaşlar, gene 
burada, araştırma önergeleri, sözlü soru önergeleri, 
kanun tasarıları görüşülmeye başladığı sırada da, Hü
kümet bu koltuklan boş bırakmıştır. Bu koltuklar 
Hükümet orada temsil edilsin diye; Hükümet, Mecli
sin önünde hesap verecek durumda olduğunu belirt* 
slin diye, Meclise karşı saygısını göstersin diye ko
nulmuştur oraya. Bu koltuklar orays süs olsun, dîye, 
'ssflona ayrı bir renk katsın diye konulmamıştır. Hü
kümet, Başkanlık Dîvanının ve komisyonların teşek
külünden sonra dahi buraya teşrif etmemek sure
tiyle, bu konuşamama durumunu, burada tartışama-
ma durumunu bizzat yaratmıştır. Aslında Hükümetin 
bu tutumu, üç başlı bir federasyon manzarasını bir 
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kere de bû şeklîde sergileyen bu tutumu... (AP sı
ralarından «Güneş Motelde mi?» sesleri) 

Şimdi bu sözleri söylemekle arkadaşlar, aranız
daki bazı arkadaşları rencide ediyor olmalısınız. 

Sayın arkadaşlarım, Meclisin dört buçuk aydan 
ıberi bu hakkını kullanmamaya, bu görevini yerine 
getirmemeye özen gösteren, burada konuşma görevi
ni, tartışma görevini yerine getirmemeye özel bir iti
na gösteren, hatta özelin de ötesinde, yeryüzünün de
mokratik parlamentolarında benzeri görülmemiş me
totlar kullanarak itina gösteren bu Hükümet, Baş
kanlık Dîvanının kurulnıasmı, komisyonların seçilme
sini aylarca engelleyerek, araştırma önergelerinin söz
lü soruların, kanun tasarılarının görüşülmesine gel
meyerek, kendisine ayrılmış koltuklarda oturmaya-
rak, bizi kendisini fizik olarak görme olanağından 'bile 
mdhrum bırakarak özel bir itina gösteren bu Hükü
met şimdi birdenbire bu Gensoru önergesi vesile
siyle İçtüzükte kend'isine tanınmış olan sürelerin üs
tünde konuşma merakına kapılıyorsa, bu fevkalade 
enteresandır. 

IBaşbakan Sayın Demirel bu isteğinin gerekçesi ola
rak Gensoru Önergemizde kendisine göre bir tasnif 
yapmış; 34 iddia bulunduğunu öne sürüyor. Bu 34 
iddiaya ayrı ayrı, teferruatıyla cevap verecekmiş. 

Sayın arkadaşlar, bu Gensoru önergesinde aslın* 
da anlatılmak istenilen şeyler o kadar komplike de
ğildir; 34 yahut Grup Başkan vekilleri dün 35 say
mışlar, 34'Iük bir tasnif ile çok karışık bir halde mü
talaa edilecek şeyler değildir. Gensoru Önergemizin 
özeti şudur : Siz Hükümet olarak uyum içinde değil
siniz. (AP sıralarından «Sana ne?» sesleri, gürültü
ler) 

©iz, burada milletvekiliyiz. Onun için bize bir şey
ler oluyor. Biz, burada 'bu Hükümetin çalışmalarını 
denetlemek durumunda olan kimseler değil mîyîz?.. 
'(AP sıralarından gürültüler) 

Türk milletinin temsilcisi olarak görevimiz bu de
ğil midir? Hükümetin uyum içinde çalışıp çalışma
dığını kontrol etmek değil midir görevimiz? (CHP 
(sıralarından alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, evvelki gün burada konuşan Adalet 
Partisinin Grup Sözcüsü Sayın Talât Asal arkadaşım, 
bizi «acelecilikle» itham etti. Şunu hemen belirteyim 
ki arkadaşlarım, biz bu görüşmeler yapılırken acele
ciyiz. Acelemiz var, çünkü bu akşam burada kimin 
kapısı çalınacak ve kim elinde tabanca ile oraya gi
rip, bütün şarjörlerini boşaltarak kimi vuracak, on
dan endişeliyiz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
AP sıralarından gürültüler) 
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Dün akşam televizyon yayınım seyrettik. Şimdi, 
Gensoru Önergemizde belirttiğimiz noktalar zaten 
bunlardır. Biz, Gensoru önergemizde, bu Hükümetin 
Türkiye'de can güvenliğini sağlamadığım, devletlerin 
başlıca görevi olan, milattan öncesinden beri başlıca 
görevi olan Efiatun'un «Devlet» kitabı ortaya çıktı
ğından beri başlıca görevi olan can güvenliğini sağ
lamak görevini bu Hükümetin yerine getirmediğinden 
şikâyet ediyoruz. Gensoru önergesinde bunu belirt
tik, bunun örneklerini veriyoruz^ 

Şimdi, dün akşam televizyonu dinledik... (AP sı
ralarından «O dosyalar ne?» sesleri) 

Kendi dosyalarımın hesabını verdim. 
BAŞKAN — Sayın Övmen, lütfen devam edin 

efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Ben, sıkıyönetim 

zamanında verdim. Başka hesabı verilmesi gereken 
dosyalar varsa, onların sahipleri versin hesabını. 

Dün akşam televizyonun yayınlarında, Hacettepe 
Üniversitesi Profesörlerinden Doktor Erdoğan Sana-
lan'ın öldürülüşü haberi verildi... 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Siz vurdunuz onu 
siz. (AP sıralarından «Kim vurdu?, Hem yaparsınız, 
hem şikâyetçi okırsunuz.» sesleri, gürültüler) 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, kimin vurduğu daha belli değil. Mesele de za
ten o değil; vuruldu. 

Bunun arkasından, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sa
yın Başbakana, Genel Sekreteri vasıtasıyla bir yazı 
gönderdi. Daha önce de, böyle bir yazıyı başka bir 
profesöre yapılan bir saldırı dolayısıyla yazdığım da 
hatırlatarak, olaydan duyduğu üzüntüyü ve endişele
ri belirtti ve Hükümetten tedbir alınmasını istedi. 

Bunun arkasından, televizyon haberlerinde diğer 
siyasi partilerin, öteki grupların, üniversitelerin me
sajları yayınlandı ve arkadan başka haberlere geçildi. 
Bu siyasi partilerin mesajları arasında, yaralananın 
ailesine geçmiş olsun telgrafı çekenlerin telgrafları 
arasında Hükümet kanatları partilerinden hiçbirinin 
Sözcüsünü ve bu Hükümetin hiçbirinin yetkilisini bir 
mesaj verir halde işitemedik. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Arkadaşlar, meselenin esası işte budur. Bir mem
lekette gece vakti bir kapı çalınır, karsısına çıkan ada
mın üstüne silah boşaltılabilir ve bu silahı boşaltan» 
fer paldır küldür, arkalarına bile bakarak, ellerini kol
larını sallayarak oradan uzaklaşabiliyorsa, bu memle
ketin Hükümeti adına bir çift laf söylemek mecburi
yeti vardır. Bu mecburiyeti yerine getirmezseniz ne 
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olur? İşte böyle olur Türkiye'nin hali. Eğer Hükümet 
siyasi cinayetlere, siyasi sabotajlara tam bir kayıtsız
lıkla, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, yahut tabii 
bir olay oluyormuş gibi, bir doğa olayı oluyormuş 
gibi 'bakıyorsa, tevekkülle bakıyorsa, sanki fırtınalı 
'bir havada şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor da ona 
bakıyormuş gibi bakıyorsa, o hükümet görevlerinin 
başiıcasını yapmıyor demektir ve asayiş olayları da, 
siyasi cinayetler, siyasi sabotajlar da böyle susularak, 
ses çıkarılmayarak önlenemez. 

Arkadaşlar, geçenlerde Fransa'da Pariste Ceza
yirliler Derneğinin binasında bir gece bekçisi öldü
rüldü; bir gece bekçisi siyasi bir cinayetle öldürüldü. 
Fransız basını 15 günden beri bu hadisenin akisleri ile 
meşgul oluyor. Hükümetin, demeç vermeyen, tedbir 
alındığını ilan etmeyen yetkilisi kalmadı. 

İtalya'da gene kasım aylarının sonlarında Bari' 
de bir öğrenci öldürüldü. İtalya'da nerede ise hükü
met düşecekti. (AP sıralarından «Orada Devlet Gü
venlik Mahkemeleri var» sesleri. Türkiye'de böyle» 
değil ayda bir, İki ayda bir siyasi olay, siyasi cinayet, 
her gün televizyon haber bültenlerinin sonunda, san
ki hava raporu verilir gibi cinayet raporu verilmeye 
başlanmıştır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Arkadaşlarım, simidi size bakınız Ankara'da ge
çen bir olayla fifgiii bir yazı okuyacağım; çok ente
resandır, bakınız, dinleyin : 

«2.12.1977 günü saat 16.50 sıralarında Ankara 
Veteriner Fakültesi önünde otobüs beklemekte olan 
yaklaşık yüz kişilik bir öğrenci topluluğu üzerine bir 
taksiden yapılan yaylım ateşi ile ilgili olarak yapıl
makta olan soruşturma sırasında olay sanıklarının tes
pitine çalışılırken, ateş edilen grup içinde bulunan 
birçok tanık, yaylım ateşi anında en az 25 kadar top
lum polisinin fakülte kapısının içinde bulunduğunu, 
ateşi müteakip hemen birkaç metre mesafede dışarıda 
durakta düşen yaralıların yanına geldiklerinde; öğren
cilerin, kendilerine ateş edenlerin kaçmakta olduğu 
taksiyi izlemelerini ısrarla söylemelerine rağmen «Kuv
vetimiz yetmez» diyerek yerlerinden kıpırdamadıkla
rını, bu yüzden öğrencilerle tartıştıklarını ifade etmiş 
olmalarına ve olayın cereyan şekline ve sanıkların 
Aydınlıkevter Samsun yolu kavşağından geçerek, 
Samsun yolu üzerindeki PTT binalarının hemen ileri
sinde arabayı durdurup inerek, TelSizlerdeki blok 
apartmanlara doğru yaya olarak gittiklerinin anlaşıl
masına nazaran... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen orada 
miydin?.. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — ...Toplum polis
lerinin bir tek Murat arabayı izlemeleri halinde sa
nıkları yakalamaları mümkün görülmüş, ancak bizce 
bilinmeyen sebeplerle bunu yapmamış bulundukları 
tespit edildiğimden...» diye gidiyor. Altında Cumhuri
yet Savcılığının imzası var. 

Şimdi, eğer 25 kişilik bir polis ekibi, önünde iş
lenen bir sabotajın sanıklarının peşinden gidemiyor-
sa, o memlekette hükümetin değil böyle yerinde otur
ması, değil böyle Meclisin önüne çıkmadan hiçbir 
şey olmamış gibi davranması; o hükümetin sadece 
bu sebepten istifade etmesi gerekirdi. (CHP sırala
rından alkışlar.) 

Bizim siyasal neden dediğimiz budur. Bu siyasal 
nedenden, buna benzer siyasal nedenlerden, başka 
ülkelerde hükümetler kendiliğinden istifa ediyorlar. 
Orada durma olanağını kendilerinde görmüyorlar, 
orada durma hakkını kendilerinde görmüyorlar. 

Ülkemizdeyse Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, sa
dece bu asayiş meselesinden ibaret değildir Hüküme
tin aczini gösteren olaylar. 

Ekonomik konuda uzun boylu konuşmaya gerek 
görmüyorum. Çarşıya pazara giden herkesin gözleri 
önündedir. Türkiye'de fiyatların nasıl alabildiğine 
hızlandığı. Bu sadece, çarşıda pazarda görülen değil, 
aynı zamanda Devletin resmen açıkladığı rakamlar
dan da görülmekte, anlaşılmaktadır. Hayat pahalılı
ğının % 41'in üstüne çıktığını, sonuncu ayda göste
ren toptan eşya fiyatları endeksi, Ticaret Bakanlığı
nın, Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınları burada
dır. 

Ekonomik alanın dışında, üniversitelerimizin hali 
meydandadır. Bütün gensoru önergesinde açıkladığı
mız noktaların, hepsi sonunda bir noktaya gelmek
tedir. Hükümet bir sebepten değil, birçok sebepten, 
ama hepsi bir araya geldiği zaman çıkan tablo dola
yısıyla istifa etmek mecburiyetindeydi; istifa etme
miştir. Şimdi biz onun gensoru önergesi sonunda ve
receğimiz güvensizlik oyuyla yerinden ayrılmasını sağ
lamak için huzurundayız ve acelemiz, daha önce be
lirttiğimiz gibi, ondadır. Bu Hükümetten biran önce 
kurtulmanın bir ihtiyaç haline gelmesindendir. 

Bu Hükümetten kurtulma ihtiyacı arkadaşlar, bir 
başka bakımdan da önemlidir. Demin arz etmeye ça
lıştım; Türkiye'de günde 2 - 3 kişi ölüyor, bomba
lar patlıyor, herhangi bir açıklama yok. Yahut da 
bazan şöyle açıklamalar var: 
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«Asayiş sorunu hükümetlerle çözülmez. Hükü
metler gider, hükümetler gelir, asayiş sorunu kalır. 
Ekonomik açıdan enerji meselesi var...» 

BAŞKAN — Sayın Öymen, iki dakikanız var. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — «Enerji mesele

si çözülmez. Hükümetlerin işi değildir. Döviz mese
lesi çözülmez. Hayat pahalıhğı yine, yeni gelecek 
hükümetlerin de karşısındadır.» 

Arkadaşlar, böyle bir tevekkül hali içinde bulun
maya hükümetlerin hakkı yoktur. Hükümetler dö
viz meselesi karşısında da, ekonomik diğer sorunlar 
karşısında da, asayiş sorunları karşısında da «bun
lar çözülmez» deyip, kenara atılmak değil, o olgu
ların üstesinden gelmek mecburiyetindedirler; hiç ol
mazsa üstesinden gelecek inanç içinde bulunmak mec
buriyetindedirler. Bu Hükümet bu inançtan da mah
rumdur. 

Bütün bu arz ettiğim sebepler dolayısıyla bu Hü
kümete güvensizlik oyu verilmesini tasviplerinize arz 
ederim Sayın Başkan, saym arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öymen. 
Diğer parti grupları adına söz isteyen?... 

Şahıslan adına söz isteyenleri okuyorum; veriliş 
sırasına göre... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bir dakika efen
dim. İşaret ettim; fakat TRT kâmeremanları mani 
olduğu için göremediniz herhalde. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İlhan Ersoy... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu adına Mehmet Yusuf Özbaş. 

BAŞKAN — Şu ana kadar Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın İlhan Ersoy, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu adına Sayın Mehmet Yusuf Özbaş söz is
temişlerdir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Başkan, 
bendeniz Grup adına söz istemedim, Sözcünün adını 
bildirdim. (AP sıralarından «Okusana» sesleri, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Saym 
Talât Asal, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Yusuf Özbaş. 

Kişisel olarak da, söz isteme sırasına göre oku
yorum: Sayın Selâmi Gürgüç, Saym İsmail Aydın, 
Sayın Celâl Doğan, Sayın Çağlayan Ege, Saym Ke
nan Akman, Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, Sayın 
Doğan Güneşli, Saym Ayhan Altuğ, Saym Hikmet 
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Çetin, Saym özer Yılmaz, Saym İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu, Sayın İhsan Kabadayı. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
iyi ayarlamışsınız, büyük başarı. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Asal, buyurun efendim. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Saym Talât Asal, görüşme süreniz 20 dakikadır; 
buyurun. 

AP GRUPU ADINA TALÂT ASAL (İzmir) — 
Beyefendi, müddetimin 20 dakika olduğunu biliyo
rum. Konuşmam 18 dakikalıktır. 

BAŞKAN — Hatırlatmak görevim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen görevini bir 

öğrensen, bu işler kolay olacak. (AP sıralarından gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Talât Asal. 
AP GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Devamla) 

— Saym Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına verilip, gündeme alınması kararlaştırılan gen
soru önergesi için huzurunuzda bulunurken, Büyük 
Meclisin değerli üyelerine, Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupunun derin saygılarını sunarız. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hemen sözlerimin başında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grupu adına konuşan değerli 
arkadaşım Sayın öymen'in 20 dakikalık müddet hu
susunda ileriye sürmüş olduğu mazereti, bir özrün 
ifadesi olarak takdirle karşılıyorum. 

Hiç şüphe yok ki, insan zekâsının en büyük bir 
eseri olan millet iradesine dayalı Parlamento, bir 
gensoru müessesesinden mahrum olsaydı, o, şatafatı 
olan bir bina ve içinde etiketi olan bir miktar insan
dan başka bir şey olamazdı. Hesap sorulmak, hesap 
verilmek, hesap alınmak için insan zekâsı bu müs
tesna müesseseye vücut vermiştir. Sizin uygulamaya 
koyduğunuz hal karşısında şu anda bu vücut, ikti
dar ihtirasınızın çığlıklarına «ben o değilim» avaze-
leri ile cevap veriyor. (AP sıralarından alkışlar) 

O, «ben hesap sorulmak, ben hesap verilmek, he
sap alınmak içinim ve sadece sizin içinim, muhale
fet içinim» diyor. Ama hesabm pusulasını, onun ka
lemini elinize veren biziz, hesabı vermek isteyen bi
ziz, hesabı almak istemeyen, hesabı görmek isteme
yen sizsiniz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Yani siz, mütemerrit siyasi borçlusunuz. (AP sı
ralarından alkışlar) 
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O halde bu müessesenin, Anayasanın 89 ncu mad
desinde işli ne? O müesseseyi, maalesef Nasreddin Ho-
ca'nın istiskal hikâyesine çevirdiniz. Bu müesseseyi, 
miîlet huzurunda hesaplaşarak iktidara giden yolları 
açık tutma müessesesi olmaktan çıkarttınız. Sizin yap
tığınıza Hükümet kaçırmacılığı, iktidar talanı deni
lir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Niçin mi; bizim kalemi elinize verip yazdırdığı
mız bir önerge var. Maddelerseniz tam 34 madde. 
Bunu dışarıda verseydiniz madde-i mahsusa tayini 
suretiyle hakaret fiilinden mahkûm olurdunuz. Her 
maddeye bir dakikada cevap verilse 30 'dakika eder. 
Siz 20 dakikayı kafanızın mahpushanesinde hapsetti
niz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Böyle bir hesabı ne Einstein, ne de insanı, aya in
diren Braun yapabilirdi. Ama millet sizin hesabınızı 
görecektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ve 89 ncu maddeyi tutukladığınız için mahkûmi
yet ilamım size verecektir. 

Şimdiden söyleyeyim, şimdi söyleyelim, pişman 
olacaksınız. Diyelim ki şairin hayali içinde iktidar 
oldunuz; Danışma Kuruluna biz katılmadığımız tak
dirde siz, 20 dakikada hükümet programını bile oku
yamayacaksınız, bütçenizi bile takdim edemeyeceksi
niz; en kötüsü görüşemeyeceksiniz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Susan bir Parlamentonun kapısını açıyorsunuz; 
böylece özgürlükçü demokrasi anlayışınızı sergiliyor
sunuz. Daha yola çıkmaya heveslenirken, hem de hu
kuku yolun başında bırakıyorsunuz; yanınıza alma
ya çalıştıklarınızı nerede, nasıl, hangi şartlar altında 
ve yolun neresinde bırakacağınızı merak etmek ge
ne de bize düşüyor. 

Değerli milletvekilleri, bizim zorumuzla verilen 
bu önerge, veriliş tarihi olan 22 Aralığın malı değil
dir. Bu, bu önerge, sirkeye dönüşmüş, yıllanmış şa
rabın Boğaz otellerinde tekrar masaya konuluşudur. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiçbir mahalli seçim referandum değildir sayın 
milletvekilleri, referandum niteliği taşımaz sayın mil
letvekilleri. Eğer böyle olsaydı, 1963'ten sonra, için
de Saym Ecevit'in de bulunduğu Cumhuriyet "Halk 
Partisi azınlık Hükümetinin, kendiliğinden hemen çe
kip gitmesi gerekirdi. Buna rağmen Cumhuriyet Halk 
Partisi 11 Aralık seçimlerine, gayri ciddi bir şekilde 
«referandum» demiştir. 

Bu itibarla, «Benim oğlum bina okur, döner dö
ner gene okur» misali ile önergedeki itham, isnat, if
tira ve karalamayı seçim süresince döne dolana hay-
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kırmıştır. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi bu ikti
dar hakkında millete gensoru önergesi vermiştir. 
Oranda aslolan il genel meclisi seçimleri olduğuna 
göre, millet ne yapmıştır, ona bakalım: 

Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı oy oranı °/Q 

42,1'dir; iktidar partilerinin aldığı oy oram ise 
% 50,7'dir. (CHP sıralarından alkışlar) Cumhuriyet 
Halk Partisi ile beraber olmayan ve Mecliste sandal
yesi bul! una n partilerin toplam oy oram ise % 52,2' 
dir. Cumhuriyet Halk Partisunin referandum dediği 
şeyin sonucu işte budur. Öyle ise Cumhuriyet Halk 
Partisinin millete verdiği gensoru önergesini bizzat 
millet reddetmiştir. (AP sıralarından alkışlar) 

M'iMetin bu önergeyi reddetmesi için daha dün 
Adalet Partisi saflarında alnının terini dökenlerin, 
solun iktidar olması için sevinç gözyaşlarını dökecek
lerini sanmakta inanılmayacak müşkülât vardır. Zira 
müvekkil vekiline böyle bir yetki vermemiştir. 

Bîlinmeldıir ki, Cumhuriyet Halk Partisi her za
man olduğu gibi sandıktan alamadığını, şimdi de 
«Kumsaldaki ev» filminin son perdesini oynayarak 
kumsaldaki «Güneş Motel»'inden almak istemekte
dir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarımız, sayın Cumhuriyet Halk Par
tisinden hafızasının gözlerini maziye çevirmesini rica 
edeceğiz, bunu yapmak lütfunda bulunsunlar. 

1957 seçimleri sonrasıdır, Demokrat Partimin oy 
oranı % 53'ten % 48,5'a düşmüştür. Saym Ecevit'in 
de içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi fer
yadı figan halindedir. «Milletin % 50'sinden fazla
sının oyunu almadın çekil» demektedir. Şimdi bu
rayı noktalayıp devam edelim: 

1975'teki iktidarda ise Adalet Partisinin % 29,8, 
Miîli Selâmet Partisinin % 11,8, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinin % 5,3 ve Miüyetçi Hareket Partisinin 
ise % 3,4 oranında oyu vardır. Toplam oy oranı 
%50,3'tür. 

Cumhuriyet Halk Partisi o zaman da hayır de
miştir; şu zaman da hayır demiştir; bu zamanda da 
hayır demektedir. «Hayır, çekil de ben % 41,3 oran
la iktidar olayım» demektedir. 

Ne dersiniz? işte Cumhuriyet Halk Partisi böy
ledir. Ev sahibi iken başka türlü konuşur; kiracı 
iken başka türlü konuşur. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bulandınlan suyun pınarındaki berraklık da şu
dur: Cumhuriyet Halk Partisi, milletin hiçbir zaman 
kendisine vermediği iktidarı şimdi, ihtimal hesapları 
içinde başka mahreçlerde aramaktadır, tıpkı bir za-
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manlar İsveç'te, Norveç'te Danimarka'da, Yugoslav- j 
ya'da aradığı gîbi. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partililer, bizim sizden farkımız 
şudur: Biz inanırız ki, iktidarın mahreci millettir; 
biz iktidarı, biz Türkiye'nin istikbalini daima millet
te aradık, dalma millette ararız. (AP sıralarından 
«Bravo» seslerü, alkışlar) 

Sayın ıniletvekiHeri, hiç şüphe yok ki, aziz Türk 
Milletinin daha dün şu reddedişi karşısında, tekevvün 
eden şu rakamlar ve lekeci dükkanımdan bile temiz
lenerek gelmesi mümkün olmayan şu elbisenin, şu 
hali muvacehesinde heves edilen hükümet nasıl bir 
hükümet olacaktır? I 

Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti hükümeti 
mi olacaktır? Hayır, mümkün değil. Millet çoğunlu-
ğuda tabanı olan bir hükümeti mi olacaktır? Hayır, 
mümkün değil. O halde bu Hükümet tabansız bir hü
kümet olacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Millete karşı haksızlık yapıyorsunuz, milletin ço
ğunluğuna rağmen,, millete rağmen, millete karşı 
haksızlık yapıyorsunuz. Millet için, millet çoğunluk 
iradesi için, bu heves, Cumhuriyet Halk Partisinin 
kursağında kalmalıdır. Bizim zorumuz da olsa, bu 
Gensoru önergesi aslında Anayasanın 89 ncu mad
desinin amacına uygun bir gensoru önergesi değildir. 
Olsa idi Danışma Kuruluna girilirdi. Konuşma im
kânı verilirdi. Olsa idi, zaman Cumhuriyet Halk Par
tisi limanına demirlentrdi, hesaplaşılırdı. Olsaydı, bir 
yıl başı eğlencesi Anayasaya tercih edilmezdi. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu, bir tertip Hükümeti kurma hevesinin önerge
sidir ve yangından mal kaçırır gibi Hükümet kaçır
mak için komplo siperinin arkasına gizleniştir. Böyle 
bir Hükümetle Türkiye'nin hiç bir meselesini çöz
mek, ülkenin hiç bir meselesinin üstünden gelmek 
mümkün olamaz, olamayacaktır. 

Aslında ve gerçekte bu Gensoru önergesi yeni bir I 
Hükümet değişikliğine değil; bir Hükümet bunalımı
na, hatta hükümetsizlik bunalımına açılan yolun ka
pısıdır ve Türkiye'yi buhrana sürüklemek için atılan 
adımdır. Bilinmeli ve inanılmalıdır ki, asıl önemlisi, 
önemli olanı, Türkiye'mizin bunalıma buhrana sürük- ı 
leıımçiîiesidir. 

Sayın milletvekilleri, bilirsiniz ki, Parlamentola
rın aleniliği prensibi, her şeyin millet önünde cereyan 
etmesi düşüncesinden doğmuştur. «Kapalı kapıların 
arkasında bir şey olmasın» denilmiştir, önergedeki 

şu 34 maddelik ithamı biz cevaplasaydık; Cumhuri
yet Halk Partisi delilleriyle her ithamı dile getirseydi; 
Hükümet de rakamlarla, vakıalarla, delillerle millet 
ve dünya huzurunda memleketin bir haritasını çizsey-
di, sonra Hükümeti düşürecekseniz düşürseydiniz ne 
olurdu, dünya mı batardı? Müdafaa hakkına mani 
olmakla konuşma imkânına engel olmakla, bir ma
nada Parlamentonun aleniliği prensibinin üzerine ade
tiniz veçhile şa! örttünüz. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

İşte bu noktada Sayın Ecevit'in şu sözleri kulak
larımızda çınlıyor : «Castro'nun, Che Guevera'nın, 
Ho Şı Minh'in, Mao Che Tung'un önünde kilitli ka
pılar vardı» diyor Sayın Ecevit. «Anahtarları dev
rimcilerin elindeydi. Elinde olmayan o kapıları ara
lamak için yüklenmek, kapılan kırmak gerekirdi» 
diyor Sayın Ecevit; «Biz de ise kapılar, kapalı değil
dir, tokmağını çevirince açılır» diyor Sayın Ecevit. 

Sayın Ecevit ve siz Cumhuriyet Halk Partililer; 
Castro'nun, Che Guvera'nın, Ho Şi Minh'in, Mao 
Che Tung'un kilitli kapılarını açtınız, ama verdiği
niz bu önergedeki tavrınızla, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin milletin çoğunluğunu temsil eden par
tilerin müdafaa hakkının, fikir özgürlüğünün kürsü 
hürriyetinin kapılarım kilitlediniz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarımız, şu durum karşısında, şu za
man karşısında bu önergedeki, ithamların neresini 
söyleyelim, neyini söyleyelim, nasıl söyleyelim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söyle, söy
le. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Fırsat verseydiniz 
söyleyecektim. 

İşte elimizde önergeleri... Plan yok diyorlar. Bu 
planı ben ölçtüm; boyu 27,5 santim, eni 20 santim, 
kahnlığı 9 santim... (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Tebrik ede
riz, tebrik ederiz. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sayın Uysal, Sayın 
Uysal... 

Teşekkür ederim. 
Sayın Uysal, Büyük Meclise takdim edilmiş bulu

nan bu kitabı, bu koskoca kitabı görmeye sizin göz
lükleriniz yetmiyorsa, benimkileri de takdim edebili
rim. (AP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Şiir kita
bı değil o, şiir kitabı değil. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İki günde 
ini yazdınız? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Çiçero'yu, Sdkra-
tes'i, Robespierre'i rahmetli Hamdullah Suphi'yi ge
tirmek mümkün olsaydı, onlar bile şu önerge karşı
sında bir şey söyleyemezlerdi, 20 dakikada bir müda
faa yapamazlardı. Biz ancak şunu söyleyebiliriz: 

Müdafaa hakkı, cevap hakkı vermediğinize göre, 
korkuyorsunuz, çünkü söyledikleriniz boştur, yazdık
larınız yalandır, dilimleriniz dizmecedir. 

Bakınız sizin bir profesörünüzün kitabının 86 ncı 
sayfasında ne deniliyor : «Hiç bir şey kendi karşıtı 
olmaksızın ortaya çıkmaz; itham, savunma ve hü
küm, kendini tanımlamak istediği zaman kendi kar
şıtına muhtaçtır. Hüküm için itham, savunma diya
lektiği zorunluluğu buradadır.» Siz şimdi, kendi hesa
bınızı, şu lîal karşısında, kendi ceza hukuku profesö
rünüze veriniz, cezanızı o versin. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimizin sonuna gelirken 
bir hali teşhis zarureti vardır. Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu gensorusunu ve bu münasebetle yarattığı 
fiili durumu yadırgamamak gerekir. Çünkü çok par
tili hayata girdiğimiz bunca yıl içerisinde Cumhuriyet 
Halk Partisi hiç bir müspet düşünceyi getirememiş, 
hiç bir müspet düşünceyi içine sindirememiştir. Men
finin bayraktarlığını yapmıştır Cumhuriyet Halk Par
tisi. «Benden başkası yapamaz» düşüncesiyle, de
mokrasiyi inkâr etmiştir. Sayın Cumhuriyet Halk 
Partililer, bunca yıldır beğendiğiniz bir tek şeyi söy
leyebilir misiniz? Hiç bir şeyi beğenmediniz, onun 
için de millet sizi beğenmedi. Bugün 45 milyonluk 
bir Türkiye, yarın 60, sonra 90, sonra 100 milyon
luk bir Türkiye; çığ gibi büyüyen bir Türkiye, büyük 
Türkiye; bu büyük Türkiye'nin dünyada etkin güç 
olmasını istemeyenler var; hiç olmazsa, bilmeyerek 
de olsa, onların yanına ve arkasına, geçmeyiniz. 

Aziz arkadaşlarımız, Adalet Partisi hizmet ve eser 
partisidir. Çünkü onun felsefesini 1946 seherinde bü
yük millet yola çıkartmıştır. Bunun için bütün bir va
tan sathında «Kıratın» mührü vardır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu eserleri, millet, az veya çok bulabilir; bu onun 
takdiridir. Zira, eser milletin kendisidir; ama bun
lar için Cumhuriyet Halk Partisinin tek bir şey söy
lemeye hakkı yoktur; çünkü Cumhuriyet Halk Par
tisi, bütün bir vatan sathında kendi şapkasını asacak 
bir tek çiviyi bile çakmanıışhr. (AP şuralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

I Biz, bugün hesap verme imkânının ortadan kal
dırılmış olmasından yakmıyoruz. Ne mutlu bize; zi
ra siz, millet ve Allah huzurunda iktidarda hesap ver
me imkânından bile mahrum kaldınız. Biz, hesap ve
rememenin ıstırabını çekiyoruz; siz, hesap verdirtme-
menin saltanatını sürmek istiyorsunuz. (AP sıralann-

I dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Böylesine hizmet apdestinden yoksun bir imamın 
I arkasında namaz kılmak isteyenler varsa, bunun ve

bali millete ait olmayacaktır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

I Bilinir ki, Shakespeare'in dediği gibi: «Haksız bir 
dava için dövüşmek hakiki bir cesaret sayılmaz.» Ge
ne Shakespeare'in dediği gibi: «Arzular, hınçlar, sa
ğır engerek yılanları gibi aklın sesini duymazlar.» 
Oysa, aklın sesinin duyulmasının şart olduğu bir za
manı yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisiyle bu za
manın içinden çıkılmaz. Hele hele Beyazıt Kulesine 
kızıl bayrak çekenlerle bir sırada oturularak hiç, ama 
hiç çıkılmaz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Asal, iki dakikanız kaldı. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Yağmur getirme

yen buluttan rahmet beklenmez. Bu bir Gensoru öner
gesi değildir; bir karalama, bir küçültme, belgesidir. 
İşte bu noktada ünlü bir Türk yazan, bakınız kulak
larınıza ne diyor: «Hayatlarında hiç bir basan göste
remeyenler, kendilerini, başkalarının başarılarını kü
çültmekle teselli ederler.» 

Belki kendinizi teselli ediyorsunuz; ama millete 
hiç bir umut vermiyorsunuz. Çünkü, sizin umudunuz, 
içinden kumru çıkabilecek yılana benzer. (AP sırala
rından «Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu sakim yolla belki iktidar olacaksınız (CHP 
sıralarından alkışlar), fakat, iktidarım diyemeyecek
siniz. Belki iktidarını diyeceksiniz; muktedir olama
yacaksınız; yani iktidar manasında iktidar olamaya
caksınız. Eğer gelirseniz, gidişiniz gelişinizden daha 
utandırıcı olacaktır. 

Allah ve millet memleketi korusun. 
Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Yusuf Özbaş; buyurunuz. 
Sayın Özbaş, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ

BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Millet Mec-
I isinin sayın üyeleri; 
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Adalet Partisi, MUM Selamet Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisinin oluşturduğu Koalisyon Hükümeti
ni düşürerek, iktidara gelmeyi arzu eden Cumhuriyet 
Halk Partisinin, Yüce Meclise verdiği Gensoru öner
gesinin gündeme alınması hususu, gerçeklerin Yüce 
milletimizce de bilinmesinde fayda gören iktidar par
tilerince kabul ve... 

BAŞKAN — Sayın Özbaş, mikrafona biraz daha 
yaklaşırsanız, sesiniz daha iyi çıkacak. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — ... Bu 
suretle önergenin müzakeresi, Yüce Meclisin tümüne 
yaklaşan çoğunluğun oylarıyla gerçekleşmiş bulun
maktadır. 

Sayın Başbakanın bir gün önce burada yaptığı 
kısa açıklamada, bir nebze değindiği gibi, bu önerge
nin gerçek maksadı bazı konuların soruşturma mev
zuu yapılması değil, 5 ay önce Yüce Meclisimizin gü
ven oylarıyla işbaşına gelen Hükümeti devirip, yerine 
iktidar olabilme arzusudur. 

Bizim demokrasi ve muhalefet anlayışımızdaki 
ölçülere sığmayan bu davranış, onların ne ilk teşeb
büsüdür ne de son teşebbüsleri olacaktır. 

Yüce Meclise verilen Gensoru önergesinde, bu
günkü iktidarın tutum ve davranışlarıyla ilgili kesin 
ve müşahhas iddialar yoktur. Yapılan isnatlar, yıllar 
boyu korsan yayınlar yapan «Bizim Radyo» adıyla 
bilinen ve komünizm propagandası yapan radyo is
tasyonu tarafından yayınlarla tavsiye edilen ve veri
len direktiflerle şartlanan kafaların yazıp, çizdikleri 
ve planlayıp, sahneledikleri safsatalardan esinlenmek 
suretiyle sorumluluk ve siyasi saygı kuralları bir ta
rafa atılmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Bir gün önce CHP Grupu adına konuşan Sayın 
Attan Övmen, bu iddiaların beş aydan beri gazete
lerde, radyo ve televizyonlarda karşımıza çıkmakta 
olduğunu söylemiş ise de, bildirdiği süre yalnız Hü
kümetin iktidara geldiği bölüme ait olan kısmıdır. As
lında bu iddiaların başlangıcı aşağıda açıklanacağı 
gibi CHP'nin muhalefet görevine mahkûm edildiği 
uzun yıllar evvelinden başlamış bulunmaktadır. 

5 Haziran seçimlerinden evvel de, daha önce yap
tığı gibi, CHP, Koalisyon Hükümetine aynı iddialar
la çatmış ve halkımızdan Hükümeti oluşturan par
tilere oy vermemesini istemiştir; yani gündemdeki bu
günkü önerge, yedi ay önce adı geçen parti tarafın
dan halkın oyuna sunulmuş ve Seçim Kanunundaki 
bugünkü iktidar aleyhine işleyen tüm aksaklıklara 
rağmen çoğunluk CHP'ye «hayır» diyerek Koalisyon 
Hükümetine olan güvenini tekrar açıklamıştır. 

I Buna rağmen partisi dışından bazı milletvekilleri-
I nin bu oylarım sağlayabilme yoluna giden CHP, 

usulsüzlüğünü ve ömürsüzlüğünü bile bile bir Hükü-
I met kurmuştur. Yüce Meclisin oylarıyla üç hafta 

içinde düşürülen o Hükümetten sonra da bugünkü 
Koalisyon Hükümeti meydana getirilmiştir. 

Milletin ve onun vekili olan sizlerin üst üste açık
ladığı iradeye, yani hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız 

I millete ait olduğu gerçeğine bir türlü inanamayan ve 
tahammül edemeyen bu zihniyet, bir işçi konfede
rasyonunu alet yapıp, işçilerini genel greve sevk et
me yoluyla, tüm yaşantıyı felce uğratma tavsiyesin
de bulunarak Hükümeti çekilmeye zorlamak istemiş
tir. 

Ceza Kanunumuzun 172 nci maddesine göre ağır 
i ve veballi bir suç işlemeye işçileri zorlanan konfede

rasyonda sağduyunun üstün gelişi, genel grev yapıl
masını önlediğinden bu girişim bir sonuç vermemiş
tir. 

I Bunun üzerinde CHP, koalisyonu oluşturan par
tiler arasına anlaşmazlık sokarak dağılmalarım sağ-

I lama çabasına yönelmiş bulunmaktadır. Bu maksat
la kendilerini hiç de ilgilendirmeyen konuları eşele-

I meye ve bakanlık tevziinde bazı partilere haksızlık 
I yapıldığına, Devletin parsellendiğine, bu parsellerin 
I eşit olmadığına, parti içi kayırmalar yapılıp bazı ma-
I kamların ehillere değil, yakınlara verildiğine, koalis-
I yonun sürdürülmesi halinde MHP, nin diğer ortakla-
I rımn oylarını toplayacağına ve AP nin kurtuluşunun 

ancak bu koalisyondan ayrılmasıyla mümkün olduğu
na, filan ortak partiye mensup bir yetkilinin falan 
ortak partili yetkilileri hakkında hiç de iyi şeyler ko
nuşmadığına dair şayialar çıkararak hem partilerin 

I birbiri arasındaki, hem de bir partinin iç bünyesin
deki ahengin bozulmasını temine çalışmışlardır. Fa
kat mahalli seçimler, gelip çattığı halde, bu çabalar
dan bir sonuç elde edilememiştir. Bunun üzerine CHP 
taktik değiştirmiş, bu seçimlerin bir referandum ma
hiyetinde olduğunu, CHP nin 11 Aralıkta taban çok
luğunun oylarını almakla iktidarı devralma hakkını 
kazanacağını ileri sürmüş ve kamuoyunu da buna 

I inandırmaya çalışmıştır. 
I Bundan önceki bütün iddia ve tahminleri gibi, 

mahalli seçimler konusundaki görüşü de yanlış çıkın
ca CHP nin, AP içindeki bazı kırgınlıklardan yarar
lanmak suretiyle iktidarı ele geçirme teşebbüsüne geç
mekten başka hiç bir çaresi kalmamıştır. Bu neden
lerle daha bir kaç gün evvel tabanın MHP ye kay
masından ötürü üzüldüklerini beyan ettikleri, AP den 

I bir kısmı milletvekilini kopararak yeni bir koalisyon 
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Örneğiyle iktidara gelme şansım denemek istemiş
lerdir. Bugünkü Koalisyonda bakanlık görevlerinin 
tevziinde adaletsizlik yapıldığını iddia edenlerin, ta
sarladıkları koalisyon şeklindeki pay dağıtışları", yani 
kendi deyimleriyle «Devletin parselasyonunun» nasıl 
düşünüldüğünü bilmekte, Meclisimiz ve Yüce Mille
timiz için alınacak büyük dersler olacaktır. 

Yeni hedefleri, AP den ayrıldıklarım söyleyen 
milletvekillerinin desteklerine güvenerek iktidara tek
rar talip olmaktır. Milli yararlar açısından bu dene
menin mevsimli olup olmadığı, CHP yi hiç de düşün-
dürmemektedir. Onu, bu devamlı çabalara iten ger
çek şudur: CHP şunu kesinlikle bilmelidir ki, Türk 
Milleti 30 yıldan, yani tek parti tahakkümünden kur
tulduğu günden beri, kendisine bir daha iktidar ver
memeye kararlıdır. Millet horlandığı, inançlarıyla 
alay edildiği, yalnızlıklara itilip, maddeten ve manen 
terk edildiği, açık oy, gizli tasnifi emreden ve her 
Vicdan sahibini isyan ettiren bir seçim kanunu ile 
oylarının çalındığı günlerin hortlamasından kork
maktadır. Sırf bu korku bile onun CHP dışında ka
lan partilere oy vermesine kâfi gelmektedir. 

Ayrıca bu partinin yöneticilerinin son yıllarda 
anarşiye kanat germesi ve her türlü solun oylarım 
toplayabilmek için hepsine hoş görünme çabasına 
düşmesi, sırf kurucusunun yüksek şahsiyeti bakımın
dan CHP ye bağlı kalan bir kısım vatandaşların bile 
oradan kaçmasına sebep olmuştur. 

Seçim kanunlarındaki aksaklıklar giderilir ve 
CHP ye güçler veren mükerrer oy kullanılmasına en
gel olunursa, partinin gerçek oy potansiyeli meyda
na çıkar endişesi, onlar seçimlerle alamayacakları 
iktidarı, seçim kanunundaki aksaklıkların gideril
mesine fırsat verilmeden ele geçirmek, ondan sonra 
da bir daha bırakmamanın çarelerini araştırmak üze
re harekete geçirmektedir. Bu sebeple, CHP hedefe 
gitmek için her türlü vasıtayı meşru görmektedir. Ne 
sağın dışını, ve yine kendi buluşlarıyla ifade edelim, 
ne de çağın dışım düşünecek halleri yoktur. 

İktidar olabilmek için herkesle her şartla ortak 
olabilirler. Çünkü onlar için iktidar hizmet kapısı de
ğil, bir nimet kapısıdır. CHP 1950 yılında yitirdiği 
cenneti yeniden bulma çabasındadır. Son girişimlerin-
deki hesaplan, bundan önceki hesaplarındaki temel
lere dayanmaktadır. CHP o gün kendi partisi dışın
daki isimsiz milletvekillerinin oylarından yararlana
rak iktidar olmak istemiş, bugün ise yararlanılmak 
istenen o milletvekillerinin isimleri belli olmuştur. Sa
yıda ve amaçta değişiklik yoktur. Umarız ki, sonuç-
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| ta da değişiklik olmayacaktır. Çünkü umut bağlanı
lan milletvekillerinin hepsi daha altı ay evvel Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetini düşüren ve koalisyo-

I na güvenoyu veren kişilerdir. O günden sonra, ikti
dar partilerinin tutumunda programa aykırı bir yön 

j görülmediği gibi CHP de eskiye göre bir düzelme 
I meydana gelmemiş, partiye bilakis daha kırıcı bir at-
I mosfer hâkim olmuştur. Bağımsız milletvekilleri CHP 

deki bu temayüle rağbet eder mi etmez mi bilemiyo-
I ruz. 

Milliyetçi Hareket Partisinin ısrarlı barış çağrıla
rı daima cevapsız bırakılmış ve CHP sözcüleri her 

I duyduklarını soruşturmadan gerçek kabul etme huy
larından bir türlü vazgeçmemişlerdir. 

Bunların çatmayı adet edindikleri partimiz hak
kında, köklü değil, sathi bile bir bilgileri yoktur; bel
ki bir çokları, partimizin programını dahi okumamış
lardır. Bu yüzden, onlar MHP nia samimi, barışçı, 

I birleştirici ve bilhassa yurtsever çabalarım anlaya-
I mamakta ve bizi milletimize yanlış göstermek gayret 
I ve hatasından kurtulamamaktadır. 

Hiç bir davranışlarında samimiyet görmediğimiz 
bu partinin altı umdesinden birincisi milliyetçilik 
olduğu halde, milliyetçilere cephe almakta, «laikim» 

I dediği halde, inananlara «çağ dışı düşünce sahibi ki
şi ve toplum» demekten zevk duymaktadır. 

I Gensorularında, bizi, devlet dairelerini işgalle suç-
I layanlan milletimiz çok iyi tanımaktadır. İktidar de-
I virlerinde onları bizler yaşımız icabı gördük; kendi

lerinden olmayanlara devlet kapısında odacılık bile 
I vermeyenler, hatta Halk Partili görünmeyen ziraat-

çilere çeltik ruhsatı bile vermeyenler onlardır; Milli 
Eğitimde bir günde yaptıkları yıkımı, iktidar, altı 
yıldan beri hâlâ tamir edememiştir. Kanuni şartları 

I haiz olan kişilerin, layık olduğu memuriyete almışı 
iddiaları gibi, işgal değil, devlet görevlerini ehline 
vermek, yani vazife yapmaktır. Bir hırsızı, âcizi layık 
olmadığı makamdan çekip almak da, memur kıyımı 
değil, en müspet bir icraattır. Bunu bile tefrikten aciz 
olanların veya mahsus öyle söyleyenlerin, ellerine ge-* 
çirdikleri belediyeleri anarşistlere barınak yapmaları 
işgaldir. Kendilerinin, «işgalci» diye vasıflandırdık
ları görevlilerimiz, her gün gazetelerden okuduğumuz 
müspet icraatlarıyla iktidar için bir övünç sebebi ol
maktadır. Tabanca taşımaktan sanık bir gencimizin 
Tekelde memuriyete atanmasını garipseyen saym 

| CHP sözcüsü, elindeki kaçak tabancayı halka teşhir 
ederken objektiflere yakalanan ve Yankı nergisinin 

I kapak resmi olma bahtiyarlığına eren yandaşım akh-
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na bile getirmemektedir. Daima başkalarının gözün
de çöp aramak Halk Partisine ait bir sıfattır. CHP 
nin, yangından mal kaçırırcasına, Gensoru önergesi
ni kısa günlere sıkıştırıp, savunma saatlerini azaltma
da göstermiş olduğu çaba ve Anayasa ile tüzükleri 
hiçe sayış, hakkında duyduğumuz endişelerin gerçek 
olduğunun en iyi belgelerinden sonuncusudur. 

Onların iddiaları gibi, bu iktidarın bir gün evvel 
gitmesinde sayısız yararlar değil, CHP nin bir gün 
iktidar obuasında sayılmayacak kadar zararlar var
dır. Bu zararların ne olabileceğini 21 günlük iktidar 
dönemlerinde ispat etmişlerdir. Bu iktidar Hükümeti, 
belki, milletin isteğinin tahakkukunda gecikmeler ya
pabilir; fakat o, millet zararına hiç bir girişimde bu
lunamaz; CHP, her iktidarı döneminde millet zara
rına iş yapmayı kendisine düstur edinmiştir. 

CHP nin anarşiden şikâyetini de samimi bulma
maktayız. O anarşiyi, Hükümeti yıpratma vasıtası 
olarak görüp, kıymetlendirmektedir. Bir taraftan, 
anarşiyi «sağa sıçradı, sola sıçradı, tırmanmaya baş
ladı» derken; öte yandan, anarşinin kökümün kazın
maması için bütün imkânlarını seferber etmektedir. 
Eğer, içtenlikle anarşiden şikâyetçi ise,, niye Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Kanununun çıkmasını engelle
mektedir? Anarşiye karşı olanlar, vatanın bütünlüğü
ne kastedenleri ne sebeple affettirir? Anayasa Mah
kemesini de, Anayasayı ihlal pozisyonuna iterek, ka
nun koyucu yapar, bu hareketleriyle suçluları tekrar 
ortaya salarken; müstakbel anarşistlerin de ümit ve 
desteği olduğunu niçin unutur? Nerede bir anarşik 
olay zuhur ederse, CHP li parlamenterler, iyilik me
lekleri gibi, niçin oralara akışıverir ve anarşistlerin 
avukatlığını tesadüfen niye hep CHP li avukatlar ya
par? Banka soyup, adam öldürenler bunu hangi mak
satla yaptıklarım bangır bangır yüce milletimize her 
imkânda ilan ederken, CHP, Gensoru önergesinde, 
hiç bir mahcubiyet duymadan, bunlara, «resmi hi
maye altındaki şiddet eylemlerine karşı yapılmış bazı 
sorumsuz çevrelerin karşı eylemi» diyebilmektedir. 
Arkadaşlar, bunu diyebilmek için insanda yüz lazım
dır. 

Allah'ın günü, yuvalarına dönerken, okullarına 
giderken arkalarından kahpece kurşunlanarak şehit 
edilen yavrular, kundaklanıp bombalanan dernekler, 
dükkânlar, parti binaları ve daha dün yakılan.Sul
tanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin bu
lunduğu bina, hangi resmi himaye altındaki şiddet 
olayının davet ettiği karşılığın kurbanıdır? Bir tek 
misalle göstermeye cüretleri var im? Onlan bu kadar 

iyi tanımakta iseniz, hüviyet cüzdanları yanınızda im
dir? 

Anarşinin hedefinin şu veya bu zümre ve parti ol
mayıp, hepimizin müşterek Devleti, milleti, vatanı 
olduğu hakikatini niye kabul ve itirafta inat etmek
tesiniz? 

Ulusal bütünlüğü cepheci anlayışlarla zedelediği
mizi iddia ederek, Hükümete Gensoru verenlerin, 
CHP Erzincan. Senatörü Niyazi Ünsal'ın, bu ayın 
22'sînde mukaddes Senato çatısı altında yaptığı en 
büyük bölücülük ve zehirleme konuşmasından habe
ri yok mu? Varsa, onu partiden atmak, dersini ver
mek için ne gibi bir girişimi olmuştur? Çünkü, o gi
rişim, Gensoru vermekten daha evvel gelen bir vatan 
borcudur. 

Ulusal bütünlüğünün zedelendiği iddiasıyla bize 
soru soranlar, daha dünkü seçim mitinginde hangi 
bölücü sloganları taşıyan pankartlarla karşılandınız? 
Uzaklarda değil, Taksim ve Tandoğan meydanların
da kulaklarınızı doldura doldura söylenen birlik bo
zucu sözleri, iki oy daha fazla alma ümidiyle, niye 
önîeyip, kınamadınız? Niye onların ümidi olmakla 
iftihar ettiniz? Bu soruların cevabını verecek olan ik
tidar değil, sizlersiniz. 

Ulusal birliği zedeleyici tek bâr davranış, hangi 
iktidar ortağından gelmiştir, misal verebilir misiniz? 

Sayın sözcünüz, yine, bu kürsüde bir gün önce, 
«Tarih, bu Hükümet gitmelidir diyenleri kutlayacak
tır» şeklinde bir söz kullandılar. 

Tarih, milletini sevenleri ve onu kurtaranları kut
lar; yalan yazmaz, yalancıları lanetler. Sizi kutlaya
cak tarihin, ancak partinizin tek başına iktidar oldu
ğu günlerde besleme yazarlara tertiplettiğiniz sahte 
tarihler olabilir. Hangi partiye mensup olursa olsun, 
kişilerin işlediği şahsi suçlardan partileri mesul tuta
mayız, kınayanlayız. Böyle bir kişinin her hangi bir 
partiye mensup oluşu veya sempatizan bulunuşu ele 
alınarak, hareketin partilere ve fikirlere mal edilmesi 
insafsızlıktır. Şayialara, uydurmalara dayanılarak ha
kikatler gizlenemez. 

Teessüs eden fiili piyasayı cesaretle, Devletin 
kontrolundaki mallara aksettiren ve dünya piyasala
rından daha yüksek fiyatlarla tüccardan pamuk alıp, 
zararı Hazineden ödenmek suretiyle bütçeye külfet
ler yükleyen tatbikata son veren ve yine akaryakıtı 
vasıta sahiplerine maliyet bedelinden düşük bir be
delle vermek suretiyle, vasıta sahiplerini millet kese
sinden taltif etme tatbikatını ortadan kaldıran icraat, 
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lıalkı açlığa itmemiş ve devlet adamlığının ürettiği 
cesaretin millete ilanı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Özbaş, bir dakikanız var. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Fiyat 
artışlarından etkilenen dar gelirli sınıfa da ayda 1 000 
lira yardım yapılmak suretiyle mağduriyetleri önlen
miş bulunmaktadır. 

MHP Grupu adına, Gensoru önergesinin redde
dilmesini Yüce Meclisinize arz ve teklif etmekteyiz; 
MHP Grupu olarak, Gensoru önergesinin reddi hu
susunda oy kullanacağız. 

Gensorunun mahiyeti hakkında Uç nokta mühim
dir : 

1. Aslında, bu Gensoru, içinde bahsedilen birta
kım memleket meselelerinin halli için tevdi edilmiş 
değildir. Bilakis, son günlerde Mecliste meydana ge
len aritmetik değişiklikten faydalanarak, «Hükümeti 
değiştirebilir miyiz?» maksadına matuf bir teşebbüs
ten ibarettir. 

2. Bu Gensoru, mahiyeti itibarıyla, takriben beş 
aydan beri faaliyette bulunan Hükümetin icraatına 
taalluk eden bir Gensoru değildir. Yıllardan beri üst 
üste birikerek gelmiş ve halledilmesi gereken memle
ket meselelerinin bir itham üslubu şeklinde alt alta 
yazılması suretiyle meydana getirilmiş kirli bir belge
den ibarettir. 

3. Ne garip bir cilvedir ki, uzun yıllar Türkiye' 
nin meselelerini halletmeyip, bunların üst üste birik
mesinde iktidarlanyla büyük ölçüde mesuliyeti olan 
bir parti, şimdi kendisinin çeyrek asırlık bir devirde 
halledemediği meseleleri, 4,5 aylık bir Hükümetten 
«Niye halletmedin?» diye sormaya kalkmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, memlekete hizmet et
menin yolu bu değildir, önce, Yüce Meclis olarak 
bizim bu toplantılarda neyi konuşmamız lazım gelir
di; halbuki şimdi neleri konuşuyoruz? Bu sora üze
rinde durmakta zaruret vardır. Ne yapmamız lazım 
gelirken, nereye sürükleniyoruz? Bu hususa dikkatini
zi çekmek isterim. 

5 Haziran seçimleri oldu; 11 Haziranda ilk top
lantı yapıldı; yeni seçilmiş 450 milletvekili, kalpleri 
vatana hizmet dolu olan milletvekilleri bu çatının 
altında toplandı. O günden bugüne 6 ay geçti. Bir an 
evvel Meclis Başkanlık Divanı kurulup çalışmaya geç
mesi için ne gayretler sarf edildi. Niçin? O ona, bu 
buna şunu söyledi laflarını yapmak için mi; yoksa, 
bu Gensoruda temas edilen memleket meselelerini 
çözmek için mi? 

Bakınız, yeni bir Meclis teşekkül etti; çalışmalara 
başlıyor. Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağımıza, 
seçim kampanyasında kimin kime ne dediği ile zama
nı israf edeceğimize, niye asgari geçim indirimi tayi
nini görüşmüyoruz? Kimin kime ne dediğirti bu Mec
liste mi görüşmeli; yoksa, hayat pahalılığı ile ezilen 
dargelirlilerin beklediği kanunları mı çıkarmalıdır? 
Yıllardan beri kalkınmaya mani olan hangi mevzuat 
varsa çıkarılmış; hükümetlerin elleri kollan bağlı; ta
san teklif ediyorlar. Bunlan çıkaracağımıza, onlan 
bir kenara atıp, birbirimizle çekişme yoluna girer, 
iyi niyetle çalışan hükümetleri engelleyip, memleketi 

Sözlerimi bitirirken, sağ seçmeni günlerden beri 
derin endişelere sevk eden, sayın bugünün bağımsız 
milletvekillerine de hassaten hitap etmeyi bir milli 
borç bilirim: Millet sizi, CHP ye karşı seçip, buraya 
yollamıştır. Vazifenizde kusur yapmamanızı bir yaşlı 
parlamenter olarak istirham eder, Yüce Meclise de
rin saygılanmı arz ederim. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özbaş. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hüse

yin Erdal, buyurun efendim. (MSP sıralanndan alkış
lar) 

Şahsı adına Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz söz iste
miştir. 

Sayın Erdal, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurunuz. 

MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz-
GAT) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri; Yüce Meclîsimiz bundan iki gün önce Cum
huriyet Halk Partisi tarafından verilen bir Gensoru 
önergesiyle... 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona yaklaşırsanız sesi
niz daha net çıkacak zannederim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Mikrofon aya
nın siz yapın. 

Yapılan müzakereler sonunda, Gensoru önergesinin 
gündeme alınmasına karar verdi. İşte, şimdi bendeniz, 
bu Gensoru hakkında Milli Selamet Partimiz Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurlannızda bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisimizin muh
terem üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Her şeyden önce, bu Gensorunun, bundan önce Yü
ce Mecliste gündeme alınıp alınmaması müzakeresi 
yapılırken, Grupumuzun görüşlerini arz eden muhte
rem Abdiilkerim Doğru Bey arkadaşımızın üzerinde 
durduğu b,azı önemli hususlan tekrar teyit etmekte 
yarar görüyorum. 
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hükümet buhranlarına sürüklersek, Gensorudaki me
seleleri halleder miyiz, yoksa halline mani mi oluruz? 
Arkadaşlar bir şeye kati karar vermeliyiz : Hizmet 
mi, yoksa laf mı? Milli Selamet Partisi olarak bir ke
re daha, boş laflan bırakıp, hizmet yoluna kolların 
sıvanması gereğine işaret ediyoruz; elbirliğiyle hizmet 
yolunda çalışalım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüye gelip, «Döviz 
darlığı var» diye bağırmak marifet değil; marifet, bu
nun nasıl halledileceğim fikir olarak getirmek, kök
lü tedbir kanunlarını çıkartmaktır. Yine, «Pahalılık 
var» demek marifet değil, Meclis olarak bunu gide
recek kanunu çıkarmaktır. Yine, «Anarşi var» diye 
bağırmak marifet değil, bir taraftan, Hükümetin ge
tirdiği 12 tasarıyı çıkarmak, diğer taraftan yeni tek
lif ve ilavelerle en köklü tedbirleri getirmektir. Te
mel memleket meselelerinin çözümü, bunları hallede
cek kanunların çıkarılmasıyla mümkün olur. Kanun
ları Meclisler çıkarır; meselelerin çözüm yolu ortaya 
konur; hükümetler ise bu kanunları tatbik eder. Hü
kümetin, kanunların dışına çıkma yetkisi yoktur. 
Mevcut kanunlar ağır vergi ve faizlerle köylüyü, iş
çiyi, memuru, esnafı, dargelirli vatandaşları eziyor. 
Konuşurken «Ezen, ezilen olmayacak» demek kolay
dır; «Haydi gelin, şu yükü vatandaşın sırtından kaldı
ralım» deyince, başka işlerle meşgul olunuyor. Meclis 
gündemini, çalışma vakti geldiği zaman bile, Ana
yasayı çiğneyip, Yılbaşı gecesi eğlencelerine göre 
tanzim edilmekten kaçınmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, geliniz, aziz milletimi
zin beklediği hamleleri elbirliğiyle yapmaya yönete
lim. 

Bu Mecliste yapıcı olursak, bundan, çok büyük 
faydalar hâsıl ohır. Bizim, Meclis olarak halletmemiz 
gereken nedir? Yeni bir çalışma devresi açılıyor. Ne 
yapmamız lazım? Halli lazımgelen memleket mese
leleri şunlardır : 

1. Yıldan yıla biriken 3 500 000 işsiz kardeşi
miz var; 1 milyonu, gurbet ellerinde binbir meşak
kat içinde çalışarak ekmek parası kazanmak için di
diniyor. 

2. Yıllardan beri gittikçe büyüyerek meydana 
gelmiş 3 500 000 000 dolarlık dış ticaret açığımız var. 
İhracatımızı geliştirmemişiz; döviz sıkıntısı çekiyo
ruz; şartlı yabancı kredilerinin esaret tehdidi altında
yız. 

3. Yıldan yıla coğrafi ve zümrevi dengesizlik ar
tarak gelmiş; yurdumuzun birçok köylerinin içme 
suyu, yolu, elektriği yok; en büyük şehirlerde bile gü
nün yarısı elektrik kesiliyor. 
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I 4. 149 ülke arasında asırlar boyu 1 nci sırayı iş
gal ettiğimiz halde, milli gelirde 30 ncu sıraya, fert 
başına milli gelirde 50 nci sıraya düşmüşüz. 

5. Önümüzdeki mevzuat yığını, kalkınmanın en 
büyük engeli haline gelmiş. 

6. Çıkartılmış olan vergi kanunları, günün şart
larına uymuyor, kalkınmaya mani oluyor; Türkiye' 
de fakir ve orta halli vatandaş kitlelerini eziyor. Yine, 

I çıkartılmış kanunlar, ağır faizlerle pahalılığı çığ gibi 
büyütüyor, işsizliği artırıyor, ihracatı önleyip, döviz 
sıkıntısı doğuruyor. 

7. Yine, çıkartılmış mali kanunlar, ziraata, sanayie 
ait kredilerin, esnaf kredilerinin darlığına ve ihtiya
cı karşlamamasına sebep oluyor. 

8. Anayasanın 10 ncu ve diğer muhtelif madde
lerinde yer alan, Devletin en mühim vazifesinden 
olan fertlerin manevi varlıklarının geliştirilmesine 
dair manevi kalkınma yolunu açacak kanunlar çı
kartılmamış; bunun neticesi olarak da, anarşi almış 
yürümüş. Onu önleyecek kanun teklif ve tasardan 
üst üste yığılmış, bizi bekliyor. 

Muhterem milletvekilleri, milletimizin ve mem
leketimizin bu meseleleri ne kadar gerçek ise, bir
takım dış güçlerin baştan beri bizim millî hamlele-

I rimize karşı takındıkları menfi tavırlar da aynı şe
kilde gerçektir. 50 yıllık yakın tarihimize bir göz ata
lım: 50 yıl önce, «demir - çelik sanayiini kurahm» 
demişiz; yabancı uzmanlar gelmiş, «kuramazsınız, 
siz şeftali yetiştirirsiniz» demişler, bu yüzden Kara
bük'ün temelleri 15 yıl gecikmiştir; bugüne kadar, çe-

I çeşiöi tavsiye ve tesirlerle 'bizim manevi kalkınmamız 
ve ağır sanayi ve ağır harp sanayimizi engellemişler-

I dir; verilen kredilerle kendi mallanm almamızı ve 
montajla uğraşmamızı gözetmişlerdir. Bu dış tesir-

I 1er bizi birbirimize düşürmüş, kıymetli zamanlarımızı 
heder etmiştir; Türkiye'yi, geçtiğimiz yıllarda, yuka
rıda 8 maddede saydığımız meselelerin içine sokma-

I ya sebep olmuştur. 
İşte, böyle bir seyirde milletimiz, beklenen ta-

I rihi kararım vermiş, 20 nci asrın son çeyreğine gi
rerken, bu meselelere köklü tedbir olmak üzere ta
rihi hamleleri başlatmıştır. Bilindiği gibi, milleti
mizin geceli gündüzlü çalışarak gerçekleştirmek iste
diği hedefler şunlardır: 

1. Manevi kalkınma hamlesi. 
I 2. Ağır sanayi hamlesi. 
I 3. İhracat hamlesi. 
I 4. Dengesizlikleri giderme hamlesi. 
I 5. Herkese refah hamlesi. 
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6. Şahsiyetli dış politika hamlesi. 
7. Kardeş Müslüman ülkelerle münasebetleri ge

liştirme hamlesi. 
Tek kelime ile, maddeten ve manen kalkınmış ye

niden büyük Türkiye'yi kurma hamlesi. 
İşte, son yıllarda Milli Selamet Partisi olarak 

görev aldığımız hükümetlerde, aziz milletimizin bu 
kararlan, hükümet programlarının temel esası ol
muştur; bu yolda gece gündüz çalışmış, hamle üs
tüne hamle yapmıştır. Bu hamleler başladıktan son
ra şimdi artık aynı dış mihraklar, tavsiye ile, şartlı 
kredi ile, diğer tedbirlerle bu hamleyi durdurama
yacaklarını anlayınca, bütün gayretlerim Türkiye'de 
siyasi ve iktisadi istikrarsızlık meydana getirmenin 
üzerine topladıklarını görüyoruz. Bu milli hamlele
rin başlamasını takiben, son bir yıldan beri cere
yan eden hadiseler son derece ibret vericidir. Kal
kınma hamlelerinin en mühim yıllarından biri olan 
1977 senesinde, tam, ağır sanayi, tarım ve manevî 
kalkınma hamlelerinin başlayacağı devreye, seçim
ler getirilip konmuştur. Böylece, 4 ncü Beş Yıllık 
Plan engellenmiş, ağır sanayi hamlesi 6 ay durdurul
muştur. Şimdi de, 4 ncü Beş Yıllık Planı tetkik et
mesi lazımgelen Meclis, başka meselelere çekilmek
tedir. Seçimlerden sonra hep bu hamleleri durdu
racak yapıda Ibir hükümet kurulması 'için kesif pro
pagandalar yapılmıştır. Bir kısım basının işi gücü, 
bu hamleleri önlemek ve millete ters göstermek ol
muştur. Bütün bu gayretler netice vermeyip, ağır 
sanayi hamlesinin hızlandığı, manevi kalkınmanın 
başladığı, 4 ncü Beş Yıllık Planın ve 1978 yılı Büt
çe Programının hazırlanıp Meclislere sunulduğu bir 
sırada, Meclisler bunlarla meşgul olacağına, bu 
Hükümet kurulmadan önce, seçimlerden önceki se
çim kampanyaları esnasında, bugünkü Hükümet
ten önce, «kim kime ne dedi?» münakaşalarıyla mec
lisler meşgul edilmekte ve Türkiye'de huzur içinde 
çalışma ihlal edilerek Hükümetin çalışmaları engellen
mekte ve Türkiye, ne kadar devam edeceği belli ol
mayan hükümet buhranlarına itilmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir an için düşününüz: 
Bütün bu gayretlerle bugünkü Hükümet değişti; bun
dan 'sonra ne olacak? Bir aldım starken, herkesin 
her şeyden önce bu sual üzerinde durması zarureti 
vardır. Aylarca süren hükümet buhranları içinde, 
plan, bütçe, program yeniden bir kenara itilecek, en 
kıymetli aylar heder olacak; Türkiye, en azından bir 
yıl daha kaybedecektir. Ayrıca, bütün bunlardan 
daha mühimi, yukarıdan beri işaret ettiğimiz gibi, 
bütün bu gayretlerle varılmak istenen hedef, yurdu

muzun her ilinde başlamış bulunan büyük ve ağır sa
nayi tesislerinin inşaatım durdurup, Türkiye'yi Baü 
mallarına pazar yapmak, işsizliği artırmak, yabancı 
kredilere esir etmek, kendi gücümüzle kalkınmak ye
rine, ağır faiz ve borçlarla sadece bugünkü nesil
leri değil, gelecek nesilleri de esarete sürüklemek
tir; yapılmak istenen budur. 

1977 yılında dışarıya ödediğimiz 5 milyar doların 
2,5 milyarı borç ve faizdir. Ağır sanayii durduraca
ğız da, geçtiğimiz yılların meydana getirdiği bu tab
loyu daha da taşınmaz yük haline mi getireceğiz? Bu 
fabrikaları durdurursak, şekeri, çimentoyu, demiri, 
traktörü, artan nüfusun dev gibi büyüyen ihtiyaçları 
karşısında hangi dövizle ve nereden temin edeceğiz? 
Bu milletin yıllarca çektiği çileler yetmiyormuş gibi, 
şimdi tekrar, ekmek sıkıntısı, yağ darlığı, karne dev
ri yeniden mi başlatılmak isteniyor? Aylardan beri 
gece gündüz çalışılarak hazırlanmış bulunan ihracat 
seferberliği başlatılmayacak da; bilhassa, sınai ma
mul ihracatında bütün engeller kaldırılıp, büyük bir 
gelişme meydana getirilmeyecek de, Türkiye, ağır 
borç ve faiz şartları içinde sımsıkı bağlanmış bir esa
rete mi sürüklenecek? Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 
yine, kalkınma üç beş montajcının elinde oyuncak 
mı olacak? Mevcut coğrafi ve zümrevi dengesizlik
ler daha fazla artırılarak, Türkiye sosyal patlamalara 
mı sürüklenecek? Üç beş montajcının insiyatifi ele 
alarak gösterdikleri gayret acaba bunun için midir? 

Şu meşhur tarihin garip cilvesine bakınız ki, önü
müzde hangi mevzu; bu montajcılar hangi partiyi 
hedef almışlardır? Bu montajcılar, hedeflerine ulaş
mak için kendilerine bula bula en uygun parti ola
rak Cumhuriyet Halk Partisini buluyorlar. 

Şu tabloda, ne ibretler alınacak gerçekler saklı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, sürenizin bitmesine iki 
dakikanız kaldı. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
konuşmamı kesmeyin. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Ağır sanayi 
durdurup, milli gelir artmayacak, işsizlere iş bulun
mayacak; yurdun geri kalan bölgeleri kendi haline 
bırakılacak; vergilerimizin, fakirden alınmasına devam 
edilecek; ağır faizlerle köylü, işçi, memur, esnaf ve 
dargelirli ezilecek; herkese refah programı durdu
rulacak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye, eski 
vilayetlerden çok daha fakir hale getirilecek,; 
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Buna kim razı olur? Müslüman ülkelerle müna
sebetler samimi ve kardeşane olmaktan çıkarılıp, suni 
tutumlarla önlenecek; memleket, «Ortak Pazar» lafı 
altında, Avrupa'nın pazarı haline getirilecek. Yapıl
mak istenen bu mudur? 

Kıbrıs'ta, «iyi niyet jesti» veya «taviz» adı allın
da Türk ve Rum bölgeleri arasındaki hudut kaldırıla
cak, 200 bin Rum göçmen Türk bölgelerine yerleşti
rilecek; bir Rum, Türklerin Cumhur başkam olacak; 
tek bir ordu ve başında bir Rum bulunacak. Türk 
kesiminin önemli işleri, merkezi hükümetteki Rum 
bakanlarının eline bırakılacak; kısaca, şehit kanlarıy
la elde edilmiş haklar ve Kıbrıs Adası Rumlara tek
rar geri verilecek. Yani, kısaca, Ada tekrar, herkesin 
birbirini kestiği bir kan ve barut fıçısı haline gelecek. 
Varılmak istenen bu mudur ve yine bütün bunlara 
ilaveten, bunlar yetmiyormuş gibi, yapılmak istenen 
nedir? Okulları, milli ve manevi değerleri gözeten bir 
Milli Eğitim Bakanlığının elinden alarak, materyalist 
fikirlerin savunucusu derneklerin insiyatifine teslim 
etmek midir? 

«Yürürlükten kalkmış Danıştay kararlarını uygu
luyoruz» adı altında, TRT yine, millet çoğunluğu
nun arzu etmediği ellere mi teslim edilecektir ve TRT 
adım adım, belli fikirlerin organı haline mi getirile
cektir? 

Muhterem milletvekilleri, aziz arkadaşlarını, ne 
aziz milletimizin tek bir ferdinin, ne de bu Yüce 
Meclisin herhangi bir üyesinin, yukarıda zikrettiğim 
bir tehlikeye sürüklenmesine razı olacağına inanı
yoruz. (CHP sıralarından «Satırları atladı» sesleri, 
gülüşmeler) 

Fırsat vermiyorsunuz, sıkıştırıyoruz; başka çare
miz yok. (CHP sıralarından gülüşmeler) Gülersiniz 
hoşunuza gitti... 

Aziz milletimiz, bu hamlelerin hedeflerine ulaş
ması için, Milli Selâmet Partimizin yanındadır ve ona 
destektir. Beş aydan beri, iyi niyetle, milletimizin ta
rihinin bu mühim devresinde, milli hedefleri prog
ramına alarak gece gündüz çalışan, iyi niyetle çalı
şan bu Hükümeti devirerek, Türkiye'yi buhranlara 
itmeye müncer olacak böyle bir Gensorunun karşı
sındayız. (CHP sıralarından gürültüler, gülüşmeler) 

Milli Selâmet Partimiz, iktidarda da, muhalefette 
de olsa, milletimizin desteği ve Cenabı Hakkın yar
dımıyla, milletimizin başlattığı milli hamlelerin he
deflerine ulaşmasının teminatıdır. 

Bu tarihi günde sözlerimi kapatırken, Yüce Mec
lisin sayın üyelerini Milli Selâmet Partisi Grupu 

adına saygı ile selamlar, aziz milletimize Cenabı 
haktan saadet ve selâmetler dileriz. (MSP şuaların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erdal. 
Söz sırası, şahsı adına Sayın Selâmi Gürgüç'te; 

ancak, bir önerge ile söz sırasını Sayın Altan Öy-
men'e vermiş bulunuyor. Buyurun Sayın Öymen. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Öymen, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; sadece bir noktaya işaret etmek için 
ve bir yanüışhğı ortadan kaldırmak İçin huzurunuza 
çıktım. 

Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü Taiât Asal, bu
radan bir vesika göstererek, onun atlına «puan» de
di. O vesika, plan değil, p'an tasiağı idi. (CHP. sıra-
"anndan «Bravo» sesler:, alkışlar) Bu plan taslağı
n a , bütün Anayasamızın planlama sisteminin gerek
lerine göre bu Meclîsten em geç (nazari olarak en 
geç) 30 Kasıma kadar çikınası, p:an haline geJmesi 
gerekiyor idi. Bu niçin böyleydi? Anayasamız, bü
tün kalkınmanın, gelişmenin plana dayanmasını amir
dir. Bütçe d>2, kalkınmanın, gelişmenin bir unsuru ol
duğu" a göre, plana dayanarak yapılmak gerekir. 

Sistem şimdiye kadar şöyle idi: Beş yıllık plan 
yapıüsr, ondan sonra program yapılır, o programa 
göre de hütçs yapılırdı. Şimdi yapılan, hazırîanan, 
buraya sevk edilen, 30 Kasım gecesi saat 24.00'teki 
bîiiçe tasarısı plana dayanmamaktadır, programa da-
y&îinıaiKakiadîr. Çünkü, Meclisimizden böyle bir ve
sika geçmiş, kesinleşmiş değildir. Bu yanşlığı düzelt
mek için söz aldım. 

Bir de şunu hatırlatıyorum ki, 2 gün sonra Tür
kiye'de Dördüncü Plan döneninin başlaması gere
kiyordu. Üçüncü Plan dönemi bitiyor. Bu plan, bu 
ş2kiMe sadece taslak ojarak burada kaldığı için - dün 
Sayın Başbakan da demişti, «Biz planı yaptık, ver
dik» - o, yapılmış demek değildir. Bu şekilde Dör
düncü P'an dönemi başlaması gerekirken, 2 gün son-
lasnrlan itibaren tamamen plansız bir döneme giri
yoruz, Bunu burada, o vesika gösterişli bir şekilde 
arz ediMûği için, huzurunuza ve boyu poşu falan 
n rstsMığî için, bir yanlışlığa meydan vermemek için 
belirtmek ihtiyacını duydum. 

Saygıüarana sunarım efendim. (CHP sıraüarıııdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Hükümet adma Sayın Başbakan, buyurunuz efen

dim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, aikışîar) 
Sayın Başbakan, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi say
gıyla selamlıyorum (AP sıralarından alkışlar) 

Gensoru açılmasıyla ilgili olarak Sah günü, yani 
evvelki gün yapılan görüşmeler sonunda, 433 üyenin 
iştirak ettiği Meclisimizin müzakeresinde, 424 üye
nin kaibuEüyle gensoru açılmasına karar verildi; bu 
gensoru görüşmeleri yapılıyor. 

Evvela şunu ifade edeyim!: Bu görüşmeler bugün 
yapılmış olmakla ne oldu? Anayasanın 89 ncu mad
desi ihlal edilmiştir, görüşmelerin bugün yapılmış ol
masıyla. Çünkü, Anayasanın 89 ncu maddesinde, 
görüşmelerin, iki gün geçmedikten sonra yapılama
yacağı açıktır. Genel görüşme açılması kararı, Sah 
günü sabahleyin verilmiş değildir; Sah günü saat 
18.00'de verilmiştir; görüşmelere ise Perşembe günü 
saat 15.00'te başlanmıştır; aradan 45 saat geçmiştir; 
böylece, ikiye taksim ettiğiniz zaman, bir gün 24 
saatten 22,5 saate indirilmiştir. (AP sıralarından al
kışlar) 

Evvela şunu ifade edeyim: Gensoru, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının en önemli maddesidir, de
dim. Burada gerçekten, hükümet, rejimin kalbi olan 
hükümet, her şeyin kendisine yöneltildiği, her şeyin 
kendisinden istenildiği hükümet müessesesinin nasıl 
el değişt'receği yazılıdır. Böyle, 89 ncu maddenin bu 
şekilde tatbik edilerek, ne kazanıldığım anlamak 
mümkün değildir. 

Bu görüşmelere, Hükümet ve Hükümeti teşkil 
eden partiler - şartlar ne olursa olsun - fikirlerini, 
kamuoyuna ve zabıtlara geçirmek için iştirak etmiş
lerdir; yoksa, Sayın Başkanın Anayasayı anladığı 
şekilde anladıklarından dolayı değil. Anayasayı o 
şekilde anlamak mümkün değildir. Neden o şekilde 
anlaşılmıştır; anlamak mümkün değildir bizim için. 

Sayın Başkanın burada Mr tutumuna daha işaret 
etmek istiyorum: O da, konuşmaların müddetidir. 

Sayın Başkan, Danışma Kunrlunu toplamayı ba
şaramamış ve konuşmaların müddetini 20 dakikanın 
ötesine geçirememiştir. 

29 dakikanın içerisinde ne konuşulacaktır? «Ko
nuşulacak bir şey yok» diyorsanız, o zaman gensoru 
önergesinde alt alta yazdığınız şeyler sebep olmak
tan çıkar, bahane olur. (AP şualarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Neticede de öyle olmuştur. Sayın 
Başkan dün kendi çağırdığı toplantıya kendisi icabet 
etmemiştir; bu hususun da zabıtlara geçmesini isti
yorum, 

Gensorunun açılmasına 433 üyeden 424 üye ni
ye karar verdi? Neden? Yani, Gensoru açılsın... Gen
soru açılıp ne olacak? Mesele konuşulsun. Şimdi, 
mesele konuşuldu mu?.. (CHP sıralarından «Konu
şuldu, konuşuldu» sesleri) Eğer bu kadar önemli bîr 
konuyu, bu kadar gayri ciddi telakki ediyorsanız, o 
zaman söyleyeceğimiz söz çoktur. (Gürültüler) Yine 
söylemeye devam edeceğiz; her zaman da söylemeye 
devam edeceğiz; bundan hiç kimsenin şüphesi ol
mamalıdır. 

tddiaüar var.. Bu iddialar Hükümete yöneltilmiş
tir. Gensoru istizah takriri muaheze ediyor Hükü
meti, suçluyor, takbih ediyor; ama karşısında, cevap 
verme haki» tanımıyor. Böyle gensoru müzakeresi 
oüur mu, böyle gensoru müzakeresi?... 

34 tane anakonu var. Bu 34 tane anakonu ya 
ciddidir, ya değildir. Ciddi değilse, önergemize niye 
koydunuz? Ciddi ise, niye vakit verip konuşturmu
yorsunuz? Niye?.. (AP. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

34 tane anakonudan her birisine 35'şer saniye düş
mektedir, 20 dakika içerisinde. 35 saniyede size, 
Türkiye'nin döviz darboğazını, Türkiye'nin kalkınma 
meselelerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
durumu, Türkiye'nin savunmasını, Türkiye'nin dış 
politikasını, Türkiye'nin içinde bulunduğu iç politika 
meselelerini nasıl anlatalım? 

Ha, bakınız bundan ne çıkar: «Gensoru» dedi
ğiniz zaman, bunun iki tarafı vardır; Bir tarafı hü
kümettir, bir tarafı Meclistir. Hiç kimse, yanlış bir 
iş yapıyorum diye sevinmesin; bugün bizim başımı
za gelen, yarın sizin başınıza da geîir. (CHP sıra
larından gülüşmeler) 

Onun için, gelin, doğruyu savunalım, doğruyu. 
Doğrusu nedir bunun? Ne olurdu yani, burada, Hü
kümet gelse, 2 saat, 3 saat burada Yüce Meclise 
izahat verse, acaba karanınızı değiştirecek kadar yuf
ka yürekli miydiniz? (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ne olurdu yani, gensoru önergesi bugün görüşü
leceğine, Cuma günü, 24 saat sonra görüşülseydi? 
Ne oîurdu yani, Cumartesi günü oylanacağı yere, 
Pazar günü oylansaydı? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Birkaç kişi 
daha ölürdü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ha, bunların hepsinin sebebi var; bunları söy
leyeceğim şimdi. 
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Şimdi, değerli milletvekilleri, aslında, hürriyetçi 
demokrasinin meclisleri, tartışma meclisleridir. Mec-
Eis, hürriyetçi demokraside de vardır, başka, dikta
törlükle idare edilen memleketlerde de meclisler var
dır. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Özlenen re
jimde de var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hürriyetçi demokrasiyle İdare ediîen ülkelerde 
meclisler tartışma müessesesidir; ama diktatörlükle 
fdare edilen memleketlerde meclisler, tasdik müesse
sesidir, tasdik. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, bu kadar önemli meselelerde 20 dakika... 
Hükümeti konuşturtmuyorsunuz, 20'şer dakikayı ken
dinize kâfi görüyorsunuz; bu, müzakere olmuyor. 

Önergeyi veren Cumhuriyet Halk Partisi, kafası
na bir şey koymuştur: Hükümet obua sevdası. Buna 
kimse bir şey demez, hükümet ohna sevdasına. Yal
nız, mesele şudur: Hükümet olma sevdası uğruna bu 
Meclisi, müzakere meclisi olmaktan çıkarıp, tasdik 
meclisi batine getirmek günahtır. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Hani, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükçü idi? 
Hani, özgürlükçü idi?.. Şu kürsüde özgürlük yoksa, 
Türkiye'nin hiçbir yerinde özgürlük yoktur. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — İçtü
zük var, İçtüzük. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İçtüzük var... İçtüzüğün altında bir madde var: 
Özel gündem yapıhr, özel gündem. 1965 -1971 ara
sında başında buluduğum Hükümet 103 tane genso
ruya muhatap olmuştur. Bakınız, 1961 Anayasasının 
tatbike konulduğu gündem bu yana İkinci defa gen
soru müzakeresi yapılıyor. Gensoru müzakeresi 15-16 
senede bir defa yapılan bir müzakere. Bu müzake
reyi 20 dakikaya sıkıştırılmakla ne kazandınız? İki 
saat, üç saat konuşma imkânı obaydı, bundan 
kaybedeceğiniz bir şey yok olduğuna eminseniz, ne 
kaybederdiniz? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi buraya gelmiştir, 
sayı hesabı yapmıştır, sayı hesabına göre netice ar
maya uğraşıyor. Netice alacağına, netice alacağını 
farz ettiğine göre, bu işi bir an ev>e| bitirmek gayreti 
içindedir. Yoksa, Türkiye'nin ne anarşi meselesi, ne 
döviz meselesi, ne kalkınma meselesi, ne dış politi
kası, Cumhuriyet Halk Partisinin şu anda umurunda 
değildir. (AP. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

i Gensoru açılsın, dedik. Gensoru açılsın deyince, 
müzakere edilsin dedik. Müzakere edilmeyecekti de... 
Bunu müzakere saymak mümkün değil, bu kaptı kaç
tı bir iş; bunun, müzakere falanla bir alakası yok. Bu 
kadar ağır ithamları yüklediğiniz bir Hükümete 20 
dakika söz hakkı tanırsanız, bunun adına başka bir 
şey denemez; bu doğrudan doğruya boğmacadır, boğ
maca. Buna ne ihtiyaç vardı? (Alkışlar). 

E, Hükümet de geldi, «Gensoru açılsın» dedi; Hü
kümete destek veren partiler de, «Gensoru açılsın» 
dedi; ama Gensorunun açılması şekilden ibaret oldu. 

Anayasada, eğer Anayasada... 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — İthamlara cevap 
ver, ithamlara. 

BAjŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim konuşacağım 20 dakikada, bırakın bari, 
ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı ben söyleyeyim. 
(AP sıralarından alkışlar). 

Eğer, Anayasada müzakere öngörülmeseydi, buna 
da lüzum yoktu. Bu, şimdi, vakit geçirmedir; yani, 
bu, cumartesiyi tutma hareketidir, yahut hangi günü 
kafalarına koyduysalar, onu tutma hareketidir. Yok
sa, ne iddialarının doğruluğuna inanmaktadırlar, ne 
ithamlarına inanmaktadırlar. «Canım ne lüzum var 
konuşulmaya.» dedikten sonra, bundan, salı günü ver
dikleri kendi kararlarını dahi, bu Gensoruyu lüzum
suz hale getirmek oluyor. Bunu bir şekilden ibaret ya
pıp geçmek ve netice itibariyle oylamaya ulaşmaktır. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bu kadar çocuk 
neden öldü, ona cevap ver. 

BA.ŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oylamaya ulaşırsınız, ulaşırsınız efendim, ula
şılır; yani, güneş nasıl olsa yarın sabah yine doğar. 
Ama, ne yapmak istiyorsunuz? Bu kadar telaşa ne lü
zum var, bu kadar telaşa? Bakınız, bunlara Cumhu
riyet Halk Partisini sevk eden şey, sadece hırs değil-

| dir; hükümet olmayı kafasına koymuştur, bunu sev* 
da haline getirmiştir, hatta hırs haline getirmiştir, ta
mah içerisine girmiştir. Ama nasıl olacak hükümet, 
hükümet nasıl olacak? Şu anda o meçhul; kendince 
malum, kamuoyunca meçhul. Şimdi, bu meçhul, ma-

I lum haline gelirse, belki birtakım kombinezonlar bo
zulur. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Gençler ölüyor. 
BARBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Korkusu budur, telaşın sebebi de budur. (AP 
ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar). Aslında, bunlara lüzum yoktur; yani aslında, bu 
çeşit işlere lüzum yoktur. Hükümetler getir, hükümet-
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Ier gider. Gayet açıkçasım söyleyeyim, bu şekildeki 
hareketinizden netice alınanın telaşı içinde o'masanız, 
böyle hareket etmezdiniz. 

Şimdi, ne iddialar getirdiniz buraya? Bakınız, bu
gün 20 dakika bir, 10 dakika bir konuşan Cumhuri
yet Halk Partisinin sözcüsü ne diyor? Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü diyor k i : «Aslında, arz etti
ğim sebepler dolayısıyla bu Hükümet gitmelidir.» 

Arz ettiği sebepler neymiş? Bu Hükümet uyum-
suzmuş. 

Bu, indi bir şey, indi, keyfi bir şey. Hükümet 
uyumsuzsa, Hükümetin uyumsuzluğunu tespit edecek, 
bunu terazllendiıecek bir kayıt yok; biç olmazsa, ni
zamlara geçmiş bir şey yok. «Bu Hükümet uyumsuz
dur» iddiası kadar, brr Gensoruya mesnet teşkil ede
bilecek kadar anlamsız bir iddia söylemek mümkün 
değildir. Bazen, insanlar kendi kendisiyle bile uyum
suz; sabahleyin başka şey söyler, öğleyin başka şey 
söyler, akşam başka şey söyler. (AP ve CHP sırala
rından alkışlar). Hatta, bu hususla yazıîmjş kitaplar 
bile vardır. Binaenaleyh, simidi niye alkışladığınızı bii-
mllyorum; ama gerçeği öğrenirseniz, çok şaşmrsınsz. 

Değerli milletvekilleri, neymiş bu Hükümetin git
mesinin diğer sebebi? Acelelerinin olması neymiş? 
Türkiye'de anarşi hareketlerinden şikâyetler var. Anar
şi hareketleri bu kürsüden 10 dakikada, 20 dakikada 
konuşulacak konu değil ki! Anarşi hareketleri hak
kında Cumhuriyet Senatosunda günlerdir konusala--
yo?. 

E, bu, o kadar önemli bir konu ise, niye bunu 
35 saniye içerisine sıkıştırmak istediniz? Niye Hükü
metin, bunda, ancak 35, saniye 'konuşmasını bîr şart 
olarak ortaya koydunuz? • 

Burada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Söz
cüsü, bundan çok kısa bir süre önce, gerçekten elim, 
gerçekten vahim, gerçekten çok çirkin, adi, canavar
ca bir taarruza1, tecavüze maruz kalmış bir doçenti
mizle ilgili bazı şeyleri söyledi; bu önergenin, gerek
çesi yapts onu. Bu önerge verile'i altı gün olmuş. An
laşılıyor ki, gerekçelerini savunmaları mümkün de
ğil; altı gün sonra cereyan eden bir olayı getirdi, bu
rada, önergelerinin gerekçesi yaptı. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Can güvenliği sadece hükümetlerin meselesi de
ğildir; Devletin meselesidir Can güvenliğini sağlamak. 
Devletin polisi var, Devletin savessa var, Devletin hâ
kimi var, Devletin yöneticisi var; cnn güvenliğini sağ
lamak, sadece, 30 kişiden ibaret bir kabinenin mese
lesi değildir. Suçu ve cezayı tayin etme yetkisinin hü-

I kümete alt olmadığını bilmiyor musunuz? Can güven
liğini sağlamak.. 1974 senesinde çıkarılmış af ile mey
dana gelen hadiselere bakın: 1974 senesinde çıkarıl
mış bulunan af, 156 kişinin yine aynı suçları işleyerek, 
Devletin karşısına gelmesine sebep olmuştur. Türlüye' 
de mahkemeler vaîdsr, bu mahkemeler Ibağımsız mah
kemelerdir; Türkiye'de hâkimler vardır, hâkimler ken
di vicdanlarıyla karar verir, teminatlı hâkimlerdir; 
suçu ve cezayı onlar tertip ederler. Hadiseler karşı
sında, siz, hem savcısınız, hem hâkimsiniz, HükUmeti 
de suçlu gösteriyorsunuz; bunda insaf var mı? (AP sı
ralarından alkışlar) 

Burada, Halk Partisinin sayın sözcüsü, geliyor, 
olan hadisede, kimin vurulduğu, belli de, kimin vurdu
ğu belli değil; belli olmayan bir hadiseyi Hükümetin 
üstöne yıkmanın manası ne? '(CHP sıralarından gü* 
lüşmeler) Onun manası ne? Gayet açıklıkla söylüyo
ruz: Bu memlekette savcılar vardır, bu memlekette 
hâkimler ve mahkemeler vardır. Bildiğiniz bir şey var
sa, delilleriyle, bunları niçin savcıların, hâkimlerin 
önüne koymuyorsunuz, niçin? (AP şıralarından alkış
lar) Niçin koymuyorsunuz? 

Eğer, bu elim olaya, bu ıstıraba sarılmasaydınız, 
Gensorunuzu izah, îzalh etmek imkânınız dahi yoktu 

I bugün burada. 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Çünkü seni bula* 

mıyorduk; 5,5 aydır neredeydin? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Onun da cevabım verelim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü buraya geldi. 
ş:kâyet etti: «Hükümet gelmedi» dedi, şu dedi, bu de
di. 

Meclis Reisi 17 . 11 . 1977 günü seçilmiş.. 
HASAN CERİT (Adana) — Daha önce seçseydi-

1İİZ. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bizsiz Meclis Reisinin seçildiği görüldü. Binaena
leyh bizim üstümüze birtakım şeyler atmaya kalkma
yın; Meclis Reisi biz olmadan seçilebilmiştir. 

Ondan sonra, Başkanlık Divanı seçimi tarihi, 
14 . 12 . 1977 Kaç gün geçmiş Başkanlık Divanı se
çiminin üzerinden? Kaç gün geçmiş? Daha iki hafta 
biüe geçmemiş. ECaldı ki, 22 Aralıkta Başkanlık Diva
nı teşekkül eder etmez, Halk Partisi, aritmetiğini ta
mamlamış, inşaülah o aritmetikte de yine mahcup olur
sunuz, inşallah; (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) aritmetiğini kendine göre tamamlamış; ondan 
sonra Meclisin önüne gelmiş, birtakım sebepleri ba-

I hane halinde, birtakım bahaneleri sebep halinde bir-
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birine karıştırarak, hükümetle devleti, devletle hükü
meti, rejimi hepsini birbirine karıştırarak, bir kavram 
kargaşası içerisinde, ipe sapa gelmez birçok şeyleri alt 
alta koymuştur. 

Şimdi, 14 . 12 . 1977'de Başkanlık Divanı teşekkül 
etmiş Hükümet ne zaman gelmemiş Meclisin önüne? 
Başkanlık Divanı olmadan Meclis çalışdı mı ki, Hükü
met gelmesin Meclisin önüne. Ve 22 Aralık günü de 
Genesoruyu getirmiş. Yani, 3 celse, Başkanlık Diva
nının çalıştığından sonra, 3 celse sonra Gensoru gel
miş.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 2 dakikanız kalmış
tır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Ne kadar kaldı? 

BAŞKAN — 2 dakikanız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 

— Çok bile kalmış, çok bile kalmış, çok bile kalmış. 
(AP sıralarından gülüşmeler) 

İddialarınız var; bu iddialarınız tutarsızdır. Bu 
iddialarınızın tutarsızlığı, mîllet vicdanında makes bui-
mamasıyla sabittir. Gensoruya muhatap olan ve görev 
hasında bulunan Cumhuriyet Hükümeti, iç ve dış çı
kar çevrelerinin isteği üzerine değil, Millet Meclisinin 
güveni üzerine oturur. (AP sıralarından alkışlar) 

Görev başında bulunan Cumhuriyet Hükümetinin 
bir koalisyon hükümeti olduğu, bunu kuran üç parti
nin legal partiler bulunduğu ve arkalarında da % 50' 
den fazla oy olduğu, 5 Haziranda da, 11 Aralıkta da 
sabittir. 

Hükümeti suçluyorsunuz; neden iddialarınızı de-
lillendirmekten kaçıyorsunuz, «Örneğin» deyip gidi
yorsunuz (buradan? Niçin? 

İddialarınızın tümü gerçek dışıdır. Sadece Hükü
meti değil, rejimi ve Devleti de kötülüyorsunuz. Ulus
lararası ilişkilerimizin tehlikeli ölçüde aksadığını id
dia ediyorsunuz. Hangi uluslararası ilişkiler; hangi 
tehlikeli ölçüde aksamıştır; gelin söyleyin buradan. 
(CHP sıralarından «Kıbrıs» sesleri,) Kıbns mı? 

Kıbrıs meselesi 1 Kasım 1974'te bıraktığınızdan 
çok daha iyi durumdadır, çok daha iyi durumdadır. 
(CHP sıralarından alkışlar ve gülüşmeler) Gelin söy
leyin iyi durumda değilse, gelin söyleyin. (CHP sıra
larından gülüşmeler) Gelin söyleyin, cevap verelim. 

Ege Kıta Sahanlığı 1974 senesi sonunda bıraktı
ğınızdan çok daha iyi durumdadır. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Avrupa Ekonomik Topîuîuğu ile Türkiye'nin mü-
jjasebetîeri mi?. Sizin 1974'te Hükümet Programına 
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koymaya cesaret edemediğiniz Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olan münasebetler, 1974'ten çok daha 
iyi durumdadır. (CHP sıralarından «Ambargo» ses
leri) 

Ambargo mu?.. Ambargo mu?.. 1974'te meydana 
gelen bu olayın karşısında Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetleri, çıktığı günden beri vekarla ve hassasiyet
le bir mücadele yapmışlardır. 

Şimdi, gelin söyleyin, nedir mesele?.. (CHP sıra
larından «Döviz durumu nasıl?» sesleri) Vakit ve
rin anlatayım; verin 20 dakika, bakın döviz duru
munu size nasıl anlatıyorum, nasıl anlatıyorum.. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Verin bir 
20 dakika.. 

Uîusaî güvenlik önlemlerinin tehlikeli ölçüde 
aksadığım iddia ediyorsunuz. 

Bunlar büyük iddialar; bunlar, böyle uluorta laf 
atıp geçilecek şeyler değil. Her türlü sıkışıklığa rağ
men, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde savunmamıza 
en çok tahsisatları biz ayırdık, en çok dövizi de biz 
ayırdık. Ambargoya rağmen, ambargonun altındaki 
sebeplerin doğurduğu neticelere rağmen, savunma 
gücümüzü aksatmamak için, Hükümetimizin ve Si
lâhlı kuvvetlerimizin sarf ettiği gayretleri inkâr anla
mına gelen iddianız kimin işine yarayacaktır? 

Değerli milletvekilleri, Devletin, uluslararası gü
venlik ve saygınlığının sarsıldığını iddia etmek, aca
ba kimin işine yarayacaktır, kimin işine yarayacaktır 
bu iddialar? Devletin itibarına darbe indirmeyip de 
ne yapıyorsunuz? 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, % 8,5'luk 
kalkınma hızı ve bir triliyonluk yatırım hacmi ile 
Bütçe, Plan Komisyonunun önünde duruyor; ne 
taslaktır, ne müsvettedir ve siz daha iyisini yapa
mazsınız, daha iyisini yapamazsınız. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devlete silah çeken eşkıya ile, vatandaşın huzu
runa musallat olanlarla her gün cansiperane müca
dele eden ve bu uğurda 170 şehit veren, Devletin gü
venlik kuvvetlerinin görev yapamaz hale geldiğini 
iddia etmeye vicdanınız nasıl razı oluyor?, Nasıl ra
zı oluyor? 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Anayasanın belirlediği ku
rallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığmı 
iddia ediyorsunuz. Bu Hükümet beş ay zarfında ne 
yapmış ki bu kadar ağır bir iddiaya muhatap oluyor. 
Ne yaptığını gelin söyleyin. Karnınızdan konuşaca
ğınıza gelin söyleyin. İşte kürsü, işte mikrofon, işte, 
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Meclis. (AP sıralanndan alkışlar) Gelin söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz üç dakika 

geçmiştir. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 

— Efendim? 
BAŞKAN — Süreniz üç dakika geçti. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Üç dakika geçti, olmamış. Öyleyse bağlayayım, 

Aslında madem üç dakika geçti, sizden yarım daki
ka daha istemem, yalnız cümlemi tamamlayayım. 

Bu Gensoru bir şeyi tespit etmiştir. Halk Parti
sinin ülkenin meselelerini.. (CHP sıralarından alkış
lar) Bu Gensoru ülke meselelerinin Halk Partisi ta
rafından bilinmediğinin tespitine yaramıştır. Bilse
niz gelir (burada söylerseniz ve koalisyona vücut ve
ren üç partinin sözcülerinin ifadelerinden görül
müştür ki, koalisyonu teşkil eden partilerin Halk 
Partisinden şikâyeti, Halk Partisinin Hükümetten şi
kâyetinden kat kat üstündür, kat kat. (AP sıraların
dan alkışlar) 

Yine bu önerge bir şeyi daha ortaya koymuştur. 
Gerçekten Halk Partisi bir slogan partisidir. Hak
tan, hukuktan, adaletten nasipsizdir. 

Şimdi bağlıyorum cümlemi. 
Halk Partisinin hırsı kabarmıştır. Halk Partisinin 

hırsı kabarmıştır. Hükümet güvensizlik oyuna mu
hatap olabilir. Bu bunalım demektir, bu yola gittiği
niz anlaşılıyor. Munalım çıkarmaya kararlısınız. Ve-
levki başarılı oldunuz bunalım çıkardınız, Hükümet 
olamazsınız. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Sen öyle 
bil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— «Sen öyle bil» diyedurun, «Sen öyle bil» diyedu-
run, «Biz olduk» diyedurun, bak daha ne söyleye
ceğim: Velevki hükümet oldunuz ayakta duramaz
sınız, ayakta duramazsınız. Velevki ayakta durdunuz; 
bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisinin ıstırap, çile, 
sefalet ve yokluktan başka vereceği hiçbir şey yok
tur. 

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cenabı Al
lah milletimizin yardımcısı olsun. (AP sıralarından 
'«•Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın 'Başkana, Hükümetin güven istemini teklif 
eden bir önergeyi takdim ediyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu biz 
verdik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Teşekkür ederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına söz sırası Sayın İsmail 
Aydm'da. Ancak, Sayın Aydın sırasını bir önergeyle 
sayın Hayrettin Uysal'a vermiştir. Buyurun Sayın 
Uysal. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıralanndan 
ayağa, kalkmalar, «Yuh» sesleri, gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL ( Sakarya) — Ne var? 
Işık mı gördünüz? Işık mı gördünüz, ışık mı? (AP sı
ralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. (Gürültüler) 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

Işık değil, karga gördük. Leş kargası gördük, leke 
gördük. Aşağılık herif be, utan. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu benim. 
hakkım. Benim hakkım.. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal, buyurun efen
dim, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Başkan utan. Şerefsiz herif. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, (AP sıralanndan gürültü
ler ve ayağa kalkmalar) 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Aşağıhk herif. 
(Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar-
kadaşlanm, demokrasiden bahsedenler.. (AP ve 
MHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) De
mokrasiden bahsedenler bu kürsüye çıkıp, konuşma 
hakkı isteyenler.. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. (Gü
rültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kaka yaptın.. 
Dün bir bugün iki. Haram olsun sana. (Gürültüler) 
yazıklar olsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. (Gü
rültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ..Anayasa
nın ve İçtüzüğün bize verdiği hakkı işte böylesine 
engellemeye çalışmaktadırlar. (CHP sıralanndan al
kışlar, AP sıralarından ayağa kalkmalar, kürsü önüne 
birikmeler, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Burada İçtüzüğü uyguluyoruz ve bir 
Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Bakanı 
oradan küfür ediyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz görüş
lerimizi, inançlarımızı, düşüncelerimizi korkmadan, 
çekinmeden kürsü önüne gelip şamata yapanlara kar-
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şı söyleyebiliriz. (AP sıralarından «Yuh» sesleri şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz.. Sayın îdare Amir
leri, lütfen arkadaşlarınızı oturtunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben burada İçtüzüğün bana verdiği bir 
hakla konuşuyorum. (AP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başbakan.. 

BAŞKAN — Söz talebinde bulundular, söz sı
rası burada. 

Buyurun devam ediniz. (AP sıralarından gürültü
ler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anlaşılmı
yor ki efendim. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri, lütfen ar
kadaşları oturtunuz. (AP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Gülmek 
lâzım, gülmek. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir milletveki
li söz sırasını, bir başkasına verebilir. Lütfen yerle
rinize oturunuz. (Gürültüler) Sayın milletvekilleri 
lütfen yerlerinize oturunuz. Biriniz konuşsun. Evet, 
buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan," üç 
günden beri yapmış olduğunuz tatbikatla İçtüzüğü 
ve Anayasayı çiğnemektesiniz. Söz hakkı olmadığı 
halde söz vermek suretiyle İçtüzüğü çiğnemektesi
niz. Ya İçtüzüğü tatbik ediniz, ya da Meclisi terk 
ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, cevap mı bekliyorsu
nuz? (Gürültüler) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade edermisiniz? Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; İçtüzüğün bana verdiği hakkı buraya 
gelip engellemek isteyenleri tarih huzurunda tespit 
ederek, kürsüyü kendilerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Saym Uysal, Saym Uysal bir daki
ka. 

Sayın milletvekilleri, bir dakika.. (Gürültüler) 
Tüzüğün 62 nci maddesini okuyorum.. (Gürültü

ler) 
Tüzüğün 62 nci maddesini okuyorum: «Söz..» 

(Gürültüler) 
Lütfen dinleyiniz. Tüzüğün 62 nci.. (Gürültüler) 
Saym milletvekilleri.. (Gürültüler) 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben güle

rim yalnız, gülerim. Halinize gülerim, halinize. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri.. (Gürültüler) 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben sizin 

halinize gülerim. 
BAŞKAN — Yerlerinize oturunuz, yerinize otu

runuz lütfen. 
Tüzüğün 62 nci maddesinin son fücrasını okuyo

rum.. (Gürültüler) 
Bir dakika dinleyiniz. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Güneş Motelde 

hangi filmi çevirdiniz, onu söyle. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, saym milletvekilleri, Tü

züğün... 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Memleket me

seleleri motellerde mi konuşulur? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben sizin 

halinize gülerim. Gülerim, gülerim. Gülerim haline, 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — «Bir milletvekili, söz sırasını diğe
rine verebilir.» 

Bir daikaka Sayın Uysal, Sayın Uysal, bir daki
ka. 

Tüzüğün 62 nci maddesinin.. (Gürültüler) 
Bir dakika dinleyiniz. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Burası motel 

değil, Millet Meclisi. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika. MiUetveküleri, dinleyi

niz. 
Tüzüğün 62 nci maddesinin son fıkrasını okuyo

rum: «Bir milletvekili, söz hakkım diğerine verebi
lir. Söz sırasını bir başkasına veren milletvekili, bun
dan faydalanan milletvekilinin sırasında konuşabilir.» 
62 nci maddenin son frlfirası. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz alanlar arasın-
dakine verebilirler. 

BAŞKAN — Evet.. Saym Hayrettin Uysal 15 nci 
sırada söz almıştır. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet. Var 
efendim, var. (AP sıralarından «Şimdi yazdın» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Ne zaman şimdi yazdım? (Gürültü
ler) 

Söz sırasını yazdım, 15 nci sırada söz almıştır. 
Buyurun Sayın Uysal. 
İçtüzük gereğince kendisine söz verdim. Eğer.. 

(Gürültüler) 
MAHMUT ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Ha

yır Sayın Başkan, İçtüzüğün 62 nci maddesindeki bu 
esas, gensoruda «Son söz milletvekilinindir» usulüne 
uymaz. (Gürültüler) 
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MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Başkan, 
bunun hesabını vereceksin. 

MAHMUT ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Mü 
saadenizle bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
MAHMUT ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — 

Başkanlık Divanı günlerden beri müzakereleri usul
süzlük içinde idare ediyor. Burada Gensoru, Anaya
sanın 89 ncu maddesindedir. 2 nci fıkra; «Gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, verilişinden 
sonraki 3 birleşim içinde görüşülür. Bu görüşmede an
cak önerge sahiplerinden birinin, siyasi parti grup
ları adına bfrer milletvekili, bakanlar kurulu adına 
Başbakan veya bir bakan konuşabilir» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, sizin bahset
tiğiniz.. 

MAHMUT ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bu 
içtüzüğün 63 ncü maddesindeki esasa göre, son söz 
milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sizin bahsettiğiniz 
konu Sah günü yaptığımız görüşmelerle ilgilidir. 
Lütfen okuyunuz, gündeme alma konusudur. An
cak.. (AP sıralarından şiddetli gürültüler) Bir dakika 
dinleyiniz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Hesabı
nı vereceksiniz bunun. 

BAŞKAN — Hesabını verecek kim var? Biliyor 
onu. Bir dakika, bir dakika Şevket Doğan'a cevap 
veriyorum. 

Ancak, 89 ncu madde görüşmelerle ilgili bir şey 
getirmemiştir. Görüşmeler 73 ncü maddedeki esasla
ra göre yapılmaktadır. Bugüne kadar hep böyle olmuş
tur., güven oylamalarında böyle olmuştur, Gensoru
da böyle olmuştur. İsterseniz hepsinin zabıtlarını bas
tırıp, bütün milletvekillerine tek tek dağıtacağım, gö
receksiniz. Bütün uygulama Mecliste böyle olmuştur. 
(CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından «Yuhs> 
sesleri) Yarın bütün milletvekillerine, özellikle yeni 
gelmiş milletvekillerine örnek olsun diye, bugüne ka
dar yapılmış Gensoru ve güven oylaması görüşme
lerini bastırıp dağıtacağım, öğreneceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, buradaki görüşmeler, Gen
soru görüşmeleri 73 ncü maddeye göre olmaktadır. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Hayret
tin Uysal kaçıncı sırada? 

BAŞKAN — 15 nci sırada. (AP sıralarından sü
rekti gürültüler) Yok kimse. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Gayet ta
bii, gayet tabii. 
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I BAŞKAN — Ancak, bugüne kadar (AP sırala
rından gürîütüler) bütün tatbikat şudur; dinleyiniz.. 
(AP sıralarından «Taraf tutuyorsun» sesleri, gürültü
ler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kaîaycıoğ-
lu, gülüyorum, acıyorum sana. 

BAŞKAN — Bugüne kadar tatbikatı vardır. Söz 
alanlar.. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — İsmi olmadığı hal
de söz verdin. 

NECATI KALAYCIOĞLU (Konya) — Siz Hay
rettin UysaPın ismini şimdi tespit ettiniz. Haysiyet
siz, teessüf ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Kalaycıoğiu bir dakika. 
Bugüne kadar.. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, Saym Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğiu, bir dakika Sar 
ym Angı'ya cevap vereceğim. 

| NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, beni dinleyiniz, sözümü kestiniz. Siz bu kür
süye çıktıktan sonra hissi davranıyorsunuz, görevini
zi tarafsızlıkla yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğiu, Saym Kalaycı
oğiu, bilmediğiniz şeyleri konuşmayınız. 

Saym Angı'ya cevap veriyorum : Sayın Angı, bu
güne kadar bütün müzakerelerde şahsı adına söz alan
ların ismi önce yazılıyor, okunuyor; ama ondan son
ra söz alanların isimleri okunmuyor. (Gürültüler) 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Haksızsınız Başkan. 
BAŞKAN — İlk görüşmelere geçmeden önce isim

leri okudum; ama ondan sonra söz alanların isimleri 
okunmamıştır. Şimdiye kadar tatbikat hep böyle ol
muştur. Oturunuz sayın milletvekilleri. 

Buyurunuz Sayın Uysal, görüşme süreniz 10 da
kikadır. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Burada Gensoru müzakereleri yapılmaktadır. Ger
çekte süreler üzerinde yapılan tartışmaların, Sayın 
Başbakan tarafından burada Gensoru önergesine 
karşı yapfoğı konuşmada ifade ederken üzerinde dur-! 
duğu sözlerin, Devlet hesabına, demokrasimiz he
sabına, Cumhuriyetimiz hesabına önemle yorumunu 
yapmak lazımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Niye kaçtın? 

I Danışma Kuruluna niye girmedin? Neden kaçtın? 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Ne olur-
du.> diyor «yani iki gün sonra Gensoru görüşülseydi» 
Bu mantıkla hareket edersek, ne olmuş yani 5 ay 
sonra Meclis çalışmış, mantığına geliriz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, eğer Gensoru önerge
lerini iki gün sonra görüşmeye, iki gün sonra bu mü
zakereleri yapmaya kalsaydık daha her gün, bunlar 
sürecekti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesinde 
bombalar atılıyor, Edirne'de olaylar var, Ankara'da 
olaylar var, her gün bir kan dökülüyor. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hepsini 
siz yaptırıyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu ülkenin, 
îkibuçuk saat daha böyle federatif bir hükümet biçi
mini sırtında taşımaya tahammülü yoktur değerli ar
kadaşlarım. (CHP şualarından alkışlar) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen Danışma 
Korulunu bile çalıştırmadın, bülbül. (AP sıralarından 
«Yuh» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi bir 
önemli konu daha; hesabı fazla karışık olanlar için 
eîbetteki iki saat 40 dakika yetmez. Burada iki saat 
40 dakika konuştular, ama az hesabı olanlar için 
20 dakika değil, bir dakika yeter değerli arkadaşla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yapılanlar karşısında; bu ölümler, bu kan, bu göz
yaşı, bu devleti tahrip, halkı ezen bu pahalılık kar
şısında bizim çok soracağımız hesap vardır Sayın 
Başbakan. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıraların
dan «Yuh» sesleri) 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen kim 
oluyorsun, neyine güveniyorsun? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen mi hesap 
soracaksın soytarı? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın De
mirci; «Gensoru müzakereleri ciddi olmalıdır» diyor. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirci'm devlet işle
rinde ciddiyet ihtiyacını göstermeyi 24 saat kala ha
tırlamış olması dahi, bu memleket için büyük bir ka
zançtır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Korkak
lar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, 24 saat, 22,5 saat hesaplarıyla 
iktidarda 2,5 saat daha fazla kalmamn hesabını Sa
yın Demirel bütçe hesabında, döviz hesabında, plan 
dengesi hesabında, planın Mecliste konuşulması ile 
ilgili sürelerde bu titizliğin '% l'iııi gösterse idi, Tür
kiye bu hale gelmezdi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biz fazla konuşmak 
istemiyoruz. İki saat 40 dakika burada konuşanlar, 
Sayın Başbakanın sözünden, can güvenliğinin so
rumluluğunu bile üsilenemeyen bir hükümet biçimi
ni burada savunmaya kalktılar; hâkime, jandarmaya, 
polise, savcıya sorumluluğu yüklemeye kalktılar. 

GALÎP ÇETÎN (Uşak) — Hâkimleri kışkırttınız, 
Allah belânızı versin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunlar mı 
sorumlu? Hükümet mi sorumlu? Bir sorumluluğunu 
üslenemeyen hükümetin... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Mahkûmları af
fedenler kimdi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla^ — Değerli ar
kadaşlarım, son bir olayla ilgili olarak, hakkında tu
tuklama kararı verilen caniyi polis ararken, savcı 
ararken, Başbakanlık makamında onu kutlayan, ka
bul eden kimdi? Başbakan Süleyman DemireJdi. 
(CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından gürültü
ler) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sizler, Güneş 
Otellerinde sizler... 

BAŞKAN — İki dakikanız var Saym Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için 
değerli arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinde biz söy
ledik; bütçe müzakerelerinde burada tutanaklara ge
çirdik - fazla söz söylemeye gerek yok - Sah günkü 
müzakerelerde söyledik: Bu hükümetin her yanı so
rundu, bu Hükümetin elbette ki verecek hesabı vardı. 

Onun için değerli arkadaşlarım, Gensoru müzake
relerinde Anayasanın 89 ncu maddesinin ihlal edildi
ğini Sayın Başbakan söylüyor. 1973 yılında bu Tüzü
ğü biz değiştirmedik. Tüzüğün 61, 62, 82 nci madde
lerinde konuşma süreleri yazılıdır. İnsan Başbakan da 
olsa, bakan da ofsa, grup başkanı da olsa, milletvekili 
de olsa o Anayasanın emrettiği, o İçtüzüğün emretti
ği süreler içinde konuşma hakkına sahiptir değerli ar
kadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür «derim. (CHP 
sıralarından alkışlar, AP şuralarından «Yuh» sesleri.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Saym Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Saym sözcü, cinayet suçundan aranan birinin tara
fımdan kabul edildiğini söyleyerek bana sataşmıştır. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar.) 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmanın 
bu noktasında keşke Sayın Sözcü beni tekrar buraya... 

BAŞKAN — Görüşme süreniz 10 dakikadır Sayın 
Başbakan, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Keşke Sayın Sözcü beni buraya tekrar gelmeye 
mecbur etmeseydi 

Benim cinayet suçundan aranan birisini Baş/ba
kanlıkta kabul ettiğim... (AP sıralarından «Ses, ses, 
duyulmuyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona yaklaşın Sayım 
Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim cinayet suçundan aranan birisini Başba
kanlıkta kabul ettiğim şeklindeki sözcünün beyanı ya
landır. (AP ve CHP sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onun vesi
kasını size göndeririz, vesikasını göndeririz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu yalanla kendisini haşhaşa bırakıyorum. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

Şeref ve haysiyet celladı olmak kolaydır. Kendisi 
buradan söylediği ve zapta geçmiş bulunan bu iddia
sını ispatlayamadığı takdirde, kıyamete kadar şeref ve 
haysiyet celladı olarak kalacaktır. 

'Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Merak etme
yin, vesikalarını size göndereceğiz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Nerede olmuş, 
kimi kabul etmiş? 

BAŞKAN — Gensoru Üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. (AP sıralarından gürültüler.) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Tutumunuz hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, İçtüzüğün hiçbir mad
desinde «tutum» kelimesini bulamazsınız. (AP sıra
larından gürültüler.) 

Tutum nedir, tutum?... (AP sıralarından gürültüler.) 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Anayasanın ve İç

tüzüğün bütün maddelerini çiğnediniz. Bilerek yaptığı
nız bir hatayı tekrarladınız. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, lütfen iyi etüt ediniz, 
tekrar sorunuz soracağınız kimselere. İçtüzüğümüzde 
«tutum» la ilgli bir konu yoktur. Onun için size söz 
veremiyorum, (AP şuralarından gürültüler.) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Zabıtlar burada, 
sahtekâr olarak ilan ediyorum sizi. 
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BAŞKAN — Gensoru üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır^ 

Görüşmeler sırasında bir güvensizlik önergesi ve
rilmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun, güven istemi 
önergesi gelmiştir. Bu önergeleri okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, Za
bıtlarda ismi olmadığı halde söz verdiniz. Söz rica edi
yorum. Sayın Başkan, usul herşeye tekaddüm eder. 

BAŞKAN — Önergeleri okutup ondan sonra usu
lü konuşacağız, 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan* söz 
istiyorum, 

BAŞKAN — önergeleri okutmaya geçtim, ondan 
sonra konuşacağız usul hakkında, 

Buyurun^ 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Burada peşin hüküm

lü olmak, bir Başkana Cumhuriyet tarihinde nasip ol
mamıştır. Bu nasip sana yeter. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik 

anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin 
gelişmesini engellediği, halk çoğunluğunu yokluğa 
Sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ana
yasanın belirlendiği kurallardan ve çerçeveden uzak
laştırmaya çalıştığı için Başbakan Süleyman Demire! 
başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasa
nın 89 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin verilen ve 
gündeme alman önerge ile ilgili Bakanlar Kurulu adı
na Başbakan Süleyman Demire! konuşmasını yapmış 
bulunmaktadır. 

Ne var ki, Gensoruda ortaya konan iddialar çü-
rütülememiştir. Gensoru görüşmelerinde; 

1. Bu Hükümetin, Devleti parselleyen federatif 
bir hükümet biçimi olduğu belirlenmiş, bu hükümetin 
çelişkili durumu ile Devlet ve rejim bunalımı yarattığı 
ortaya çıkmış, bu hükümetle anarşinin önlenemeye
ceği, ekonominin Millet yararına yönetilemeyeceği 
açıklık kazanmıştır. 

2. Devlet kurumlarının hükümete ortak olan iki 
siyasi partü Mili Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi tarafından kendi militan kadrolarıyla işgal 
edildiği, bu nedenle Devlet idaresinin büyük sarsıntı 
geçirdiğine ilişkin görüşümüze karşı kesin kanıtlar 
gösterilememiştir. 

3. Ulusal güvenlik ve dış poliitka konularında 
bu fedaratif hükümet 'biçiminin ciddi w geçerli ka
rarlar alamayacağı açıkça görülmüştür. 
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4. Bu hükümetin beceriksizliği yüzünden yatı
rımlarda duraksamalar başgösterdiği, üretimin ve ge
lişme hızının düşmekte olduğu, işsizliğin büyük bir 
hızla artmaya başladığı, yaşam pahalılığının halkı 
ezen boyutlara vardığı açıklanmış, hükümetçe hiçbir 
sağlıklı tedbir alınmadığı görülmüştür. 

5. Sorumsuz bir Devlet anlayışı içerisinde, sos
yal ve ekonomik sorunlara çare arayacağı yerde, po
litik çıkarları daha önde tutan ve böylece özgürlük
çü demokratik parlamenter rejimi tehlikelerle karşı 
karşıya bırakan bu hükümetin : 

— Ülkenin içerisinde bulunduğu iç ve dış soran
ları çözmesi, 

— Milli bütünlüğü sağlaması vs pekiştirmesi, 

— Huzur, kardeşlik, barış, can ve mal güvenliği
ni getirmesi, 

— Milli çıkarlarımızı korumaya muktedir bir po
litika izleyebilmesi, 

— Nereden, kimden ve hangi düşünce sahiplerin
den gelirse gelsin, her türlü tedhiş ve saldırıyı, cina
yeti önleyebilmesi, , 

— Ortak sorumluluğa sahip bir hükümet olabil
mesi, 

— Uluslararası saygınlık ve güvenirliği yaratma
sı, 

— Gensoru görüşmelerinde de bir kez daha anla
şılmıştır ki, olanak dışıdır. 

Tüm bu nedenlerle Başbakan Süleyman Demirel 
başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun işbaşında kal
ması ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğundan, güven
sizlik oyu verilmesini arz ve talep ederiz. 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Altan Öymen 

Uşak Kars 
İsmail Aydın tsmet Atalay 

Gaziantep Hatay 
Celâl Doğan Sabri Öztürk 

Manisa Manisa 
Erkin Topkaya Zeki Karagözlü 

Ordu Sivas 
Günay Yalın Mahmut Özdemir 

Tunceli Zonguldak 
Hüseyin Erkanh Burhan Karaçelik 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : (AP sıralarından 

gürültüler) 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına verilen gen
soru önergesinde yer alan tekmil iddialar gerçeklere 

aykırıdır. Haksız, yersiz ve insafsız birtakım isnat ve 
iftiralardan ibarettir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Gensoruyu verenlerin asıl ve hakiki maksatları
nın, Millet Meclisinin som günlerde yapılan istifalar
la değişen aritmetiğinden yararlanarak Hükümetin 
düşürülmesini sağlamak olduğu anlaşılmıştır. 

Bu durumda, Başbakanı bulunduğum Cumhuriyet 
Hükümetine 1 Ağustos 1977 günü güvenoyu veren 
yeterli çoğunluğun desteğinin şu anda bulunup bu
lunmadığının tespiti için, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca güvenoyu talebimi arz ediyorum, 

Saygılarımla. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Okunmuş bulunan güvensizlik ve güven istemi 

önergelerinin oylanmadı, Anayasamızın 89 ncu madde
sinin... (AP sıralarından gürültüler.) 89 ncu maddesi
nin altıncı fıkrası gereğince; bir tam gün geçtikten 
sonra 31 . 12 . 1977 Cumartesi günü saat 15.00'te ya
pılacaktır. (AP sıralarından gürültüler.) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Angı, hangi usul hakkında söz 
İstiyorsunuz?... Meclîste yapılan hakaretler hakkında 
mı söz istiyorsunuz, yoksa başka şey hakkında mı? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O hakaretlerin hep
si size aittir; o hakaretlerle bizim ilgimiz yoktur, size 
aittir; tespit edecek sizsiniz. 

BAŞKAN — Onları tespit ettik; ama buyurun, 
buyurun efendim. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Kürsüden konuşma
ma müsaade eder misiniz? Usul hakkında söz istiyo-ı 
rum, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Hayır oradan buyurun, oradan ko
nuşun; hangi usul hakkında söz istiyorsanız onu tes
pit edeceğim. (Eskişehir Milletvekili tsmet Angı kür
süye çıktı.) 

Hayır efendim, kürsüden size söz vermedim, gürül
tüler.) Sayın Angı 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, şa
hısları adma konuşacak arkadaşlar ilan edilmiştir; 
zabıtta bellidir. Bundan sonra birtakım ilaveler ya
pılmıştır. O ilaveler usule aykırıdır; çünkü, söz hak
kını diğer gir konuşmacıya devredebilmesi için, usu
len o konuşma devredilmek istenen arkadaşın da bu
rada ismi yazılı olması lazım, söz alması lazım. 

BAŞKAN — Doğru Sayın Angı, doğrudur. 
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İSMET ANGI (Eskişehir) — Söz almadığı halde, 
sonradan ilan etmenizin dışında kendi tutumunuza uy
gun olarak, onun ismini yazmak suretiyle yaptığınız 
zabıtla sabittir. Başkan olarak... 

BAŞKAN — Sayın Angı, konuşmalarınızın bir 
kısmı doğrudur, bir kısmı yanlıştır. 

'Doğru olan kısmını söyleyeyim: Doğrudur, söz 
alan arkadaşların isimleri okunur. Nitekim gündeme 
geçtiğimiz zaman söz isteyen arkadaşların isimlerini 
okuttum; ama konuşmalar sırasında söz alan millet
vekillerinin yalnız ismi kaydedilir, onlar tekrar okun-

Ben bugüne kadar... (AP sıralarından gürültüler.) 
Sayın Angı, siz eski milletvekilisiniz. Size bu 

öneriyi yapan Sayın Bakan da eski milletvekilidir. 
Onlar da gayet iyi 'bilirler. Onun için, Sayın Bakan... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, tutu
munuz yanlış, 

BAŞKAN — Size bu önergeyi veren Sayın Bakan, 
oradan Mecîis Başkanına hakaret etmemenin de ye-

1. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9' 
arkadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergelerinin öngörüşme-
sine başlıyoruz. 

1 ETEM EZGÜ (Samsun) — Karar ver, karar 
ver; kendi başına karar ver. 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Mecîis Araştırması bölümünün 1 n d sırasında yer 
alan 10/9 esas numaralı, Trabzon Milletvekili Rahmi 
Kumaş ve 9 arkadaşının Diyanet İşleri örgütünün yö
netimi konusunda Anayasanın 88 nd, Millet Mec
lîsi İçtüzüğünün 192 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

rinde olduğunu bilirler. Benim... (AP sıralarından gü
rültüler, CHP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yalnız diyorsunuz ki, bir itham altında bırakıyor
sunuz Başkanlığı. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Usulsüz hareket et
tiği.... 

BAŞKAN — İsmi yazılı olmayanlara söz verdin, 
diyorsunuz. Halbuki isimleri yazılıdır. Kendileri aşa
ğıdan söz talep etmişlerdir. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Yazılı olanlar ilan 
edilir, 

BAŞKAN — Hayır efendim, sonradan söz alanla
rın isimleri ilan edilmez. Meclisimiz tarihinde hep 
böyle olmuştur, 

İSMET ANGI (Eskişehir) — İlan edilmeyen bir 
kimseye söz verilmez. 

BAŞKAN — Ben sıra metnini sunacağım efen
dim. Teşekkür ederim. (Gürültüler.) Gündemin diğer 
maddelerine geçiyoruz. 

bir Mecîis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinün 
öngörüşmeîerine başlıyoruz. 

Hükümet?... Yok. 

Hükümet, geçen birleşimde de bulunmadığından 
bir defa ertelendiği için görüşmelere başlıyoruz. 

Önergemi okutuyorum. 
20 . 10 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin önemli bir 

Anayasal kuruluşudur. Anayasanın 154 ncü maddesin
de «genel yönetim» içinde yer alacağı bildirilen Diya
net İşleri Başkanlığı, özel yasasında gösterilen görev
leri yerine getirir. Diyanet İşleri örgütü Anayasanın 
2 ve 19 ncu maddeleriyle özel yasasına göre yürütül
mek durumunda olduğu halde, 1 nci MC Hükümeti 
oluştuktan sonra bu kuruluş MC politikasına araç 

HI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se- bu ana kadar Başkanlığımıza bir müracaat öîmamış-
çirn. *"'< 

Bu üyeliklere aday olmak isteyen sayın bağımsız 
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu ve Dilek- ü y e v a r m ı ? w Başkanlığımıza birer yazı ile müracaat 

çe Karma Komisyonundaki birer bağımsız üyelik için, etmelerini rica ederim. 

II. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER 
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kılınmak için türlü yönlerden baskı altına alınmıştır. 
Bu baskılar öylesine yoğunlaştırıldı ki, Diyanet İşleri 
Başkanı Sayın Lütfi Doğan'ın değiştirilmesi için Sa
yın Cumhurbaşkanına da benzer yöntem kullanılmış
tır. Sonunda da Diyanet İsteri Başkanlığı boşaltılmış 
ve MC'nin Camilere politika sokma eylemine araç ol
ması için bir kişi bu kuruluşun başına getirilmiştir. 
Bu durumu yasal olup olmadığını Danıştay'ın kararı 
ortaya çıkaracaktır. 

Diyanet İşleri örgüîü keyfi biçimde yöneltilmekte
dir. Örneğin; 1 nci MC döneminde din işlerine bak
makla görevli Devlet Bakanlığım yürüten Sayın Ha
san Aksay'ın D?yanet İşleri Başkanı Sayın Süleyman 
Ateş'e yazdığı bir yazıda, Trabzon Merkez İskender-
paşa Camii İmamı için, «Bu Caferi artık halledelim» 
gibi ağirbaşlıktan uzak bir dil kullandığı kesinlikle 
öğrenilmiştir. 21 Eylül 1977 günlü P/11-1/1/77 sayılı 
yazı ile bu imam «halledilmiştir.» 

Sorun bir imamın «halli» olarak kalsaydı belki 
üzerinde durmaya deymezdi. Ama bu «halletme» ey
lemi 185 Müftü ve 50 Vaizi de içine alacak boyutlara 
erişmiştir. Bir kalemde 185 Müftü ve 50 Vaizin yer
lerinin değiştirilmesi, kutsal işlerle uğraşmakla yü
kümlü bir örgütte olursa, bunun üzerinde durmak bü
yük bir ödev olur. Çünkü bu kişiler yalnız din işleri 
ile uğraşmakla görevlidirler. Yeni Milliyetçi cephenin, 
1 nci MC'den kalma Anayasaya (harta müslümanlığa) 
aykırı din politikasına araç olmayan gerçek din gö
revlilerinin haksızlığa uğradıkları ortadadır. Her işin 
bir nedeni vardır. Bu atama ve yer değiştirmelerin 
toplu biçimde uygulanışının gerçek nedenlerinin de 
açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Ayrıca camilerde belli bir siyasal görüşün müslü-
mahlığı temsil ettiği yönde sürdürülmek istenen çalış
maların da araştırılmasında yarar vardır. 

Bu konuda bilgi edinmek için inceleme yapılma
lıdır. Bu da ancak Meclis Araştırması yoluyla olar. 

Diyanet İşleri örgütü, özellikle taşra örgütü bir 
huzursuzluk içindedir. Bu kuruluşun Anayasa ve ger
çek müslümantik çizgisine getirilmesi için alınması 
gereken önlemler belirlenmelidir. 

Diyanet İşleri örgütünün Anayasa ve kendi yasa
sında belirlenen amaçlar dışında yönetilmesini önle
mek için bu alanda bilgi edinihnelidfr. 

Yukarıda sunulan gerçeklerin ışığı altında Diyanet 
İşleri örgütü yönetimi konusunda bilgi edinmek için 

Anayasanın 88 ve Millet 
maddesi uyarınca Meclis 
gitarımızla dileriz. 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

İstanbul 
Zeki Eroğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Artvin 
Mehmet Balta 

Rize 
Yılmaz Balta 

Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
Araştırması açılmasını say-

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Ordu 
Temel Ateş 

İstanbul 
Do^an Onur 

Rize 
Sami Kumbasar 

Uşak 
İsmail Aydın 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Meclis Araştır
ması yapılıp yapılamaması hususunda Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birisine 
söz verilecektir. 

Söz sırası Hükümette... Hükümet yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ay-

dm, buyurun. Görüşme süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADÎNA İSMAİL AYDIN (Uşak) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın 88 nci, MiEet Meclisi İçtüzüğümü-
ziün 1C2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Diyanet İs
leri Başkanlığı yönetimli hakkında Meclis Araştırması 
açılması için veriîmiş oîan önergeyi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak destekliyoruz ve bunu bir an
lamda gerekli de buluyoruz;. 

Değerîi milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci mad-
de&i; Cumhuriyetimizin niteliklerini belirlemektedir. 
Bu maddeye göre, «Türkiye Cumhuriyeti, insan hak
larına ve bnşîangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
milîj, demolkratlk, layik ve öosyal bir hukuk devleri
dir.» Konumuzun esasını teşkil etmesi nedeniyle la-
ylMük îîkeisinden ne anladığımızı ve bu fırsattan ya
rarlanarak vurgulamak İstiyoruz. 

UayJkîiik, tarihi gelişimi itibarıyla siyasi, f eîseifi ve 
sosyal açılardan değ'şik şeklîlerde tanımlanmış ve 
anifîşıîmıştır. Biz, dinli devlet işlerinden ayrı tutan, 
ancak devleti dinsel inançlara karıştırmayan ve fakat 
inaaç özgürlüğünü korumakla ödevli sayan bir laylCc-
'Kk anlayışına saflıîbiz. 

Konuyu biraz daha açmama müsaade ediniz. 
Devlet, din ve mezhep gerçekleri karşısında ka

yıtsız kalamaz değerli mMe'ivek'llîeri. Yalnız, çoğun-
îaktaki din veya mezhep mensuplarının değil, azın
lıkta olanların da din gert&shımıelerini karşılayacak 
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önlemleri alır. Bu kaide layiklik ilkesine aykırı değil
dir. Çünkü, çoğunlukta veya azınlıkta olsun bütün 
din ve mezhep mensupları karşısında taraf tutma
dan, vicdanlara baskı yapmadan ve yaptırmadan, on
ların din ihtiyaçlarım karşılamaya çalışan devlet, la-
yik devlettir ve bu devlet iayik devlet özelliğinden 
bu yönüyle hiçbir şey kaybetmez. 

Değerli milletvekilleri, kimse kimsenin diniyle ve 
devlet kimsenin inamşıyla MgiIenmemelMir. Toplumda 
hiç kimse diğer bir din veya mezhep mensuplarına 
manevi ve maddi baskı yapamamalıdır. Diğer bir söy
leyişle dinin baskı unsuru olmasına da din duygusu
nun ve dinsel inanışların baskı altına alınmasına da 
karşıyız. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 19 ncu mad
desi vicdan ve din özgürlüğünü tanzim etmiştir. Mad
deye göre «Herkes, Vicdan ve dini inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir. Kimse, İbadete, dini ayin ve tö
renlere katılmaya, dinli inanç ve kanaatlarını açıkla
maya zorlanamaz. Kimse, dini inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz.» Vicdan ve din özgürlüğünün 
bu derece açık bir hiçimde Anayasamızda yer almış 
olması gerçekten sevindiricidir. 

Değerli milletvekilleri, Seriye ve Evkaf Vekâleti
nin kaldırılmasından sonra, 1924 yılında Diyanet İş
leri Başkanlığı kurulmuş, 1935 yılında da 2800 sayılı 
Yasa ile kuruluşun görev ve yetkileri belirlenmiştir. 
Anlaşılacağı üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhu
riyetin getirdiği bir kurumdur. Ancak hemen kaydet
mek gerekir; Diyanet İşleri Başkanlığının, Devlet ör
gülümüz İçerisinde yer alıp alamayacağı hususu 1961 
Anayasamıza kadar tartışma konusu olmuştur; hatta 
- Kurucu Mecliste görev yapanlar hatırlayacaklar
dır - bu tartışma Anayasamızın 19 ncu maddesinin 
kabulü sırasında da sürmüştür. Anayasamızın 154 
ncü maddesi, «Genel idare içinde yer alan Diyanet İş
leri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görevleri 
yerine getirir» hükmünü getirmekle bu tartışmalara 
'bir anlamda son vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın emrine uy
gun olarak Diyanet İşleri örgütü görev ve yetkilerini 
(belirleyen 633 saydı Yasa, 1965 yıîmda Meclislerî-
mizden geçerek yasalaşmıştır. Bu yasa geceli gündüz
lü çalışma karan alınarak, uzun ve ciddi çalışmalar 
sonucu çıkabilmiştir. O kadar ki, zamanın parti grup
ları ve hükümet tam bir uyum içinde çalışmışlardır. 

Aziz arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı ko
nulunda 22 kanun teklifi verildiğini söylersem, ko
nuya verilen önemi ve gösterilen hassasiyeti acaba an
latmış o^bilir miyim? 633 sayılı Yasanın 1 nci mad

desi, «İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esas
larıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu 
aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Baş
bakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş
tur» hükmü ile Başkanlığın görevlerini belirlemiştir. 
Çağdaş Türk toplumunun dinsel gereksinmelerine ve 
kutsal İslam dininin gereklerine uygun bir tarzda 
yeni bir örgüt oluşturulmuştur. Başkanlık, Türk hal
kının dinine verdiği öneme uygun biçimde donatılmış
tır. Başkanlık belirtilen ilkeleri korumak ve belirlenen 
ilkeler doğrultusunda hizmet etmek için örgütlenmiş 
olmakla birlikte, son iki yıldır haksızlığın, kanunsuz
luğun, keyfiliğin - maalesef büyük üzüntü ile ifade 
ediyorum - merkezi haline gelmiştir. 

Gönlümüz isterdi ki, yürekten bağlı olduğumuz di
nimizin yasal işlemlerini düzenlemek, itikat, ibadet ve 
inanç gibi dini konularda yan tutmadan halkımıza 
hizmet etmek için kurulan Başkanlık, her türlü dedi
kodu, şaiJbe ve iddiaların dışında ve üstünde olsun. 
Gönlümüz gerçekten isterdi ki, Başkanlık kendisine 
özel yasasıyla verilen görevleri büyük bir titizlik ve 
ayırım yapmadan, belli olan İslam dini ilkelerini aş
madan ve siyasi bir hedef amaçlamadan yapmış olsun. 
Gönül isterdi ki, Diyanet İşleri Başkanlığı örgütü
nün yönetimi konusunda Meclis Araştırması açılması 
istenmiş olmasın. Gönlümüz bunu istiyor değerli mil
letvekilleri, yasalar bunu emrediyor ama, 633 sayılı 
Yasa son iki yıldır keyfi bir 'biçimde uygulanmakta
dır. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve camii gö
revlileri kanunsuzluğun, haksızlığın ve huzursuzluğun 
içine itilmişlerdir. Görevliler yönetimdeki hukuk dışı, 
partizan tutumların keyfiliği içerisinde ne yapacakla
rını bilemez duruma gelmişlerdir. Oysa, 633 sayılı Ya
sa 25 nci maddesiyle Anayasamızın 12 nci maddesin
de belirlenen eşitlik ilkesine uygun olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluşunun her derecesinde görev 
alan personel, Memurin Kanununun hizmetler için 
yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevleri 
içinde ve hu görevlerin dışında, her ne surette olur
sa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya on
ların tutum ve davranışlarını övemez ve yeremez hük
münü getirmiştir. Aslında genel anlamda da, genel ola
rak da bunun böyle olması gerekmez mi? 

Sayın milletvekilleri, İslam dini, hiçbir partinin 
tekelinde değildir, olamaz da, olmamalıdır da. İs
lam dini hiçhir siyasi partinin, Siyasi görüşün ya da 
parti sloganlarının, ya da iktidar hevesinin aracı 
değildir, olmamalıdır, olmayacaktır da. 

Değerli milletvekilleri, cami görevlisi (eski söyle
yişle hademe-i hayrat) kamu görevlisidir; her kamu 
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görevlisi gibi, yasaların ve hizmetinde bulunduğu din 
hizmetinin {kendisine verdiği yetki v: sorumlulukların 
idraki içerisindedir; yasaların aynı zamanda himaye-
sindedirler. Değerli milletvekilleri, aynı zamanda cama 
görevlilerdi ifa ettiği hizmetin gereği olarak da bütün 
insanlığın hizmetindedir. Herhangi tfr siyasi partinin 
emrinde ve hizmetinde değildir. Anayasamız ve ka
nunlarımız böyle diyor, ahlak kuralları da bunu böyle 
emrediyor. 

'Değerli milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bu İs-
lami, insani ve yasal anlayış içerisinde yürütülmesini 
istiyoruz. Hukuk Devleti oluşumuzun doğal sonucu bu 
değil midir? Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri ve 
hizmetlileri, partilerin görüşlerine göre parti parti, 
meşrefr meşreb ve mezhep mezhep, maalesef bölüne
rek işlem görmektedirler. Bir başka söyleyişle, Başkan
lık görevlileri, halen bir siyasi baskının etkisi altın
dadırlar. Bu nedenle de, bölük bölük olmuşlar, bölük 
bölük edilmişlerdir. 

Bunun yanı sıra, son derece ilginç, bunun yanı 
sıra (A) partili olanlar dindar, (B) partisinden olan
lar ise dindar sayılmamaktadır, İslaımn engin hoşgö
rüsü, bütünleştirici özellikleri nerede kalmıştır değer
li arkadaşlarım? 

Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı 
olan Din İşleri Yüksek Kurulu işlemez durumdadır, 
atıl haldedir. Yurttaşların dini sorunları geciktirilmek
tedir. Din görevi aksamıştır. 

Değerli milletvekilleri, keyfilik o biçimde ilerle
miştir ki, Diyanet İşleri Başkanının kitabı yayınlana
bilsin diye, Din İşleri Yüksek Kurulunun iki değerli 
üyesinden birisi Bingöl'e, birisi de Tunceli'ye sürül
müş ve Başkanın kitabı yasaların, yönetmeliklerin 
emretmediği bir komisyon oluşturulmak suretiyle ya-
yınlanabilmiştir. 

Her yıl yapılması gereken atamalar yönetmelik
lere aykırı biçimde yapılmaktadır. 

Tahkikat ve tetkikat yapılmadan, yasal gereği dü
şünülmeden birtakım varsayımlarla davranılmış ve 
davranılmaktadır. Her yurttaşa hidayet çağrısı yapa
rak, ibadetinde, namazında, cenazesinde yardımcı 
olarak örnek davranışlarla saygı uyandırması ve saygı 
^duyulması gereken cami görevlilerinden bazıları bi-
zaltJhi saygısızlığa hedef olmuşlardır. Bu nedenle ca
mi görevlisi huzursuzdur. 

Değerli milletvekilleri, Başkanlık, saygınlık kazan
malıdır. Türk toplumunun kendisine duyduğu saygı
yı kaybetmemelidir. Bunu da, davranışlarıyla, bizati

hi Diyanet İşleri Başkanının kendisinden başlamak 
üzere bütün cami görevlilerinin davranışlarıyla sağla
yabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan haksızlıklar, ka
nunsuzluklar ve keyfi tutumlar hakkında yüzlerce ör
nek getirmek olanak içerisindedir. Biz, Başkanlığın 
her türlü dedikodudan ve şaibeden arınmış ve dini
ne bağlı Türk toplumunun saygınlığını kazanacak ve 
artıracak biçimde yürütülmesini istiyoruz. Bu nedenle 
de, Diyanet İşleri Başkanlığının yürütülmesi konusun
daki Meclis Araştırması önergesini Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak destekliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bir önemli noktaya değinme
den geçemeyeceğim. Dini inançları şahsi veya siyasi 
kazançları için istismara çalışanlar aziz milletimize 
ve dinimize de saygısı olmayan, bizatihi kendilerine 
saygılarım yitirmiş insanlardır. 

Değerli milletvekilleri, inançların siyasal amaçla 
veya kişisel etkinlik, ya da ekonomik çıkar sağlamak 
için sömürülmesini, baskı altına alınmasını önlemeyi 
ve herkesin dinsel veya manevi gereksinmelerini top
lumsal gelişme ile uyumlu olarak karşılayabilmesine 
yardımcı olmayı, Devletin temel ödevlerinden sayı
yoruz. Bunu sağlayıncaya kadar da gerekli çabayı 
sarf edeceğiz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın, Aydın. 
Usulümüze göre sıra ile söz veriyoruz. Ancak, sa

yın Hükümet buradadır, eğer söz talep ederse, kendi
sine emsal teşkil etmemek üzere söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE 
(İstanbul) — Gruplar lütfederlerse konuşmalarından 
sonra daha münasip olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer gruplar adına Söz İsteyen?... Yok. 
Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun efendim. 

Görüşme süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE 

(İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

önerge sahipleri çok mühim bir meselemize te
mas etmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Dev
let kuurluşlan içerisinde ve Anayasada görevleri ta
dat edilmiş olan bir müessesemizdir. 

Milletimizin gittikçe artan dini hizmet ihtiyaçla
rını karşılamak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
kadrosu da gittikçe kabarmakta, 50 bine yaklaşmış 
bulunmaktadır; kadrosu arttığı kadar meseleleri, 
problemleri, ihtiyaçları da artmaktadır. 
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Diğer taraftan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve din 
görevlileri personelleri üzerinde sürüp giden siyasi 
mücadeleler neticesinde, birtakım ithamlar ve birta
kım suizanîar uyandırılmak istenmektedir. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının mevcut kanunlara gö
re bu ihtiyaçları karşılaması veyahut mevcut kanun
lara göre daha mutena, daha fazla müessiriyet ka
zanan ve da'ha fazla da hürmetle Hâyi* Mr teşkilât hali
ne gelmesi; şimdiye kadar tatbik edilmekte olan 633 
sayılı Kanunun hükümleriyle mümkün olmadığı için, 
1974 senesinde yine bendeniz, Diyanet İşleri Teşki
lâtının kendisine bağlı olduğu bir Devlet Bakanıy
ken, bu Kanunun muhtelif maddelerinin değiştirilme
si için Yüce Meclise tasarı sevk edilmiştir. 

Bu tasarı önce Yüce Meclis tarafından kabul edil
miş, sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından geri çevril
miş ve neticede Meclisimizden tekrar geçmiş, ikinci 
sefer geri çevrilmiş olduğundan; Meclis Araştırma
sına konu yapılan ve gerekçe yapılan birçok husus
lar daha o zamandan karşılanması düşünülmüş hu-
susöar olduğu Ihaîde kanunlaşamamış Ve Ibu mesele bu 
sebepten bir yönüyle sürüp gitmiş, müzminleşmiş bir 
vaziyete inkılap etmiştir. 

Şimdi evvela, genel manada laiklik anlayışı ne
dir? Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüsü bu husustaki kanaatlerini ortaya koy
dular ve bir de Diyanet İşleri Başkanlığının işleme
yen bazı müesseselerinden söz açtılar. Genel mana
da söyledikleri hususlara, bilahara konuşmamın so
nunda kısa kısa temas etmek isiüiyoruım. Ancak, Di
yanet İşleri Başkanlığında çalışamayan bir Yüksek 
Din İşleri Kurulunun mevcudiyetinden söz saçtılar, 
bu hakikaten bizi de meşgul eden ve çare bulunması 
gereken bir mesele olarak ortadadır. Yüksek Din İş
leri Kurulu, mevcut kanunun, kanuni şartlara riayet 
edildiği takdirde kurulamamaktadır. Çünkü, Din İş
leri Kurulu olması gereken kişilere kanun bazı şart
lar tanımıştır. Şu şartları haiz, şu kadar hizmet müd
deti olacak, şu orijinden gelecek diye kesin şartlar 
koymuştur. Uzun süre bu şartları ihraz etmiş olan 
din görevlileri yeterince bulunmadığı, için ve seçime 
de katılacak kişilerdeki vasıflar da yine aynı şekilde 
müşkülât arz eder bir sayı azlığı teşkil ettiği için, 
Din İşleri Yüksek Kuurlunun seçim ve Kanuna göre 
teşekkül etmesi uzun süre askıda kalmış, gecikmiş
tir. 

Bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla 633 sayılı Ka
nun koyduğu şartları, içerisinde bulunduğumuz şart
lara uydurmak maksadıyla yeni hükümler getirmiştik 

i biz 1974 senesinde, Meclise tevdi edilmiş olan tasa
rımızda. Fakat bunlar kanunlaşamadığı için, bu mü-

I esseseyi gerçekten işler hale getirememiş bulunuyo
ruz. 

I Herhangi bir müessesenin kanunen teşekkül etnıe-
I mesi halinde ve bunun da uzun zaman sürüp gitme

si bahis konusu ise, elbetteki memleket ve millet 
I hizmetleri askıda kalmayacaktır, sahipsiz kalmaya-
I çaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı burada yetkisini kul

lanarak, bilhassa ilmi ve dini eserlerin neşrinde, bu 
eserlerin dini esaslara itikat ve amel bakımından uy
gunluğunu, ilmi esaslara uygunluğunu, mevcut mev-

I zuaîımıza uygunluğunu tetkik edecek bir komisyon 
kurmuş bulunmaktadır. 

I Bu komisyonun faaliyetleri elbetteki, dini hizmet
lerin bütün yasalarımıza en uygun şekilde yapılması
nı hedef almış bulunmaktadır; Din İşleri Yüksek Ku
rulunun seçimine kadar görev yapması bahis konu
sudur. Bundan başka bir çözüm yolunu getirmiş ol-

I mak da mümkün görülmemektedir. 
I Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununun biran önce 
I Meclisten çıkması halinde, bilhassa din görevlileri

mizin itibarını, cemiyet içerisindeki müessiriyetini 
artıracak hükümler de yürürlüğe girecektir. 

I Diyanet İşleri Teşkilâtında çalışan görevliler el
betteki devlet memurudur; fakat kanunlardaki bazı 
boşluklardan mütevellit !bazı içlOhadaı teessüs etmiş
tir. Bunlardan bir misal olarak şu hususu arz edebi
lirim: Herhangi bir memur bir suç işlemiş olduğu 
iddiasıyla yargılanmak istendiğinde, önce idari me
kanizmalardan geçer; «Lüzumu Muhakeme» kararı 
alınmak iktiza ederken, Diyanet İşleri Teşkilâtı me
murlarının böyle bir idari mekanizmanın süzgecin-

I den geçirilmeden, doğrudan doğruya tevkif edilmesi, 
mahkemeye verilmesi ve yargılanmasına müsait içti
hatlar halen yürürlüktedir. Bu kanunun karşısında, 
kişi karşısında, kişi eşitliği prensibine de aykırı olan 

} tatbikatın düzeltilmesi sadedinde bahis konusu ta
sarıya yeni hükümler getirmiş, koymuş bulunuyor
duk. Bunu bir misal olarak arz ediyorum. Bunun ya
nında, birçok yeni müesseselerle de bu Başkanlığı
mızı takviye etmek arzusundaydık. Mesela; «Hac 
İşleri Genel Müdürlüğü» adı altında bir müdürlük 
tesis etmek, buna mütedavil bir döner sermaye ver
mek. Hacılarımızın evinden Hicaz'a gidip, Hac fa
rizasını ifa edinceye kadar ve oradan da evine tek
rar döüünceye kadar bütün hizmetlerini Diyanet İş
leri Teşkilâtının organizasyonu sayesinde aksaksız ve 

I eksiksiz yürütme hedefini güdüyorduk. Emsali ülke-
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lerde, mesela İran'da ve bazı ülkelerde bunun başarılı 
tatbikatları vardı. Bu müdürlük teessüs etseydi, Di
yanet İşleri Teşkilatımız diğer din hizmetleri yanın
da, Islâmın esaslarından olan Hac farizasının da ifa
sı hususunda Hicaz'da Vatandaşlarımıza gereken 
yardımı, gereken kolaylığı sağlayacaktı. Bu müesse
se de henüz kurulmuş, teessüs etmiş değildir; fakat 
bu sene ve birkaç sene içerisinde kurulan Diyanet 
Vakfı, küçük ölçüde de olsa, bunun bir örnek tat
bikatım yapmıştır. Bu tatbikat, mütedavil sermaye 
verildiği takdirde ve Hac İşleri Genel Müdürlüğü ku
rulduğu takdirde, geniş çapta uygulanan bir tatbikat 
olacak ve birçok devlet kuruluşunun, Hacca gi
diş - gelişle ilgili formalitelerini bu müdürlük yük
lenmiş olacaktır. 

Yine, aziz kardeşlerimiz... 
HÜSNÜ YILMAZ (Bahkesir) — Tayinleri de 

açıklar mısın, tayinleri de? 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE 

(Devamla) — Bir dakika, sıra geliyor efendim, no
tumda var. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı... 

HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir) — Dışına çıktım/, 
dışına. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE 
(Devamla) — Müsaade buyurun efendim, konuşuyo
ruz. Cevabınızı alacaksınız. 

Yine, Diyanet İşleri Teşkilatının bazı yönlerde ki
fayetsiz olan fonksiyonlarını daha kifayetli hale ge
tirmek için meslek içi eğitim müesseselerinin kurul
masına hız verilmiş ve bunun da kanunla teminat al
tına alınması düşünülmüştü. 

Ayrıca kanayan bir yara mahiyetini arz eden, yurt 
dışındaki işçilerimizin ihtiyacı olan din görevlilerinin 
gönderilmesi bugün elan Diyanet İşleri Başkanlığının 
yetkileri dışında olan bir keyfiyettir. Çalışma Bakan
ağında 40'ı, 50'yi geçmeyen «sosyal görevli kadrola
rı» namı altında kadrolar mevcuttur. Bu kadrolara 
tayin yapılabilmesi !çin Diyanetten birkaç isim isten
mekte; Çalışma Bakanlığı bu mahdut kadrolarla yurt 
dışındaki milyonlarca Müslüman din kardeşimizin di
ni hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır ki, 
bu da büyük bir boşluk meydana getirmekte ve muh
telif dinlerin ve ideolojilerin tesiri altında, bilhassa 
işçilerimizin çocuklarının, gençlerinin bulunması ve 
bu şekilde bizim ruh ve manamızın mihrakından ka
yıp gitmesi gibi bir tehlike ortaya çıkmıştı. Bunu da 
o tasanda halleden, kesinlikle bu görevi Diyanet'e ve
ren ve Diyanete istediği kadar, ihtiyaç olduğu kadar 

din görevlisini yurt dışına gönderme yetkisini tanıyan 
hükümler getirilmişti. 

Bu araştırma önergesi kalbul edildiği takdirde eK 
betteki seçilecek komisyon bütün bu meseleler yanın
da, burada şimdi 20 dakikalık müddet içerisinde zik
retmediğimiz diğer meseleleri de inceleyecektir, tetkik 
edecektir; daha da aydınlatıcı, yol gösterici yeni yeni 
çözüm yollan bulabilecektir. 

Bilhassa önergenin merkezi sıkleti Diyanet İşleri 
Başkanlığında yapılan bazı tasarruflann partizan te
sirlerle veya eğilimlerle yapıldığı iddiasını bu kürsü
ye getirmiş bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığın
da Hükümetimiz kurulduktan sonra yapılmış olan 
mühim tayinler sadece ilçe müftüleri ve vaizler sevi
yesinde yapılmış bulunmaktadır. İlçe müftüleri, vaiz
ler seviyesinde yapıhnış olan tayinlerin sayısı 180 kü-
suk* kadardır. 

Bu 180 (küsur kadar toplu zincirleme tayin niçin 
yapılmıştır? 

Bu tayinlerin her birisinin ayn ayn gerekçeleri 
mevcuttur. Bir defa muhterem arkadaşlar, sayısı 50 
bini aşkın din görevlilerinin bir sene içerisinde gerek 
kendi istekleriyle, gerek müfettiş raporlanyla ve ge
rekse sair şahsi ve idari sebeplerle nakillerinin hacmi 
nazan itibara alındığında bu sayı önerge sahiplerinin 
ve bazı çevrelerin ve bazı basın organlanmn iddia et
tiği gibi kabarık, anormal bir tayin hacmi değildir. 
Kaldı ki, bütün müesseselerde zincirleme toplu tayin
ler daha ziyade bahar, yazın başlangıcında ve yazın 
bitiminde yapılmaktadır. Seçimler sebebiyle Hükü
met; ve d'ğer organlar meşgul olmadığı için Haziran 
ayında o zamanki yapılması muktazi becayiş gibi 
kendi taleplerine bağlı tayinler dahi Haziran ayında 
yapılmamış bulunduğundan; bütün bu meseleler, ta
yinle?, istekler ve bunun yanında teftiş raporuna bağlı 
mecburi tayinler, nakiller de Eylül ile Ekim aylanna 
intikal etmiş bulunduğundan, bu 180 veya 182 raka
mı ortaya çıkmıştır. Eğer Yüce Meclis bu konuda 
araştırmaya karar verirse, bunların listelerini, karşı
larındaki gerekçeleriyle birlikte getirip komisyona el
bette resmi kuruluşlarımız tevdi edecektir. Bunları 
üyelerimiz inceleyecektir, Meclislerimize de intikal 
edecektir. Bunlann hepsinin gerekçesi vardır. 

Sanmıyorum ki hiçbir üye herhangi bir din görev
lisinin belli bir parti lehinde alenen cami içerisinde 
veya cami dışarısında yaptığı çalışmalan tasvip etsin. 
Öyle elimize ihbarlar, deliller geçmiştir ki, isim bahis 
konusu etmeyeceğiz; bir partinin mitinginde aday ol
mayan bir din görevlisinin, 40 bin, 50 bin kişiye ale-
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nen hitap ederek parti propagandasını yaptığını tes
pit ettik. Buna benzer yazılı delillere, belgelere bağlı 
ihbarlar aldık; bunların karşısında müfettiş tahkika
tı yapmayacağız, gereken kanunların emrettiği, hatta 
bütün memurlara şamil olan müeyyideleri tatbik et
meyeceğiz, «hiç elimizi sürmeyeceğiz; demek ki idari 
mekanizma, bütün ihtiyaçları ne olursa1 olsun karşıla
mayacak... Tabir, böyle bir tatbikat tasavvur oluna
maz. Ben bilhassa böyle bir Meclis Araştırmasının 
(eğer bu maksada matuf ise) yapılmasından memnu
niyet duyacağım ve önergeyi veren arkadaşlarıma da 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların inceden 
inceye ortaya çıkması ve Yüce Meclisin tatminkar ne
ticelerle araştırma komisyonunun getireceği raporlar
la ikna edilmesi, tatmin edilmesi elbetteki çok isabet
li bir netice olacaktır, biz de bundan ancak memnun 
kalırız. 

Diyanet işleri Teşkilat Kanununa temas etmişken 
bu meseleyi Yüce Meclisin üyelerine tekrar intikal et
tirmek ve bu konuda yardımlarını istirham etmeyi de 
bir vecibe sayıyorum. Çünkü aziz kardeşlerim, Diya
net İşleri Teşkilat Kanununun ikinci defa Cumhur
başkanlığınca geriye çevrilmesi keyfiyeti karşısında 
bundan önceki Meclisimiz ikinci defa herhangi bir 
kanun geri çevrilemez. Binaenaleyh bu kanun Resmi 
Gazetede neşrediîmelidir ve kanunlaşmahdır fikrine 
inanmıştır ve işlemin bu şekilde yürümesini arzu et
miştir. Halbuki, Cumhuriyet Senatomuz, «ikinci sefer 
dahi Cumhurbaşkanlığınca bir kanun çevrilebilir, bi
naenaleyh, yeniden müzakereye konulması» tezinden 
hareket ederek Meclisin bu görüşünün karşısına çık
mıştır. 

de dahi, bir İçtüzük ve Anayasa meselesi yine o yeni 
tasarı ve teklifin karşısına çıkacaktır. Bu mesele hal
ledilmeden yolu tıkayan ihtilaf ortadan kaldırılmadan 
Diyanet işleri Teşkilatımız işlerliğe kavuşamayacak
tır. Bunu da bir temenni olarak, istirham olarak Yü
ce Meclisin sayın üyelerine arz etmeyi muvafık bul
muş oluyorum. 

Din görevlilerinin daha fazla itibar ve müessiriyet 
kazanması ve Diyanet işleri Teşkilatından milletimi
zin beklediği görevlerin hakkı ile yapılabilmesi için la-
iklik anlayışı üzerinde bu Komisyonumuzun durma
sında fayda mevcuttur. 

Laiklik anlayışı, sadece din görevlilerine veya 
müslümanlara veya herhangi bir dine inananlara mü
teveccih bir anlayış veya bir müessese sayılmamak la
zım gelir. 

Muhtelif görüşlere ve inanışlara sahip kimselerin 
kendi görüşlerine, inanışlarına, mensup oldukları di
nin ibadet, amel ve dinin icaplarını yaşayışlarına, di
ğer muhtelif kişilerin; farklı görüşte veya farklı ina
nışta, başka inanışta olan kişilerin sureti katiyede ne 
devlet aracılığıyla, ne de herhangi diğer baskılarla 
baskı yapmaması demektir. 

Laiklik, din ve vicdan hürriyeti müessesi ile iç 
içe, dış dışa yürümesi gereken bir tatbikattır, bir mü
essesedir ve böyle anlaşılması lazım gelen bir kavram
dır. 

Yakın tarihimizde görev alan muhtelif hükümetle* 
rimiz, laikliği en geniş manada, Vicdanlara yapılması 
muhtemel mutasavver bütün baskıları kaldırmak ve 
inanan kişileri en geniş manada vicdan hürriyetine ka
vuşturmak şeklinde anlamış ve bu Meclisten gelen ge
çen birçok hükümetler; koalisyon hükümetleri, bu 
tatbikatı geniş çapta yapmaya, yaptırmaya ve bu ge
niş hürriyet havasını memleketimizde estirmeye mu
vaffak olmuşlardır. Bunun tekrar, kanunların yanlış 
bazı içtihatlarla da kapanan kısıtlı tatbikatıyla, eski 
hale çevrilmesi mümkün olmamak gerekir. 

IBirçok ibelgeler mevcuttur elimizde, laikliğin yan
lış tatbikatı hakkında. Bizzat politikadan önce; avu
kat olarak takip etmiş olduğum davalardan birinde, 
resmen Diyanet İşleri Başkanlığının müftüsü ve din 
görevlisi olan bir muhterem alimimiz, camide namaz 
kılarken vücudun hangi organları örtülecektir (dini 
tabirle «setri avret» nasıl yapılacaktır) meselesini izah 
ettiği için, 163 ncü maddeden bir sene ağır hapis ce
zasına çarptırılabihniş ve her türlü çırpınmalarımıza 
rağmen, bunun özlük haklarını, emeklilik haklarım 
da elinden alan bu tatbikattan şahsı kurtaramamışız-

Meclis ile Senato arasında bir kanunun yapılması 
üzerinde görüş ayrılığı ortaya çıkınca tatbik edilecek 
prosedür bu hadiseye de tatbik edilmek istenilmişse 
de Cumhuriyet Senatosu bir kanunun herhangi bir 
maddesinin üzerinde Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclîsinin görüş ayrılığından ibaret bir mesele değil
dir; «şu tasarı kanunlaşmış mıdır, kanunlaşmamış mı
dır» ihtilafıdır. Bunu da halledecek Anayasada sarih 
bir hüküm bjlunmadsğı cihetle, «benim görüşüm gö
rüştür» demiştir ve Millet Meclisimizin kurmaya ka
rar verdiği karma komisyona Cumhuriyet Senatosu 
üye seçmemek suretiyle kendi görüşünde ısrar eyle
miştir. 

Şimdi, bu durumda da, Diyanet işleri Teşkilat Ka
nununun kanunlasabilmesi için Meclislerimizin bu me
seleye süratle eğilmesi, işi ele alması gerekmektedir. 
Aksi takdirde yeniden bir kanun sevk edilmesi halin-
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dır. Bu şahıs ancak, 1974 senesinde Yüce Meclisin çı
kardığı Af Kanunu ile, bu ve buna benzer sayısız 
gadre uğrayan kişiler kurtulabilmiştir. Bu meselede* 
neticede 163 ncü maddenin uzun süre yapılan tatbi
katlarının da gözden geçirilerek, 163 ncü maddenin 
din ve vicdan hürriyetine ve laiklik esaslarına en ye
ni manada, en geniş manada imkân bahşeden ve aynı 
zamanda da istismarları önleyen yeni bir şekle yeni 
bâr çerçeveye intikal ettirilmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur. Nitekim, 1974'ten beri kurulan hükümet
ler programlarında veya Meclislerdeki çahşmalarında 
bu istikamette bazı teşebbüslere girişmişlerse de mil
letvekili arkadaşlarımız da bazı kanım teklifleri ver-
mişlerse de henüz ciddi bir neticeye, tatminkar bir ne
ticeye vanlmış değildir. Eğer araştırmaya memur 
edilen komisyonumuz bu konuda da Meclislerimize 
ve hükümetlerimize ışık tutacak şekilde ihatalı bir 
etat yapar, ihni bir etüt yapar meseleyi bütün ayrın
tılarıyla bizim de bilemediğimiz tahmin edemediği
miz taraflarıyla ortaya koyarsa, elbette bundan da 
memleketimiz için, dinimiz için, din görevlilerimiz 
için ve bütün vatandaşlarımız için çok hayırlı çok 
müspet neticeler ortaya çukar. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bu meseleler 
üzerinde aldığım notlarda sizlere arz etmek istedi
ğim diğer konulara temas edemedim. Sürem dolmuş
tur. Araştırma Komisyonu kurulup da rapor buraya 
geldiği zaman, daha geniş manada bu konuları ince
lemek üzere; hepinize hürmetlerimi sunarım aziz mil
letvekilleri. (MSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer parti grupları adına konuşmak isteyen?.. 

Yok. 
önerge sahiplerinden Sayın Rahmi Kumaş, buyu

run efendim. Konuşma süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

RAHMÎ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 

Anayalsanın 154 ncü maddesi Diyanet İşleri Baş
kanlığı için düzenlenmiştir ve bu maddeye göre genel 
yönetim içerisinde düşüaıüııen Diyanet îşîeri Başkan
lığı için özel bîr yasa çıkarılacağı buyuruhnuş ve 
1965 yılında 633 saydı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluşu ve Görevleri hakkında yasa çıkanümıştır. Ba 
yasanın 1 nci maddesine göre Diyanet İşleri Bakan
lığının görevleri şöyle özetlenmiştir. «İslâm Dininin 
imnıçüan ibadet ve ahlak Hkeieıiiyle ilgili işleri yürüt

mek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve İbadet 
yerberini yönetmek.» Diyanet İşleri Başkanlığının gö
revleri böyle bir çerçeve içerisinde düşünülmüştür. 

Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevi yüce 
dinimiz için düşünmekten çok, burayı belirli bir si
yasa! gölüsün Türk halkı katında destek bulması için 
kullanma durumundadır. Bu uygulama gittikçe ya
yılmaktadır ve bumdan gerçek din adamları rahatsız 
olmaktadırlar; birçok din görevlisi kıyılmıştır ve ne 
yazık ki, burada Hükümet adına konuşan Sayın Dev-
l&t Bakam söz gelimd 14 Eylül 1977 gün ve özlük 
İşleri Müdürlüğü P/11-2A-27 756 sayıh işlemden ha
bersiz kaç tane, en azından bu işlemle din görevlisi
nin kıyıma uğratıldığını söyleyemeyecek ölçüde bu 
konuların uzağından geçmiştir. Eğer kendileri bil
iniyorlarsa, bir fotokopisini kendilerine verebilirim; 

185 müftü ve 50 vaiz, bir tek uygulama ile kıyı
lıyor arkadaşlarım. Bu kıyımlarda öne alınan, baş 
vuruian ölçü nedir: Bu ö!çü demin de belirttiğim gibi 
bir bakıma Cephe Hükümetinin camilerde, okullarda 
ve kışlada kendi politikasını yürütme ölçüsüdür genel 
olarak. Çünkü bu Hükümet, nasıl ki, Kara Kuvvet
leri Komutanım kendisine yakın bir kimse olarak 
seçmek istediyse, nasıl Miîli Eğitim Bakanlığında, 
okullarda faşist bir kadro oluşturmak istediyse, Di
yanet İşleri Başkanlığında de beOi bir görüşün kadro
laşmasını sağlamaya çalışıyor. Ne yazık ki, Diyanet 
İşlejû Başkanı olan kişi, yasalara ve Hükümet karar
larına ay kın bir kıhğa bürünüyor; bir bakıma ken
disine şeyhülislâm pozu veriyor. Bu, Cumhuriyet il
kelerine de aykırıdır; yasalara da aykırıdır; Bakan
lar Kurulu kararlarına da aykırıdır; bu yeni Cephe 
Hükümeti Bakanlar Kurulunun da böyle bir kararı 
yoktur. 

Bu atamalarda, rasgele mektuplar, telefon haber
leri öîçü olarak alınmaktadır. Bir bakıma, partizan 
görüşîerle Diyanet İşleri Başkanlığı örgütü tahrip 
ediînı'şl'r. Diyanet İşleri Başkanlığı denince; belli 
bir partinin görüşünün yayıldığı bir yer olarak anla
şılmaktadır. Oysa, " ulusumuzun % 98'i Müslüman 
olduğuna göre, bütün bu ulusu kucaklayıcı, onların 
inançlarına saygılı hiçimde yöneltilmek durumunda
dır. Hatta bugünkü yönetimde Diyanet İşleri Baş
kanlığı mezhepçilik dahi yapmaktadır. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — 1950'den 
önce öyle değil mi idi?.. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Hayır onu sizler 
başlattınız. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, zaten uygulamasın
daki yanlışlık, baştan yapılan atama ite ortaya 



M. Meclisi B : 84 29 . 12 . 1977 O : 1 

çıkmıştır; bunu önergemizde de sizlere sunduk say
gıdeğer arkadaşlarım. Cumhurbaşkanımızın bütün di
renmelerine karşsn, sonumda Diyanet işleri Başkanının 
değiştirilmesi! sağlandı ve oraya bir kimse getirildi. 
Bu kimse ise, belli bir partinin görüşleri doğrultusun
da bu örgütü; bir bakıma okula, camılye, ksşlaya po
litika sokan Cephe Hükümetinin, parselde bir başka 
partiye düşen bölümü için orayı kendi partileri için 
kuşanma aracı durumuna getirmektedir. Bunu Yiice 
Meclis önlerneHldûr. Bunun içimle bir araştırma ya-
pı!ma!ı ve bu araştırma hükümetlere yön verici ni
telikte oîmaMiir. 

Atamalarda kullandıkları ölçü nedir? Oysa Diya
net İşleri Başkanından sonra Bin İşleri Yüksek Ku
rulunun oluşturulması gereiddrdi; ansa sayın Bakan 
yasaların eîverişsizliiğindeaî, mevzuatın elverişsizM-
ğinden söz uçarak soyut düzlemde konuşmasını sürdür
müş ve bu konuda üzerine düşeni yapamadığını açıkça 
belirtmiştir. Bakan olduğundan bu yana Din İşleri Yük
sek Kurulu üyelerinin seçimi, yani ba kurulun oluşma
sı için üstüme düşeni yapmamışlardır. Bundan ötürü de 
atamalar belirli, öze!, keyfi bir komisyon eliyle yürütül-
meketdir. 

Diyanet İşleri Başkam Yardımcıları atamaları, Din
sel Hizmetler ve Din GörevMlera Olgunlaşma Daire Baş
kanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hukuk Da
nışmamı, Personel Daire Başkanı, Donatma Müdürü, il 
müftüleri, üçe müftüleri, vaizler, kadrolu -imam ha
tipler, köy imam hatipleri nasıl atanmıştır? Vekil mıasn 
hatipler nasıl &iaHssuş4ır? Bu araştırma ile ortaya kon-
malıdır. 

Din İşleri Yüksek KurıAı, 633 sayılı Yasaya göre, 
lîui'be ve vaazların ilkelerlıi saptamak ve örnek me
tinler hazîrlaîEîakîa görevlidir; ama bunları camilerde 
- ban de Cucna namazı kıldım ve dinledim - belirli bir 
görüşün, bir b&kîirjia halk katında geliştirilmesi yönün
de kul-ÜEasîiE'ktadırlar, yasa dışı olarak. 

Din konusundaki blKnısel incelemeleri' nelerdi? 
Dlyrrael İşlirl Bfişkanljğı r»-«* <?'bi a,*0ştı̂ |ı»»;3',ar yapmış
tır? Uygulamasının ne olduğunu, bir bakıma partim 
-adına konuşan saygıdeğer aıiKaaaşmı, anlattı. Diyanet 
İşleri Başkanın!;:!» Şeyhülislâm durumunda görülmek 
isteyen bu kişinin, yapıtı İle ilg-lîl h&kisızMdarı Müsîü-
mıasîık mıdır acaba? 

Diyanet İşleri Başkanlığı kumlusunun her basama-
ğj-nda görev ala:ı kişiler, dinseli görevleri içinde ya da 
ba görevleri dışında her ne biçimde olursa olsun, siya
sal par âldan herhangi birini ya da onların tutum ve 

i davranışlarını övemezler, yerenıezler. Neler yapıyorlar 
ya? Tersime bunüan gerçekleştiriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş 2 dakikanız var. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ve biz Diyanet 

İşleri Başkanhğına saygımızdan, gerçek Müslümıanhğıın 
halk katında kökleşmesi bakımından, Diyanet İşleri 
Başkanlığının ulusu kucaklayıcı bir anlayışla yönetil* 
mesi, ulusu nıezhepçllilğe, başka görüşlere bölmemesi 
bakımından tarafsız yürütülmesi için, Meclis eliyle bu 
araştırmanın yapılmasında yarar gördüm, önergeyi bu
num için verdim. 

Sizlere saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (CHP sa
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Her ne kadar Hükümet, siyasi parti gruptan ve 

önerge sahipleri diye sıra tasrih ettiysem de şu anda 
Adalet Partisi Grupu adına bir arkadaşnmız, Sayım 
Balıkesir Milletvekili Hünsü Yılmaz söz talebinde bu
lunmuşlardır. İstisna teşkil etmemek üzere söz veriyo
rum. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, yet
ki belgesi var mı? 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
AP GRUPU ADINA HÜSNÜ YILMAZ (Balıke

sir) — Sayın Başkam, değerli arkadaşlarım, 

Söz alacak değilim; ancak görüşülmekte olan Mec
lis Araştırması önergesi, cidden kalbimizi yaralayan 
mühimi meselelerden birisi olarak bugün ortaya konul
duğu için, önergenin birçok haklı tarafları bulunduğu 
iç'n, yüce milletimize yapılması gereken hizmetler me-
yanında kısa da olsa bir hatıramız olsun diye söz al
tlım. 

Önerge, birçok yönleriyle gerçekleri yansıttığı için 
katılmamak mümkün değil. 

Arkadaşlar, üc mesele vardır ki, her zaman tar
tışma konusu edilmeden politikaıusn dışında tutulması 
gerekir. Birisi mabetJer, ibadethaneler; ikincisi okullar, 
üçüncüsü kışla. (CHP sıralarından alkışlar) 

DeğerSi aTkadaşlarım, okullara siyasetin ne derece 
i grdiğinl, fazla izaih etmeye lüzum yok, çünkü bunu 
i slz'br gîbi bu meseleleri çok iyi bitenler değil, hatta 

bilmiyor Ğly® bilinenler bile çok iyi bilmektedir. 

OrJuya politika ve siyasetin, politika yönüyle, 
sokulmak İstendiği devreler olmuş ama, bunlar mem
lekete hayır getirmemiştir ve getirmez de? 

Gelelim diyanet konusuna: Ben bu teşkilatta 16 
sene daire amirliği, yetkili bir mevkiinde hizmet et
in ş bir arkadaşınız olarak, hatta bugünkü Hükiime-

I tin kumİTî&sMida oyu nasip olan bir arkadaşınız oSa-
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rak bu mesele konuşulurken hicap duyuyorum. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne acıdır ki (MSP sıralacından, «Sen de istifa 
et» sesleri) bunu Hükümetin muhalifi, bir parti gru-
pundan arkadaşlarımız getirmiştir. Hakikat acı da 
o3sa söylenmesi lazımdır. Yani mutlaka benim gru-
pumdan gelirse haklılığı doğru ve isabetlidir, benim 
grupumdan gelmezse zinhar haksızdır, demek, bu 
MedUs çalışmasına ve realiteye uygun düşmez. (CHP 
sıralarımdan alkışlar) 

Krymeta arkadaşlarım, fazla eleştirmeyeceğim, 
almanlar oMu. Lütfedin de, bu hadiseleri çok iyi bi
len bir arkadaşınız olarak kısaca bir iki örnek vere
yim. Hem bu örnek hazırlama değil, şJmdıi şurada 
konuşulurken elime kâğıt aldım ve şöyle not ettim: 

Mesela, biraz evvel tayin kararnamesinû gösteren 
Rahmi Kumaş arkadaşımız rakam verdiler, vaizlerle 
müftülerin tayininden bahsettiler. Bunu ben ondan 
çok daha evvel gördüm ve bende de bir surefti var
dır. Mesela, bunlardan örnek vereyim: Konya Vaizi 
Mustafa Yıldırım bu kararnameyle Kars'ın Çıldır 
Kazasına tayin edilmiştir. Birinci sınıf vilayetlerden 
birisi olan Konya Vaizinin tayini Kars'ın Çıldır Ka
zasına yapılıyor. 

İkincisine geliyorum, örnekte konuşayım siz de 
takübedin. Ben alkış istemiyorum; ne için çalıştığımızı 
ve neye hizmet ettiğimizi zaman gösterecektir. İkinci 
vaiz arkadaşımız, Konya'nın gözbebeği, («Sen de is
tifa et» diye karşıdan hitap eden arkadaşıma soruyo
rum) * Oğuz Atalayı hatırlayan - «Benim değil, Kon
ya'nın ayağa kalktığı, hürmet eitüği, elini öptüğü vai
zini bu kış mevsiminde Sivas'ın Şarkışla Kazasına 
tayinindeki ilhamı hangi kitaptan aldınız? diyor. (CHP 
sıralarundan alkışlar) 

Evet; Sivas'ın Şarkışla'sı neresi 16 seneden beri 
Konya'da vaizlik yapan bir insanın hizmet kabiliyeti 
neresidir? 

Başka bir örnek vereyim: Diyarbakır Vaizi nereye 
tayin olmuştur? Eski Bergama Müftüsüdür, arkada
şımdır; Antalya Vaizi iken Diyarbakır'a alındı. İyi -
güzel; tabii bu birinci kademeydi, 4 ncü vitese bir
den atlamak mümkün olmadığı için Diyarbakır'a ora
dan da Doğubeyazıt'a tayin edildi bu kışın. 

Manisa'dan Bingöl'e verilen Hüseyin Bakır arka
daşımız, Manisadan Bingöl'e veriliyor, sonra lütfedi
lip bir kazaya tenzilen Akhisar'a veriliyor. Akhisar' 
dan da bir kademe yapıp, Çanakkale'nin İmroz Ada
sı Kazasına veriliyor, arkadaşımızın bahsettiği şu ka
rarnameyle. 

Suçları..» 

ALİ AK (fçel) — MSP amaline hizmet etmemek. 
HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Suçlarını fazla 

izaha lüzum yok, amma en kısa ifadesiyle arkadaş
lar; Türkiye'nin gözbebeği olması; konferanslarıyla, 
hareketleriyle, ilmiyle, iıfanıyla milletin kalbini fes
hetmesi, sevilir bir din adamı olarak göze çarpması 
deliye döndürmüş bazı çevreleri, maalesef İmroz ada
sına tayini çıkarak bu arkadaş da istifaya zorlanmıştır. 

Rakam vereyim; Çanakkale'nin valizi İbrahim Bil
giç, Kars'a tayfın edilmiştir. Lütfedin de isabet nokta
sını tespit edelim. Kabul, Çanakkale'den alıyoruz; 
ama hiç olmazsa Çanakkale'den ahn, Kayseriye 
verm. Kayserldeu alın Manisa'ya verin, Yoz
gat'a verin, Muğla'ya verin. Çanakkale'deki vaiz ço-
luğu ve çocuğundan, aile efradından tamamela uzak 
bugün Kars'da vazife görmektedir. Bu mesele hak
kında Diyanet İşleri Başkanlığına zinhar bir millet
vekili gitmesin, sanki babasını vurmuşsunuz adamın, 
suratı bin parça yere bakıyor. Bir defa gayet makul 
bir emekli işleminin neticesini sormak için gittim, 
personel başkanı durmadan yazı imzalamaktadır; yü
züme bile bakmıyor; imzalıyor, çeviriyor imzalıyor, 
çeviriyor gene imzalıyor. 

Nihayet, arkadaşlar yeniyiz. Yeniyiz; ama rozet
le müslünıan değiliz, kalple müslümanız. (CHP ve 
AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hakikati 
konuşmak lâzım gelirse, ben bu teşkilatta müftülük 
yaparken personel başkam Aydın'da Aytepe Camisin
de imamlık yapıyordu, «Hocam» diye elimi öpüyordu; 
ama bugün ben Adalet Partisinin milletvekili olduğum 
için bana Müslüman gözüyle bile bakmıyordu, yüzü
me bile bakmıyordu. (CHP ve AP sıralarından al
kışlar) 

Arkadaşlar, sayın bakanımız dediler ki; «Bazı ek
sikler vardır, çalışma yapılamamıştır, Din İşleri Yük
sek Kuruluna gerekli üye bulunamamıştır.» Ben o 
fikirde değilıim. Üç fakülte bitiren arkadaşlarımız 
var bugün piyasada. 15 sene vazife yapmış arkadaş
larımız vardır, fakat herhalde bazı düşünceleri uygun 
düşmediğinden tayinleri yapılamamıştır. Hakikati 
söylediğimden, acı da olsa herhalde beni bağışlarsınız. 

Arkadaşlar, bir Ski tane daha örnek vereyim. Şu 
kış mevsiminde ben de çektim bir zamanlar bu ıstırap
ları ve siyasi hayata a&lmamın ana sebebi de budur. 
İki satırlık yazı ile Hakkâri'nin Çukurca'sına gitmek
tense, hiç olmazsa Türk Milletinin oyu ile şurada 
inandıklarımızı dile getirelim diye buraya geldik. Ama 
haksızlıklar kendi kanadımda da olsa söyleyeceğim, 
muhalefet kanadında da olsa söyleyeceğim. Muhale-



M. Meclisi B : 84 29 . 12 . 1977 O : 1 

fette olsam da konuşacağım, iktidarda olsak da konu
şacağım. 'Ben arzettiğim gibi konuşmayacaktım; ama 
isterdim ki benim sayın bakanım burada «Şu, şu, şu 
se'bepîerle tayinler çıktı» 'deseydi. s 

Arkadaşlar, bunlar hakkında herhangi <bir tah
kikat yoktur. Konya Vaizinim tayininde bir müfettiş 
raporu yoktur. Çanakkale Vaizininkinde de yoktur; 
varsa sözümü geri alacağım; Mecliste konuşuyorum. 

Arkadaşlar, mevsimsizdir 'bu tayinler. Sayın Baka
nımız bu meseleler üzenine eğilsin. Bundan sonra ya
pılacak tayinlere de ışık tutması bakımından konuşu
yorum. Yalnız bir Bakanımızı muhatap kabul etmi
yorum; ama Diyanet İşleri Başkanlığı, maalesef ve 
maatteessüf şu kürsüden tescilini bilhassa istiyorum 
ki, siyasete buz gibi alet edilmiştir. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Edilmemelidir. Açık 
söylüyorum, kâm ederse cezasını çekecek, belasını gö
recektir, kim olursa olsun. Ama arkadaşlar, lütfedin 
de şu sözümdeki hakikat payım da ileriye birazcık 
teşmil ediniz; bundan Sonra gelecek hükümetler de 
Diyaneti tedvir edecek olan bakan arkadaşlarımızın 
kulaklarına bu sözlerimiz küpe olsun. (Alkışlar) 

Ben foazı noktalan dile getirmeye çalışacaktım, 
ama kısa keseyim; bugün için uzamasını istemliyorum, 
vakit de geçmiştir 

Arkadaşlar, 163 ncü maddeden bahsedildi... Bein 
1960 senesinde müftü oldum. Türkiye'nin en genç 
müftüsü olarak bütün maiibuat yazmıştır, 1960'da 
müftü oldum, Antalya'nın Finike kazasında başladım. 

Değerli arkadaşlarım, 163 ncü maddeden politika 
olsun, siyaset olsun çok bahsedilir; ama inanın ki, 
öyle zaman geldi bizim Diyanet Teşkilâtımız 163 ncü 
maddeyi Allah büir ki unuttular. (CHP sıralarından 
gülüşmeler) 163 ncü maddeyi biz unuttuk. Mahke
meden, hâkimden, öğretmenden, Milli eğitimin mü
fettişinden korkmadık, Diyanetin müfeiüşleri kar 
kusturdu (bize. Onun İçin 163 ncü maddeyi 
şimdi öpüyoruz da başımıza koyuyoruz, bundan za
rar görmeyiz diyoruz. (CHP) sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bu memlekette din ile, iman 
ile oynamanın hiçbir zaman millete de, bize de, siyase 
te de fayda getireceğine inanmıyorum. Binaenaleyh, 
tou noktayı iyi bilmek lazım gelir. Peşin hükümlü 
raporlarla tayinler olabilmiştir. 

Bir de yayından (bahsedildi, iki cümle ile oraya 
temas edip bağlayayım. 

Diyanette yayın yapılmıştır, birtakım kitaplar ba
sılmıştır. Kimin kitabı (basılmıştır? Matbuat yazdı. 
kürsülerden söylendi, konferans salonlarından söy-

| lendi; ama kulaklara girmedi. Reşjit Rıza'nın kitabı 
tercüme edildi, Mısır'dan kitaplar getirtildi. Türkiye 
de ilim adamı mı yoktur? (CHP sıralarîmîan «Bravo» 

I sesleri alkışlar). 
I Türkiye'de Kuran-ı Kerlm'ün manasını yazanlar, 
I tefsir ve tercüme yapanlar çıkmamış mıdır? Koca EI-

malıîı Küçük HamdFyi unuttunuz mu? (CHP sıra-
f kırından alkışlar) Konya'h meşhur Mehmet VeMbi 
I Efendiyi tarihten mi şildiniz? Buna rağmen, Mısır' 
I daki Vaüıalbi dönmeleri, mezihep düşmanı sapıkların 
I kitaplarını tercüme edip, din görevlileri eliyle zorla 
I Sürtüyorsunuz piyasaya... (CHP sıralarından «Bravo» 
I sesleri, alkışlar) 
I BunZar da bir hakikattir. Hatır için değil, gerçek 
I için bunları söylemek lazım gelir; ama ben isterdim 
I ki, bu önerge muhalefetten değil de, iktidar pariilerin-
I den bir arkadaş veya bir grup tarafından getirilsin 
I buraya. Ama bu şans bize değil de, bu önergeyi geti-
I ren arkadaşlara tecelli etmiştir. Ama, arz ettiğimiz 
I fibi, hakikat noktasında haklılık payını vermek mec-
I bariyetindeyiz. 
I O hffîde, ba kış mevsiminde yapılan tayinler ger-
I çekten haksızdır, haksızlıktır. Basılan kitapların çoğu 
I kasıtlı basılmıştır, ya Başkanın, ya da Başkan Mua-
I vininin yazdığı eserler bütün dini camiaya dağıtılmış, 
I zorla kitap satiırıhnıştır, zorla takvim sattırılmış tır. 
I Satmayan müftüler, vaizler tekdir edilmiştir. Zorla 
I kitap sattımıaya kimsenün hakkı yoktur, mecburiyeti 
I de yoktur. 
I Buna rağmen, zorla, ya takvim, ya kitap, ya da 
I Tiecmua salacaksınız, aksi halde, makbul bir din ada-
I mı olamayacaksınız; böyle şey olmaz. 
I Arkadaşlarım, işte şimdi mademki Sözü getiriyo-
I TIZ, O halde lafla değil, kalple yaşayalım tsîamı; ha-
I kükatı konuşalım. 
I Kıymet]] arkadaşlarum, şimdi işin derinliğine in-
I meye, arz ettiğim g2bl, zaman itibarıyla da vakit 
I voiktur ama, iki cümle ile de bir konuya değineyim, 
I ıztcık kuiaik verir misiniz bazı cümleleri kınayanlar?.. 

I 'Bu memlekette Kuran-ı Kerim'i okutan, Kuran 
I \ursa olarak resmen Devletin, Diyanetin müisaadesiy-
I !e açıSmış Kuran kurtsunda okuyan talebelere her 
I tiMü imkânları Kısıtlayarak okuma hakkından onları 
I mdlırıım etme prensibi acalba niçin güdülmektedir? 
I Kardeşlerim, dikkatlinizi çekerim. Van'ın Gevaş 
I kazasının Çakıl köyünden bir çocuk kalksa, Bolu*ya 
I gelse, dese ki, «Ben, Bolu'dâ ortaokulu okumak isti-
I yorum. Burada amcamın oğlu vardır, onun yanında 
I oturacağım», ortaokul buna bir güçlük çıkarabilir 
I mi? Çıkaramaz. 

84 — 

file:///ursa


M. Meclisi B : 84 

Vanadan değil, Ankara'nın Beypazarı kazasından I 
bir çocuk kalksın, «Benim amcam Bolu'da çimento ı 
fabrikasında çalışıyor, binaenaleyh Böhı'nun Kuran 
kursunda Okuyacağım» desin, benim Diyanet İşleri 
Teşkilatımı, «Hayır, zinhar okuyamazsın orada; kendi 
kazanda okuyacaksın» diyor ve bu yönetmeliğe, Ba
kan imza basıyor, Diyanet tşleri Başkam imza bası- I 
yor, okuma hürriyeti elden alınıyor. Ben, şu veya bu 
bakanı kasdetmüyorum; kimse bunun mesulü, buna 
çare bulsunlar. I 

'Ben daha evvel mîi'Mi iken söyledim, «Yanlış ya
pıyordunuz, Kuran okumak isteyen yavrularımıza en- 1 
gel ölüyorsunuz, bunun günahının altından kalkamaz- I 
siniz» dedim. Kalkamayacaklar, Allah bilir kalkama
yacaklar altından. Ortaokulda, lisede, Heyfoeliada'da 
despot mektebinde, katolik mekteibinde okumak ser- I 
best, Kuran kursuna gelince «Kendi kazanda okuya- I 
çaksın» diyor. Kendi kazasında Kuran kursu yok, 
«Okuyamazsın» diyor. Pekala bu vebalin altından kal- I 
kafoilecek misliniz? Ben Allah'a inanıyorum ki kalka- I 
mayacaksınız; kimse kalkamayacaktır. 

Arkadaşlar, vilayet miifüüteri tayin edilmemiştir. 
Dikkatimi çekmiştir, mesleğimin konusu olduğu için, 
senelerce ciğerimden bu mesleği yaşadığım için he- I 
men incelikleri gözüme takılıyor dikkatimi çekiyor. I 
Ne denildi demin?.. «Vaizlerle, ilçe müftüleri hak- I 
kında tayin muamelesi yapılmıştır, il müftülerinin ta- I 
yirii yapılmamıştır» şeklinde bir ifadede bulunuldu. I 
Neden yapılmamıştır?.. Ben söyleyeyim size : İl ıriüf- I 
tüterinin tayinli Diyanet Reisinin müstakile» emrinde I 
olmadığından, müstakil bir bakanın emrinde ve tasar- I 
rufunda bulunmadığından, Başbakanın imzası, Reisi- I 
cumihurun onayı şart olduğu için il müftülerine do- I 
kunuîamadı, yoksa onlar da hapı yutmuştu şimdiye I 
kadar. (CHP sıralarımdan alkışlar) I 

O halde arkadaşlar, hakikat hiçbir zaman örtbas I 
edilemez. I 

BAŞKAN — Sayın Yıîmaz, iki dakikanız var. I 
HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Vaktim kalma

dığı İçin kısa kesiyorum. I 
Kıymetli arkadaşlarım hak nerede ise oradayız, I 

'bunu dile getirmeye çalışacağız. Verilen önergenin I 
lehinde oy kullanacağız. Meclis Araştırması yapılma- I 
sim foen de istiyorum, Grupum da istemektedir. He- I 
pinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. (AP ve CHP I 
sıralarından alkışlar) I 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ

HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Başkan, Grup | 
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Başkanvekiliyim, bu sıfatımı kullanarak grup adına 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk bir belge gereklidir, 
lütfen grup sözcüsü olduğunuza dair bir belge gerek
lidir. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Başkan ben 
Grup Başkanvekitiyim, yetkiyi ben veririm, konuş
mak istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yetki belgesi obuadan konuşulamaz, 
yalnız, sayın Bakan Başkanlığa müracaat etmiştir. 

Buyurun sayın Asiltürk. 
Sayın arkadaşlar, sayın Bakanın Grup Başkanve-

kili sıfatı da üzerinde olduğu için kendisine MSP 
Grupu adına söz verdim. 

Sayın AsiMirk konuşma süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
aslında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. Sürenizin dolmasına 10 dakika vardır. Müd
detin uzatılmasını arkadaşlarımın oylarına sunacağım. 

10 dakika daha görüşmelerin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... (CHP 
sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri) 

Efendim, süremizin dolmasına 10 dakika var
dır. Gruplar adına görüşmeler 20 dakikadır. Süreni
zi taşacak bu 10 dakikanın oylamasını yapıyorum. 

19.10'a kadar oturumun devamını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sayın AsiMirkten soma Sayın Bakan da konuşacaklar 
mı? Sayın Bakan da konuşacaklarsa bu süre kafi gel
meyecektir. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Bakana söz verme 
diye »bir şey yok. Sayın Asiltürk sataşma dolayısıyla 
söz istedi. Eğer müddeti 10 dakika daha uzatırsanız, 
yalnız MSP Grupu adına sayın Asiltürk konuşacak 
ve görüşmeler bitmiş olacaktır. 

10 dakika daha görüşmelerin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Asiltürk müddetiniz saat 19.0O'a kadardır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Muhterem 

Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
İçtüzüğe göre, konuşma süresinde Meclisin çalış

malarının bitimine yaklaşması dolayısıyla bir uzatım 
yapılması gerekir idi. Burada bu şekilde oylamaya 
müspet oy veren arkadaşlarıma teşekkür ederken, her-
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halde burada konuşulan birtakım iddiaların her za
man böyle cevapsız bırakılacak şekilde bir taübJkalIa 
karşılaşırsa, bundan hürriyetçi demokrasiden bahse
den arkadaşlarım adına bir nevi utanç meydana ge
leceğini de ifade etmeden geçemiyorum. Müdafaa 
hakkı nasıl mukadde'sse, müdafaa hakkı nasıl, mutlaka 
-verilmesi gereken baksa, aynı seki!de hakkın ortaya 
konulması da mukaddes bir halktır. Milli Selamet Par
tisi Grupu adına bir hakkımızı kullanırken, formalite
den istifade ederek bu hakkımız elimizden alınmıştır. 
Şimdi, tüzüklere aykırı oîan bu tatbikatı tescil edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarını, Grup Başkanvekiîi sıfatını 
haiz bir aıkadaşınız olarak, bu hakkımı kullanmak en 
ta'bJi olarak yetkim ve görevlerim içerlisindedir, ancak 
tabii çok az zaman kaldığından bu mevzuu (burada 
keserek, mühim olan bazı hususları... 

İSMET ATALAY (Kars) — Pazardan sonra ko
nuşursun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Pazardan 
sonra da sizin konuşma hakkıma saygı göstereceğinize 
inanmak isterim ama, oldukça güçlük çekiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli hususları belirt 
mek mecburiyetindeyim. Buraya gelen birtakım arka
daşlar, 0yh veya böyle kendi mezheplerine, kendi 
dlüşünceîenine göre birtakım değerlendirmeler yaptı
lar. Bunlar mühim şeyler değildir. Diyanet İşlerinde 
şimdiye kadar olduğu gibi, şimdi olduğu gibi, bundan 
sonra da bütün tayinler mevcut mevzuat içerisinde 
yapılır. Bunun aksi bir husus olursa Devletin İdare 
mahkemeleri vardır. Devlet ıbir bütündür; idare mah
kemelerine gider, kararlarını alır, tatbik etmeyenler 
hakkında da şahsi sorumluluklarından dolayı dava 
açar tazminat elde ederler. Yani, bu müessese yürü* 
inektedir. Bu müessese yürüdüğüne göre, buradaki 
birtakım sızıltılar, birtakım şikâyetler indi şikâyetler 
olarak kalmaya mahkûmdur. Daha mühim şey şu
dur : Burada laiklik mevzuunda, laikliğin ne ol
duğunun doğru tespitinde zaruret vardır. Şimdiye ka
dar laikliğin, inanmayanların inananlara bir zulüm 
vasıtası olarak kullanıldığını, inanmayanların inanan
lara baskı yapılmak için kullanıldığını, bunun rayına 
oturtulması teşebbüsleri meydana çıktığı zaman da, 
'birtakım çevrelerin bu teşebbüsleri engelleyici davra
nışlarda bulunduğunu üzülerek tespit etmek mecbu-
riyetindeyan. 

Laiklik Fransa'dan alınmıştır. Latince «Laîkos» 
keüme'simlen gelir. Bunun manası, hepinizin de gayet 
iyi bildiği gibi, bir nevi yabancı anlamım ifade eder. 

Yani, siz bir koleje karşı laiksiniz; onun birtakım 
prensipleri vardır, talebelerini almak için birtakım 
tespit ettiği usuller vardır. Dışarıdaki adam kolejin 
bu haline karşı laiktir, onu ilgilendirmez; yoksa, ko
lejin varlığına karşı değildir. Laiklik ister Müs
lüman olsun, ister Hıristiyan olsun, isterse herhangi 
'bir dine bağlı veya hiçbir dine bağlı olmasın; devlet 
sfeîemi içerisinde kendi inançlarını yaşamayı teminat 
aMına alan bir sMemin adı olarak eğer rayına otur
tulursa huzursuzjir-klar ortadan kalkar. 

Fransa laiktir; ama Fransa'da hiç kimse Cum
hurbaşkanından tutun da herhangi bir devlet mües
sesesinde çalışan odacıya kadar onun dini inançlarını 
yaşamasına karşı çıkmaz; bu, Türkiye'de garip ıbir 
usuldür, Türkiye'de tatbik edilen bir usuldür. Laik
lik hakkında konuşanlar ne gariptir ki laikliği ilmi 
manasında uzaktan yakından bilen insanlar değildir. 
Anayasada laiklik vardır, Anayasadı laikliğin tarifi 
vardır. '(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen sayın ha-
tiM dinleyelim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Laikli 
ğin tarifi, ilmi olarak bütün dünyanın üzerinde bir
leştiği tariftir. 

©ir Müslüman, Müslümanlığın gereğini Türküye' 
de yapar; işte, Türk Devleti laik olduğu için kimse 
ona bir şey söyleyemez, laiklik budur. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Laikliği Ana* 
yasa çizmiş. 

H. SEMİH BRYILDIZ (Ankara) — Konuyla il-
ıgM yok. 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — Anayasal an
lamını biliyoruz. Sen Anayasayı bilmiyorsun. 

ISA'BRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
konuyla ne alakası var? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Laik
lik, laiklik... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, karşılıklı konuş
mayalım. 

İHSAN TÖKSARI (İstaribul) — Dinleyin be, din
leyin 'be! 

BAŞKAN — Lütfen sayın hatibi dinleyelim. 
(Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Laiklik, 

ister bir dini inancı olsun, ister olmasın, dini inancı 
olanların, dini inançlarının gereğini yapmalarını; ya
ni, ibadetlerini, beraber oturup ferdan veya müştere
ken ibadetlerini ve dini inançlarının gereğini söyle
melerini, dini inançlarını başkalarına telkin etmeleri-
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ni (bir hak olarak getirmiştir. Laiklik olduğu için, işte, 
Müslüman, Müslümanlığın gereğini yapacaktır; laik
lik olduğu için, işte, Müslümanın,, Müslümanlığın 
gereğini yapmasma Devlet karşı çıkamayacaktır; 
oturup kitap okuyana müdahale edemeyecektir; otu
rup dini sohbet edene müdahale edemeyecektir. Laik
liğin tatbikatı bu olduğu için böyledir. Yoksa, laik
lik, inanmayanların, dinsizlerin, inananlara, dindarla
ra baskı vasıtası değildir. Bunu aklımızdan çıkaralım. 
Geçti o devirler artık. (MSP sıralarından alkışlar) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Hayal üzerine 
konuşma. (CHP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Laiklik, 
belki bazı arkadaşların... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayalım. Lütfen oturunuz. (Gürültüler) 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, belki bazı milletvekilleri, gönüllerinde, 
inananlara baskı yapmak için bu müesseseyi kullan
mak isteyebilirler; bu ilmi tarife karşı çıkabilirler; 
ama o... (CHP sıralarından «kim, kim?» sesleri, gürül
tüler) 

Kim olduklarını tasrih etmiyorum. Ben bir taş 
atıyorum, önüne çıkıyorsunuz, «Bana taş isabet et
ti» diyorsunuz. Ben sizi kastetmedim ki. Onu kabul
leniyorsanız sizsiniz; değilseniz, başkaları. Ben, «Siz 
böylesiniz» demedim ki. Ben bir tarif yapıyorum, bu 
tarife, «Evet biz muhatabız» diyorsunuz. Hayır, ben 
«•Siz muhatapsınız» demedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Ben, «Siz 

muhatapsınız» demedim. Kim kendini görüyor da, 
böyle hissediyorsa odur. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Ne konuşuyor
sunuz? Anlatıyor. Ne bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Toksan, lütfen oturunuz. 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — Burası Cum
huriyet Meclisi, şeytan taşlamıyoruz burada, Ne taş 
atıyorsun? Burada taş atılmaz, bilimsel konuşulur. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — İşte, laik 
Cumhuriyet Meclisi olduğu için, burada Müslüman
lığın gereği de konuşulur, ona da kimse ses çıkara
maz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen susu
nuz. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Laik 
Cumhuriyet Meclisinde bu yapılır. Dinsiz Cumhuri
yet Meclisi olsaydı konuşamazdık. Ama öyle değildir. 
(MSP sıralarından alkışlar) Burası dinsizlerin dindar

lara baskı yaptığı bir yer değildir. Herkesin inancı 
vardır, herkesin inancına bir başkası saygılıdır. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — İster 
Müslüman olursunuz, ister Hıristiyan olursunuz, is
terse hiçbir şeye inanmazsınız. Ben size baskı yapa
mam, siz bana baskı yapamazsınız; laiklik budur. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, müddetimiz dolmuş
tur; lütfen bağlayınız. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, içinizde hukukla ilgili bazı arkadaşlar, 
sizleri teskin etmek için bunun doğruluğunu ifade 
ediyorlar. Kendilerine tabii kürsüden teşekkür ede
rim ama, bu grupun da bazı mevzulara aşina olması 
gereği vardır. 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — «Taş atıyo
rum» deme o zaman, Mecliste taş yoktur. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Kimseye 
taş atmıyorum. Ben bir meseleyi ortaya koyuyorum. 
Sizi de kastetmiyorum, bir tarif yapıyorum. Bu ta
rif eğer sizin kendinizi ortaya koymanız şeklindeyse, 
ona da bir şey diyemem. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, tabii Sayın Bakan gerekli cevaplan ve
recek ama, bizim inancımız, Ardahan'dan Kars'a, 
Muğla'dan Edirne'ye kadar vatan topraklan aynı de
ğeri haiz, her birisinde il, ilçe hatta köylerimizde bu 
mevzu ile ilgili OÎsun olmasın hizmet frizüm nazarı̂  
mızda ibadet olarak kabul edilir. Bu bakımdan Edir
ne'den Kars'a kadar, Muğla'dan Ardahan'a kadar, 
Hakkâri'ye kadar bayrağımızın dalgalandığı her yer
de devlet memuru, benim inancıma göre hizmeti an
cak ibadet aşkı ile kabul eder. Bir yerden bir yere 
tayin edildiği zaman... 

İSMET ATALAY (Kars) — Sürgün yeri değil
dir. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Peki o 
bölgenin insanlan sizin bu tenkitleriniz karşısında 
çıkarsa, «Burası vatan topraklan değil midir?» der
se ne cevap verilir. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, toplantı süremiz ta
mamlanmıştır. Lütfen bağlayınız. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlanm, sözlerimi bağlıyorum, bitiriyorum. 
(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Benim as

lında sözlerim, hakkım olan 20 dakika dolmamış 
olmakla beraber, bana bu haki çok gördüğü için 
arkadaşlarım, kesiyorum ve bağlıyorum. Grup adına 
konuşan, grup adına yetki iie konuşan Adalet Partisi 
Gmpu adına konuşan arkadaşımın 163 ncü madde
nin, müsliimanlara zulüm için senelerce tatbik edilen 
163 ncü maddenin «Başımızın üzerinde yeri var» şek
linde tabirini yadırgıyorum, sürçü lisan olarak kabul 
ediyorum ve bundan sonra bir daha ifade etmemesi
ni temenni ediyorum. 

/. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
TÖB - DER Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin 
Moskova seyahatine ilişkin soruşu ve İçişleri Bakqnı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/13) 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyuruîmasını 
saygılarımla rica ederim. 

30 . 6 . 1977 
Konya Milletvekili 

İhsan Kabadayı 
1. TÖB - DER Genel Başkanı ve beraberindeki 

heyet gazetelerde yer alan haberlere göre Moskova' 
ya «FİŞE» Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyo
nunun toplantısına iştirak etmek üzere gitmişlerdir. 
TÖB « DER Genel Başkanı ve beraberindeki heyet 
Moskova'ya gidiş İçin normal pasaport mu yoksa, 
diplomatik sıfata haiz bir pasaportla mı çıkış yap
mışlardır? 

2. TÖB » DER, Dernekler Kanununa tabii bir 
dernek olduğuna göre dış üilkeler ve bu ülkelerdeki 
kuruluşlarla temas için Bakanlar Kurulundan veya İç
işleri Bakanlığından herhangi bir izjn almış mıdır? 

3. Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyonuna 
TÖB i DER'in de üye olması için çalışacaklarını 
açıklayan TÖB -. DER'in Genel Başkanı bu konuda 
kanunlarımızda belirlendiği şekilde bir izin talebinde 
bulunmuş mudur? 

4. Yukarıda zikredilen hususlar yerine getirilme
miş ise TÖB = DER'in 1630 sayılı Dernekler Kanu-

Iîepinize saygılar sunarım. (MSP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

Meclis Araştırması üzerindeki öngörüşmeler ta
mamlanmıştır. Ancak çalışma saatimiz dolmuştur. 

Güvensizlik ve güven istemi önergelerinin oyla
masını yapmak üzere, 31 . 12 , 1977 Cumartesi günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.04 

nunun 6 ve 10 ncu maddesini çiğnemiş olacağı kanaa
tinde misiniz? Bu durunıda TÖB - DER hakkında ne 
gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 29 . 12 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : TOP. OL. (A) 
300592 

Konu : 06-01-084/7 TÖB - DER Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Aralık 1977 gün, Genel Sekreterliği, Ka

nunlar Müdürlüğü 7-13/164-00699 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı tarafın

dan yöneltilen yazılı soru önergesinde yer alan hu
suslarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Genel merkezi Ankara Gazimustafa Kemal 
Bulvarı 14/1'de bulunan, «Tüm Öğretmenler Birleş
me ve Dayanışma Derneği - TÖB - DER» Genel 
Başkam Gültekin Gazioğlu ve beraberindeki heyete 
Moskova'da yapılacak (Dünya Öğretmen Sendikala
rı Federasyonu - FİŞE) toplantısına katılmak üzere 
Ankara Valiliğince 3 ay süreli turist pasaporto ve
rilmiştir. 

2. Adı geçen derneğin merkezi yurt dışında bu
lunan, yabancı teşekkülle işbirliği yapmak hususunda 
Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmamak
tadır. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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, 3. Genel merkezi Prag'da bulunan, (Dünya Öğ
retmen Sendikaları Federasyonu - FİŞE) ile işbirli
ği yapmak üzere Genel Başkan Gültekin Gazioğlu 
tarafından müracaatta bulunulmuş ise de; bu husus
taki talep halen tetkik safhasındadır. 

4. Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma 
Derneği - TÖB - DER 1630 sayılı Dernekler Kanu
nuna göre kurulmuş bir teşekkül olup, Moskova'da 
yapılan (Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyo
nu - FİŞE) toplantısına katılmasına ilgili bakanlıkla
rın görüşü alınarak mezkûr Kanunun 38 nci mad
desi gereğince gerekli izin verilmiştir. 

Mezkûr derneğin, 1630 sayılı Dernekler Kanunu
nun 6 ve 10 ncu maddesine aykırı kanunsuz herhan
gi bir işlemde bulunmadığı yapılan tahkikattan anla
şılmıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakanı 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Şe
ker Fabrikaları Genel Müdürlüğü önünde meydana 
gelen olaylara ve sorumlularına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/53) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri, Sanayi ve Teknoloji 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 

2 Ağustos 1977 Sah günü saat ! 17.00'de Ankara 
Mithatpaşa Caddesi Şeker Fabrikaları Genel Müdür
lüğünün önünde binlerce Ankaralının gözü önünde 
40 - 50 kişi taşlı, sopalı ve demirli kanlı bir meydan 
dövüşü yaptılar. Dövüşenlerden 5 - 1 0 kişi hastane
lere kaldırıldı. 

1. Yukarıda bahsettiğim kavganın nedenlerim 
Şeker Şirketinin yetkililerinden sorduğumda kantar
dan fabrikaya pancar nakli ihalesinin yapıldığını iha
leye giren bir kısım nakliyeci müteahhitlerin ihaleye 
girmek isteyen bir kısım nakliyeci müteahhitleri iha
leye sokmak istemedikleri verdikleri teklif mektup
larını geri aldırmak istediklerini, bunda muvaffak 
olamayınca da işi zora dökerek dışardan getirdikleri 
adamlar vasıtası ile tekliflerini geri almayan müte
ahhitleri ve adamlarını kıyasıya dövdürdüklerini söy

lediler. İlâve olarak bu olağandır her ihalede bu tip 
hadiseler olur aralarında anlaşırlar bu sefer anlaşa
madıkları için dövüş oldu ve sokağa intikal etti de
diler. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Devletin yaptığı 
tüm ihalelerde bu kabil hadiseler olağan haline gel
miş, bu ihale sisteminin bozukluğundan ve gerekli 
güvenlik tedbirleri alınmamasından ileri gelmekte ve 
Devlet büyük zararlara uğramaktadır. Bu hadisenin 
sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu 
bozuk ihale sistemi ile ilgili neler yapılması düşünül
mektedir? Bu tip ihalelere giren ve girmek isteyen 
müteahhitlerin iş ve can güvenliği nasıl sağlanacak
tır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 29 . 12 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Asayiş A. 61141-56/301013 
/ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 2.12.1977 gün 

ve Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 7/53-355/01838 
sayılı yazısı; 

Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı'nın, 
2 Ağustos 1977 günü Şeker Fabrikaları Genel Mü
dürlüğü binası önünde pancar nakli ihalesine iştirak 
eden müteahhitlerin yaptıkları kavgaya ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıda belir
tilmiştir. 

2 . 8 . 1977 günü saat 17,30 sıralarından Anka
ra - Mithatpaşa Caddesindeki Şeker Fabrikaları Ge
nel Müdürlüğü binası önünde, Aslan Ferhat, Kemal 
Bayrak, Bekir Ünal, Kemal Başkaya, Nurettin Bay
rak ve Mustafa Bayrak adlı şahıslarla Rahmi Balcı, 
Hulusi Çapkın, Zafer Işık, Ali Arpa, Zeynel Çamkk 
ve İbrahim Dinçer adlı şahısların yekdiğerlerini darp 
ederek hakarette bulunduklarından haklarında zabı
taca gerekli işleme tevessül olunduğu, ancak tarafla
rın davalarından feragat etmeleri üzerine serbest bı
rakıldıkları, olayın nedenlerinin ise zabıtaya intikal 
etiirilmediği anlaşılmıştır. 

Bu tür ihalelerin gün ve saatlerinin önceden za
bıta makamlarına bildirilmesi halinde gerekli tedbir
lerin alınması tabiidir. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakam 
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TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29 . 12 . 1977 

Basın - Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-2-1118 
Mevzuu : Sabri Tığlı'mn yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 12 . 1977 tarih 7/53-355/01838 sayılı EC: Kas

tamonu Milletvekili Sayın Sabrİ Tığlı'nın «Şeker Fab
rikaları Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına» ilişkin yazılı soru önerge
si cevabı iki nüsha olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

TC 
29 . 12 . 1977 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın-Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-2-1117 
Mevzuu : Yazılı soru önergeniz Hk. 

Sayın 
Sabri Tığlı 
Kastamonu Milletvekili; 
2 Ağustos 1977 Salı günü Türkiye Şeker Fabri

kaları AŞ Genel Müdürlüğü önünde 40 - 50 kişi 
arasında cereyan eden taşlı sopalı olaylardan derhal 
emniyet kuvvetleri haberdar edilmiştir, Emniyet Kuv
vetlerinin gayreti sonucunda olaylar yatıştırılmıştır. 

Nakliyecilerarası rekabetten doğan bu olayın 
T. Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile direkt 
bir ilişkisi olamayacağı tabiidir. 

Ancak, ihale sistemindeki bazı bozuklukların gi
derilmesi için çalışmalar yapılnıak^ulu'. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
3. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, Si

vas ilinde koleradan öldüğü iddia edilen şahıslara iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cen
giz Gökçek'in yazılı cevabı. (7/67) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

26 . 8 . 1977 
Sivas Milletvekili 

Mahmut özdemir 

Barsak enfensiyonu diyerek, kamuoyunu yanılttı
ğınız salgının, Türkiye'ye yaygın kolera salgını oldu
ğu herkesçe bilinmektedir. 

Dünya kamuoyu bile, Türkiye'deki bu salgının 
kolera olduğunu kabul ederek, hudut kapılarım ka
pamıştır. Bu gerçek de Bakanlığınızın Türk kamu
oyunu bilerek aldattığını böylece tedbir almaktaki 
aczini ortaya koymaktadır. 

Tarafımızdan tespit edildiği ve basma bir ölçüde 
yansıdığı kadarıyla Sivas ilimizde yaygınlaşmış olan, 
ağır bir kolera salgım vardır. Bakanlığınızın bu il
deki salgına kayıtsız kaldığı ve hiçbir önlem almadı
ğı ortadadır. 

Bakanlığınızın sorumluluğunda olan, önleme ça
lışmalarıyla ilgili olarak: 

1. Sivas - Yıldızeli'ne bağlı Yiğitler ve çevre 
köylere sağlık ekipleri gönderilmiş midir? 

2. Yiğitler köyünde 3 gün içinde ölen 15 kişinin 
ölüm sebebi kesin tespit edilmiş midir? Bu köyde, 
salgını durdurucu hangi önlemler alınmıştır? 

3. Sivas Numune Hastanesinde yatan, elliyi aş
kın şüpheli hastanın kesin teşhisleri belli midir? Bu 
hastanenin yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altın
da bulunan, hastaların başka hastanelere nakledilme
leri veya başkaca bir önlem düşünülmekte midir? 

4. Sivas'ın merkeze bağlı 5 ayrı köyünde bu sal
gın hastalığın devam etmekte olduğu doğru mudur? 
bildirilen aynı türde diğer vakıalar için, il emrine 
ilâç, araç ve tabip gönderilmiş midir? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 29 . 12 . 1977 

Bakanlığı 
Bakan. 

1363 
Konu : Sivas Milletvekili Sayın Mah
mut Özdemir'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Aralık 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/67-681/02449 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Mahmut özdemir'in Sivas ilin

de kolera olaylarına karşı alınacak tedbirlere ait ya
zılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Gökçek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

— 90 
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Sivas Milletvekili Mahmut özdenıir'in yazılı Soru 
önergesine Cevap 

Soru : 1 - 2. Sivas Yıldızeli'ne bağlı Yiğitler ve 
çevre köylere sağlık ekipleri gönderilmiş midir? Yi
ğitler köyünde 3 gün içinde ölen 15 kişinin ölüm se
bebi kesin tespit edilmiş midir? Bu köyde, salgın dur
durucu hangi önlemler alınmıştır? 

Cevap : Yiğitler köyünde bazı ölüm olayları üze
rine yapılan araştırmada içmesuyunun kirlenmesi ile 
ilgili olarak bağırsak enfeksiyonu tespit edilmiştir. 
Suyun kirlenmesi önlenmiş klorlanması sağlanmıştır. 
Köyde ve civar köylerde bulunanlar, laboratuvar 
muayeneleri de dahil olmak üzere gerekli muayene
den geçirilmiş, icap edenlere lüzumlu tedaviler uygu
lanmış, sağlık ekipleri, lüzumlu ilâç ve malzeme gön
derilmiştir. 

Soru : 3. Sivas Numune Hastanesinde yatan, 
elliyi aşkın şüpheli hastanın kesin teşhisleri belli mi
dir? Bu hastanenin yetersizliği nedeniyle hayati teh
like altında bulunan, hastaların başka hastanelere 
nakledilmeleri veya başkaca bir önlem düşünülmekte 
midir? 

Cevap : Sivas Numune Hastanesinde yatan has
taların hepsinin laboratuvar muayeneleri de yapıla
rak teşhisleri konmuş gerekli tedavileri yapılmıştır. 
Hastaların başka hastanelere nakli düşünülmemiştir. 

Soru : 4 - 5. Sivas'ın merkeze, bağlı 5 ayn kö
yünde bu salgın hastalığın devam etmekte olduğu 
doğru mudur? Sivas Sağlık Müdürlüğünce, Bakan
lığınızca bildirilen aynı türde diğer vakıalar için, il 
emrine ilâç, araç ve tabip gönderilmiş midir? 

Cevap : Sivas ve kazalarına bağlı köylerde yapı
lan araştırma ve muayenelerde tespit edilen bağır
sak enfeksiyonlarının hepsi tedavi edilmiş, hastalık 
önlenmiştir. Sivas ilimizde, diğer illerimizde olduğu 
gibi gerekli ilâç ve malzeme stokumuz mevcuttur. 
Hastalık bildirisinden sonra ilâç malzeme yönünden 
takviye de yapılmıştır. Ayrıca durumu incelemek alı
nan tedbirleri yerinde görmek üzere Sağlık tşleri Ge
nel Müdürü ile bir epidemiyoloğ - bakteriyoloji ve 
intani hastalıkları uzmanı Sivas'a gönderilmiştir. Si
vas Halk Sağlığı Laboratuvarı da eleman yönünden 
takviye edilmiştir. 

4. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, 
Tokat Töb - Der Lokaline patlayıcı madde atanlara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın ya
zılı cevabı. (7/104) 

— 91 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

20 . 9 . 1977 
Tokat Milletvekili 
Ömer Dedeoğhı 

Tokat Töb - Der Lokaline 5 . 8 . 1977 gecesi 
saat 2,45 sıralarında patlayıcı madde atılmıştır. Atı
lan patlayıcı madde lokalin duvarlarının yıkılmasına, 
sonuçta büyük çapta hasara neden olmuştur. 

1. Töb - Der Lokaline patlayıcı madde atan 
suçluların yakalanıp yakalanmadığı? 

2. Olaydan önce devamlı olarak Töb - Der Lo
kali çevresinde görev yapan gece bekçisinin, olayın 
olduğu saatte olay yerinde olmayışının veya bulun-
durulmayışının nedeni? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 29 . 12 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
300608 

Konu : Tokat Milletvekili Sayın 
Ömer Dedeoğlu'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgs : 2 . 12 . 1977 tarih ve Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/104, 758/3029 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Ömer Dedeoğlu'nun öner

gesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplan aşa
ğıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 
1. 5 . 8 , 1977 gecesi Töb - Der Tokat şubesi

ne patlayıcı madde atan kişi veya kişilerin tespit ve 
yakalanmalarının henüz mümkün olamadığı, bu hu
sustaki çalışmaların devam ettirildiği; 

2. Olay faili veya faillerinin, Töb - Der şube
sinin yan tarafında bulunan başkalarına ait bahçeler
den geçerek binaya yaklaştıkları ve patlayıcı madde
yi pencereden içeriye attıkları, karanlıktan faydalan
mak suretiyle görevli gece bekçisine görünmeden ka
çabildikleri; anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

tçişleri Bakanı 
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-

ğan'ın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların 
faillerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Korkut 
Özal'ın yazılı cevabı. (7/118) 
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11 . 10 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Kahramanmaraş'ta bomba imaline başla
yan Ülkücüler ile ilgili, ne gibi önlemler alındığının, 
Sayın İçişleri Bakanı tarafından, yazılı olarak cevap
landırılması amacıyla Kahramanmaraş Milletvekili 
Hüseyin Doğan'ın soru önergesi. 

Son günlerde asayişsizlik sorununu Sayın İçişleri 
Bakanının bütün iyi niyetle çabalarına rağmen için
den çıkılmaz bir hal aldığı bir gerçektir. 

Ülkemizin Başkent Ankara dahil, İstanbul - İz
mir gibi büyük şehirleriyle hemen hemen her ilinde, 
gün yokturki sonu ölümle, yaralamayla biten olaylar 
olmasın. Evlere bomba atılması bu olayların başka 
bir halkası Ankara'da son iki günde biri ağır iki kişi
nin yaralanmasıyla sona eren bomba olayları bu olay
ların sadece son örneğidir. 

Kahramanmaraş'ta bomba imal ederken dinamit 
elinde patlayan ülkücü bir gencin ağır yaralandığı, ya
ralanan bu gencin evinde torbalar içinde bomba ima
linde kullanılan dinamit, kükürt, barut ve demir par
çaları grbi maddelerle MHP amblemini taşıyan pano 
ve yazılar bulunduğu gazetelerde boy boy çıkan fo
toğraflarda açıkça görülmektedir. 

Elinde dinamit patlayan bu ülkücü gencin aynı za
manda eğitim enstitüsü öğrencisi de olduğu ğözönün-
de bulundurulacak olursa olayın önemi daha da ar
tar. 

Bu durum karşısında, 
1. Kahramanmaraş'ta bir süre önce bombalanan 

Cumhuriyet Halk Parti binası, Barış Apartmanında 
CHP li iş adamı Alâettin Çfftarslan'ın evi, Akif Ağa-
oğlu'nun arabasındaki patlamalardan sonra da aynı 
maddenin bulunduğu gözönüne alınırsa bu olayların 
faillerinin de bomba olayının failleriyle aynı kişiler 
olup olmadîğı? 

2. Bomba imaliyle ilgili bu olay hakkında zabıta 
önlemlerinrn dışmda ne gibi önlemler alındığı? 

3. Adı geçen olay failinin ilişki içinde bulundu
ğu çevreler bulunup bulunmadığının Saym İçişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 94 ncü maddesi gereğince 
saygıyıa arz ederim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Hüseyin Doğan 

I T. C. 
İçişleri Bakanlığı 29 . 12 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube :. Top. OL B. 
300 609 

Konu : Kahramanmaraş Millet
vekili Hüseyin Doğan'ın 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Aralık 1977 tarih ve IGenel Sek. Kanunlar 

Müd. 7/118, 818/3530 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hüseyin Do

ğan'ın önergesinde yer alan hususlar teClkik edilmiş, 
cevapları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alinsin bilgilere göre; 
1. — 6.10.1977 günü Kahramanmaraş da Fevzi-

paşa mahallesi Aladan Sokak 58 numaralı, Ali Kah-
raman'a ait evde bir patlamanın meydana geldiği, 
oîay yerine gelen zabıta ekibince yapılan tetkik ve 
tahkikat neticesinde, Gaziantep Eğitim Enstitüsü 1 
sıci sınıf öğrencisi Ali oğlu Mustafa Kahramanın, 
imal etmekte olduğu bomlbamn infilaki neticesinde 
yaralandığı, olayla ilgili olarak yakalanan ve adliye
ye sevk edilen 5 kişiden yaralı Mustafa Kahraman 
ile kardeşi Mahmut Kahraman'ın tevkif edildikleri; 

j Evde yapılan aramada bomba imalinde kullanılan 
demir su borusu, demir parçaları, kükürt, barut ve ba
zı kimyevi maddeler, duvarlara yazı yazmaya yarayan 

j boya, fırça gibi malzeme ve MHP sloganlar™ taşıyan 

duvar afişlerinin bulunduğu; 
! 2. — 26 . 8 . 1977 CHP binasına değil, binanın 

bitişiğindeki Petek pastahanesinin önüne patlayıcı 
madde konulduğu ve infilakten Petek pastahanesimin 
zarar gördüğü; 

i Petek paslahanesi önüne ve 28 . 8 . 1977 günü 
Alâattin Çifîaslan'ın evi'ne atılan patlayıcı maddele-

j rin parçaları ile Mustafa Kahraman'ın imal ettiği 
1 bombalanın parçaları arasında benzerlik bulunduğu

nun ilgili mahkemeye verilen bilirkişi raporunda da 
belirtildiği; 

i Barış apartmanı ile Âkıif Ağanoğlu'nun arabasına 
patlayıcı madde atan şahısların kimliklerinin tespit 

, ve yakalanmalarına çalışılmakta olduğu; 
Patlayıcı madde atma fiilleri ile ilgiili olarak, gerek

li bütün zabıta tedbirlerinin alındığı, bunun dışmda 
j olay yerlerinde uzmanlara icap eden tetkiklerin yap-
I tırıldığ?, bulunan parça ve kalıntıların olay faillerinin 
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tespitinde değerlendirilmek üzere muhafaza edildiği, 
bomba imalinde kullanılan maddelerin nasıl ve nere
den teman edildiği hususunun tahkikine devam edil
diği; 

3. — Olay sanıklarının herhangi bir siyasi partiye 
veya derneğe resmen kayıtlarının bulunmadığı, anlaşıl
mıştır. 

Arzederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakam 

6. — Manisa Milletvekili Erkin Topkayanın, Ma
nisa - Gördes ilçesinde meydana gelen olaylara iiş-
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın, yazdı 
cevabı(7/133) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 26.10.1977 
Manisa Milletvekili 

Erkin Topkaya 

tkinci Cephe Hükümetinin görev başına geldiği 
günden bu yana, ülkemizde olaylar giderek artmakta, 
silahlı faşist saldırganlar, kendileri gibi düşünmeyen
lerin özel hayatları ve yaşamalarına varıncaya ka
dar, karışmakta, müdahale etmekte ve hatta saldır
maktadırlar. Bunun son ilginç örneği: Gördes ilçemiz
de görülmüştür. Böylesine saldırgan sağcı faşist zor
ba, bir yurttaşımızın çocuğunun sünnet düğününü ba
sarak bir çok yurttaşın yaralanmasına sebep olan 
olayların çıkmasına neden olmuşlardır. 

1. — Siyasi parti merkezlerine saldıran, yurttaşla
rın Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Politika ve benzer 
gazete ve dergileri almasını ve okumasını zorla engel
leyen zorbalar, şimdi de kendileri gibi düşünmeyen 
yurttaşların düğün, nişan ve benzeri özel törenlerine 
saldırmaya başlamışlardır. Bu durumu önleyecek ted
birleriniz var mıdır? Ne zaman uygulamaya başlaya-
caCtsınız? 

2. — Gördes ilçesinde bir yurttaşımızın sünnet tö
renini sağcı zorbalar basmıştır. Bu duruma Kayma
kamlık ve Emniyet seyirci kalmış, tepki üzerine çı
kan, olaylarda ise, saldıranlara değil, saldırıya uğra
yanlara karşı yasa dışı önlemler almışlardır. Kayma
kam ve Emniyet görevleri hakkında herhangi bir 
tahkikatı gerekli görmekte misiniz? 

3. — «DAYAK» yönetiminiz altındaki Emniyet 
kuvvetlerfcıin sık sık başvurduğu ilkel bir yöntemdir. 
Nitekim olay üzerine karakola celp edilen ve içlerin-

I de olmadığı halde, CHP Gençlik Kolu Başkanı da 
bulunan, bir kısmı yurttaşlara sabaha kadar dayak 
atılmıştır. «DAYAK» sizce polisin elinde olayları ön
lemek ve suçluları ortaya çıkarmak için, etkin ve hu
kuka uygun foıîr araç mıdır? Değüse, Polisin bir me-
tod haline getirdiği karakollarda «İŞKENCE VE 
DAYAK» ne zaman bir yöntem olmaktan çıkacak
tır? Bununla ilgili tedbirleriniz var mıdır? 

4. — Yine iktidarınız ve Bakanlığınız zamanında 
«İzinsiz arama» polisin «Meskene uluorta girmesi» 
sık sık uyguladığı yasa dışı bir yöntem haline gelmiş
tir. Gördes ilçemizde olaylar bahane edilerek, birçok 
yurttaşın evinde izinsiz arama yapdmış ve mesken 
masuniyeti polisçe ihlâl edilmiştir. Bu durum hukuk 
Devleti anlayışınızla bağdaşıyor mu? Bu dununa en 
kısa zamanda son vermeyi düşünmekte misiniz? 

T, C 
İçişleri Bakanhğı 29 .12 .1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top.01.B.4.-300610 
Konu : Manisa Mil
letvekili Sayın Erkin 
Topkaya'nın önerge
si Hk. 

Milet Meclisi Başkanhğma 
İlgi : 2 .12 .1977 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 

Müd. 7/133, 897/4006 sayılı yazınız. 
Maalsa Milletvekili Sayın Erkin Topkaya'nın, 

önergesinde yer aüan hususlar incelenmiş, cevapları 
aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Muhalinden alman bilgilere göre; 
1. Manisa'nın Gördes ilçesinde, 20.10.1977 günü 

saat 22.30 sıralarında şehir sineması salonunda yapıl
makta olan düğünde bulunan ayrı düşüncelere sahip 
şahıslardan meydana ge'en iki grup arasımda, kendi 
sloganlarını karşılıklı bağırarak söylemeleri netice
sinde çatışmanın vuku bulduğu, hadiseye ilk müda
haleyi yapan mahalli zabıta kuvvetlerinin, İl Em
niyet Müdürü ve Emniyet Müdürü seviyesinde şube 
müdürünün emrinde merkezden ve civar «çelerden 
Gördes'e sevk edilen zabıta ekipîeriyie takviye edil
diği, bu suretle düğün salonundan sokağa intikal 
eden ve genişleme istidadı gösteren hadisenin daha 
fazla büyümesinin önlendiği; 

Hadisede Mehmet Eıkuî, Salih Yıîdızhan, Mck-
kin Akşahin, Ali Asılan, Mevlüt Yıîdızhan, Hayri 
Solak ve Kadir Şinasi Kılıç adlı şahısların hafif ya-

I ra'andik'arı ve tedavilerinin yapıldığı; 

93 — 
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Hadise ile ilgili olarak zabıtaca gözaltına alınan 
32 kişi hakkında, kamu düzenini bozucu hareketler
de bulunmak, izrar ve darp fiillerini ika etmek suç
larından gerekli muamelelerini yanıldığı ye adliyeye 
sevk edıiîdikleri, sanıklardan sağ görüşlü Selüm Yıl-
dızhan, lîyas Doğruyol, Ahmet Gültekin, Süleyman 
Girgin, ve sol görüşlü Mehmet Necdet Şen, Ali Öz-
işçi, Ali Aslan, Mekkin Akşahin, Mehmet Erkuî, 
Bahri Tozlu, Mevlit Yıldızhan, Hüseyin Sakız adılı 
şahısların ilgili mahkemece tutuklandıkları, diğerle
rinin serbest bırakıldıkları; 

2. Zabıtaca gözaltına alınan 32 kişi ve mahke
mece tutuklanan 12 kişi arasında sağ ve sol düşün
celi şahısların bulunması hususunun kaymakam ve 
emniyet görevlilerinin tarafsız davrandıklarını ortaya 
koyduğu, bu itibarla sözü edilen görevliler hakkın

da herhangi bir muamele yapılmasına mahal bulun
madığı; 

3. Karakolda sanıklara dayak atıldığı yolundaki 
iddianın gerçekle ilgisinin olmadığı; 

4. Hadise ile ilgili olarak zabıtaca yapılan mü
dahale ve muamelelerde mezvuata muhalif bir cihetin 
bulunmadığı; 

Anlaşılmış tır. 
Devlet zabıtasının olaylar karşısındaki yetkilerini 

kullanır ve vazifesini ifa eıler'kcm mevzu dışına 
çıkmaması, tutum ve davranışlarında tarafsızlık ilke
sini ihlal etmemesi hususunda gerekli tedbirler alın
mıştır. 

Arz ederim, 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakam 

....y. >m< >.«.... 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilieri. Ankara Milletvekili Altan Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, içte ve dışta 
güvenlüği sağlayamadığı, cephecilik anlayışlıyla ulusal 
'birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirledi
ği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı 
iddiasıyla, 'Başbakan Süleyman Demire! başkanlığın
daki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca verdikleri ve Genel Kurulun 27.12.1977 tarihli 
82 nci Bkleşiımıinide gündeme alınması kabul edilen 
Gensorunun görüşülmesıi. (11/1) 

i* 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 

9 arkadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-
ğüün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

2. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arka
daşının, MEY AK konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/10) 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının 
•satmalınma'sındıa yolsuzluk yapıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında .yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1) 

5. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 
arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekoniomıiısi-
ne yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nc'i Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz' 
in, Elâzığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemİr'in, dö
vize çevrile bilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba-
kannıdan sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
lişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağli'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 
Seydişehir ALİmünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

7. — Gaziantep Milletvekilli Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından; 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




