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İçmdekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 346:347 

2. — Gelen kâğıtlar 347 

3. — Yoklama 348 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları, 348 

1. — Ağrı Milletvekili Ahdülbâri Ak-
döğan'm; yurdumuzda çıkan çeşitli kö
mürlerin kalite ve satış yönünden sınıf
landırılması, işletmeleri ve nakliyeleri
nin iyi organize edilmesi gerektiği konu
sunda demeci. 348*349 

2. — Sivas Milletvekili (riyasettin üu-
man'ın; Personel Kanununun tatbik edil
mesinin doğurduğu sıkıntılara, dul, ye
tim, yaşlı ve sakat vatandaşların yaşaya
bilmeleri için alınması gerekli tedbirlere 
dair demeei. 349:350 

3: — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın; Çukurova'da vie memleketin 
bâzı yerlerinde görülen kızamık hasta
lığı dolayısiyle gerekli tedbirlerin alın
ması ve halkın hastalıklara karşı uyandı-

Sayfa 
ırıl'ması konusunda demeci ve Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanı Edip Soımunoğlu'-
nun cevabı. 350:351 

4. — Vazife ile yurt 'dışına ıgidcn 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaıı-
gil'e İçişleri Bakanı Faruk SüJkan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumihurlhaşkanlığı tezkeresi. (3/508) 351 

5. — Vazife ile yurt dışına giden 
Turizm ve Tanıtma Baıkanı Nilhad Kür-
şad'a Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
•dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/509) 351 

6. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 6798 sayılı Kanunla değişik 71 nci 
ımaddeısine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki 751 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin Hâkimlere ilişkin hükmünün iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. (3/510) 351:352 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına tein 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkere
si (3/512) 352:353 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyetsi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı 
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Sayfa 
Kanımla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 ne i fı'kra eklenmesine 
'dair ek kanun teklifi ile Mardin Millet
vekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 
ders yılında Harib Okulu öğrencilerinden 
okuldan ihrac'olunanların askerlik mükel
lefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi
nin tekrar görüşülmek üzere Millî Sa
vunma Komisyonuna havalesine dair Millî 
Savunma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. (3/511) 353:360 

9. — Niğde Milletvekili Mehmet Al-
ıtınsıoy'un dinî duyguların ve konuların 
istismar edildiği iddiasiylc Hükümet 
hakkında bir Gensoru ayılmasına dair 
önergesi (11/46) 360 

9. —• C. H. P. Meclis Grupu Başkan ve
killeri Turhan Feyzioğlu ve Hilmi İncesu
lu'nun, petrol boru hattının kurulacak bir 
şirkete devredileceği ve bu şirket hisseleri
nin % 49 oranında özel kişilere satılması ve 
İpraş ve Ataş rafinerilerinin genişletilmesi
ne izin verilmesi konularında inceleme yap
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge-

Sayfa 
reğince bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/6) 360 

10. — Millet Meclisi A. P. Grup Baş-
kanvekilleri Aydın Yalçın ve Hüsamettin 
Atabeyli'nin, O. H. P. Millet Meclisi Grup 
Başkanlığının 16 . 11 . 1966 tarihli öner
gesinde istemiş olduğu Meclis araştırma
sına genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunun da ithal edilmesi hakkındaki 
önergesi (10/7) 360 

H. — Millet Meclisi O. H. P. Grup 
Başkanvekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi 
İncesulu'nun, evvelce sunmuş oldukları pet
rol konusu ile ilgili 16 . 31 . 1966 tarihli 
Meclis araştırması önergesine aynı konu 
ile ilgili üç hususun eklenmesine dair öner
gesi (10/8) 360:369 

12. — Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'm, Anayasamızın kabul ettiği temel 
haklar ve hürriyetlerin kullanılmasında ve 
ödevlerin yerine getirilmesinde, kanun
ların uygulanmasında Hükümetçe izlenen 
politika üzerinde Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılması
na dair önergesi (8/23) 369 :386 

^ • > ı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Almanya, Holânda ve Belçika'daki işçi yurttaşla
rımızın uğradıkları kötü 'muamelelere karşı ted
bir alınmasına ve yabancı harikalarda bulunan 
600 milyon markın transferinin sağlanmasına 
dair demecine Çalışma 'Bakanı Ali Naili Erdem 
cevap verdi. 

Kırşehir Milletvekili 'Süleyman Ortan, muh
tarlık (müessesesi 've muhtarların 'şikâyet ettik
leri konulara 'dair ıbir konuşma yaptı. 

Af Kanunu dolayi'siyle, adlî mercilerce ince
lenmek üzere istenilen •milletvekilliği dokunul
mazlıkları ile ilgili dosyalar, Başbakanlık tezke
resi ve ilgili liste okunduktan sonra, 'geriverildi. 

Açık bulunan Ibir Devlet 'Bakanlığının kal
dırıldığına, 

Sayın Cevdet Sunay'm Tunus'a seyahati do-
layısiyle dönüşüne 'kadar Cumhurbaşkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın İbrahim 
Şevki Atasağun'un vekillik 'edeceğine dair Cum-
(hurbaşkanlığı 'tezkereleri okundu, bilgiye sunul
du. 

Gümrük ve 'Tekel 'Bakanı İbralhim Tekin'in, 
Tütün Tekeli 've Gümrük Kanunu tasarılarının 
havale edildikleri 'komisyonlardan ikişer üye se
çilerek kurulacak 'birer geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair önergeleri, Bakanın katılması 
üzerine, üçer üye şeklinde değiştirilerek ve 
Gümrük Kanununu ıgörüşec'ek Geçici Komisyo
na 'Tarım Komisyonundan da üç üyenin alın
ması 'suretiyle oya sunuldu ve kabul olundu. 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, gündemin 
(birinci defa görüşülecek 'maddeleri arasında ilk 
'sırada yer alan «Giresun Milletvekili İbrahim 
Btem Kılıç'oğlıı ve 21 arkadaşının, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 

— 346 — 
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olan 3656 sayılı Kanuna 'bağlı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına 'kadro eklenmesi lıak-
kmdaJki kanun teklifi» riin, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair 'önergesi kabul edildi. 

A. P. Grup Başkanvckillcrinin, gensoru, ge
nel -görüşme, Meclis 'soruşturması ve Meclis 
araştırması lönergelerinin de vsorular gibi Çar
şamba günleri 'görüşülmesi 'hakkındaki önerge
sinin, tince 'Başkanlık: Divanında ele alınarak so
nucunun bildirileceği açıklandı. 

Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yi İdinim 
ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarında 
ve ses bantlarında sahtecilik yapıldığına dair, 
Ankara Milletvekili Osman Bölüfkbaşı tarafın
dan 'ortaya atılan ve Millet Partisi hükmi şahsi
yetinin de katıldığı iddia ve isnatların tahkiki 
için 've 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'-
ın, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında tah
rifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince 'bir Meclis Araştırına Komis
yonu teşkili ıhakkında'ki önergeleri okundu. 
Meclis Araştırma 'Komisyonu kurulup kurulma
ması 'hususunun gelecek birleşimde görüşüleceği 
bildirildi. 

'C. H. P. Meclis Grupu Başkanvdkilleri Tur
han Feyzioğlu ve Hilmi İncesulu'nun, petrol 
boru 'hattının kurulacak 'bir şirkete devredilecc-

TEKLİE 
1. — İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir 

ve 2 arkadaşının, teknikerlerin meslekî formas
yon görev, yetki ve unvanları 'hakkında kanun 
teklifi (2/378) (Sanayi, Bayındırlık, Millî Eği
tim. ve Plân komisyonlaruma) 

TEZKERE 
2. — Yüksek Denetleme Kurulunca hazırla

nan 1965 yılı faaliyet raporlarının gönderildi

ği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında özel 
kişilere satılması ve İpraş ve Ataş rafinerileri
nin -genişletilmesine izin verilmesi konularında 
inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi 'gereğince 'bir Meclis araştırması yapılma
sına, dair, 

Millet Meclisi A. P. Grup Başkanvokilleri 
Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli'nin, 
C. H. P. Millet Meclisi Grup (Başkanlığının 
1'6 . 11 . 1966 tarihli 'önergesinde istemiş oldu
ğu M'cclis araştırmasına 'genel petrol politika
mızın incelenmesi (hususunun da ithal edilmesi 
Oıa'kkmda ve 

Millet Meclisi € . II. P. Grup Başkanvekili 
Turhan Feyzioğlu ile Hilmi İncesulu'nun, evvel
ce 'sunmuş oldukları petrol konusu ile ilgili 
16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması öner
gesine aynı konu ile ilgili üç hususun eklenme
sine dair görüşülmelerine devam olundu. 

5 . 12 . 1966 Pazartesi 'günü saat 15 te top
lanılmak üzere .birleşime saat 19 da s'on verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Kars 
İsmail Arar Muzaffer Şamüoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

ğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/506) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

RAPOR 
3. — Deniz İş 'kanunu tasarısı ve Tarım, 

Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân iko'misyonl arından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı : 161) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 347 — 
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B Î R Î N O Î OTUfeUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanve[kili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

•&>+• 

BAŞKAN — Muhterem arkadşlar, Millet Meclisinin 14. Birleş imini açıyorum 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen arkadaşlar 'beyaz düğmelere 
bassınlar. 

(V.oklama yapıldı) 
BAŞKAN — 'Gerekli çoğunluğum uz vardır, 

gö rii şm ele re .başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
%n; yurdumuzda çıkan çeşitli kömürlerin kalite 
ve satış yönünden sınıflandırılması, işletilmeleri 
ve nakliyelerinin iyi organize edilmesi gerektiği 
konusunda, demeci. 

BAŞKAN — Beş dakikayı geçmemek üzere, 
'buyurun Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; rezerv
leri ve işletme imkânları bakımından ehemmi
yetli olan Zonguldak, Değirmişiz, Tunçfbilek, 
Soma, Seyiltlömer, Bolu, Çan ve Doduriga kö
mürlerinin kimyevi hassaları ile değerlendiril
meleri açi'sından: 

1. Adı geçen kömürlerin lüzumlu tecrübele
rini yapmak suretiyle Türk kömürlerinin enter-
nasyonel kiâsiıfıilkaısyon sistemindeki yerlerini tes-
ibi-t etmek önplânda yapılmalıdır. 

2. İşletilen büyük lıavzalardaki kömrülenin 
hammadde olarak terkibinin ve petrografik ya
pısının bilinmesi, bilhassa düşük kaliteli kö
mürlerin kıymetlendirilmesi zarureti vardır. 
işte ıbu iki anaprenslp altında kömürün değeri 
meydana çıkarılır. 

Bundan sonra işin maliyet esası üzerinden 
ocalkbaışı satışlarında katî olarak siyasi mülâ
hazalardan uzıak bir satış fiyatı tesMt (edilir. 
Nakliye sisteminde Hükümetin vatandaşlar' 
yararına bulgürikü gibi yailnız kokkömüründe de
ğil de umumî olarak kömür naklini her muhit
ten yakıt ihtiyaçlarının gideril'meısi esasına müs

teniden nakliye ücretini eşit yapmada bir Jbeis 
görmüyoruz. 

Muhterem m il etv ek i İleri; şimdi, yukarıda 
arz ettiğim kömür' havzıalarındaki kömür 
kaliteleri; ile maliyet ve satış fiyatlarına ait 
rakamları bilgilerinize sunmakla niçin, neden 
'suallerini sizler de kendi kendinize soracaksı
nız. 

Zonguldak kömürleri, 8 000 kaloriyi ihtiva 
eden Zonguldak kömürleri maliyeti 118 lira ile 
126 lira arasında değişmektedir. Bu maliyet fi
yatını % 35 - 40 nisbetinde düşürmek imkânı da
ima mümkün, fakat işin üzerinde durulmuyor. 
Bunu başka bir zaman detayları ile izah edece
ğim. 

Maalesef, bu sistemsizlik ve fiyat tesbitinin 
anormal oluşu yüzünden Zonguldak havzası 1966 
yılında hesaplarını 80 milyon zararla kapaya
caktır. Bunu geçen yıl bütçe müzakerelerinde 
Yüce Heyetin huzurunda arz etmiş idim. Kö
mür lav var tesislerinden geçtikten sonra şu ka
ta goril e re ayrılmakta; 

Zait 50 üzerindeki Katagori 
18/50 arasındaki katagori kömür 
10/18 » » » 
0/10 » » » 

En ucuz olan kömür 4 ncü katagoride olan 
0 ilâ 10 kömürüdür. Bugün Zonguldak ocakba-
şmda en düşük kömürü 126 liraya satarken en 
iyi kömürü 118 liraya satmakla büyük hatayı iş
lemekle müesaeseyi büyük zarara sokmaktadır. 
Bu hal Uarp linyitlerinde de böyle, üstelik üze-

348 
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rinde tek kelime mazeret kabul edilmeyen; lav-
var tesisinden geçmeyen, yalnız mekanik olarak 
elenen ve 5 - 10 kişi tarafından bant üzerinden 
içerisindeki taşları ayıklamaya çalışıldıktan son
ra elde edilen 5 000 kalorili Kuşpınar kömürü
nün tonu 153 lira iken lavvardan gecen 6 500 ka
lorisi bulunan Tunçbilek kömürü 135 liraya An
kara'da satılmaktadır. 6 000 kalorili Soma kö
mürü tonu 158 liraya satılmaktadır. Ocakbaşı 
maliyetleri 30 - 35 lira civarında olup ocakbaşı 
satışları da 70 liradır. Dodurga, 3 500 kalorilik 
kömürü ocakları 100 liraya satıyor. Bu durum 
karşısında; 

1. "Müesseseler, E.K.İ. olarak yılda 80 milyon 
lira GLİ olarak da yılda 8 milyon lira zarar et
mekte. 

2. Vatandaş daha pahalı bir fiyatla daha 
düşük kaliteli yani taşlı, yanması güç kömür sa-
tınalmak zorunda kalıyor. Zira ihtiyacını gider
mek için çaresizdir. Bir nevi gizlice yahut far
kına varmadan kandırılıyor. Bununla da eski
den Devlete itibar eden vatandaş ümitsizliğe dü
şüyor. 

Şimdi Hükümetten ve ilgililerden, vatandaş
lar namına rica ediyorum •. 

1. Kati olarak kömürleri kalitelerine göre 
satış yönünden sınıflandırılmak lâzımdır. 

2. Maliyet fiyatlarının işletmelerde yapıla
bilecek iyi bir organize ve işletme sistemleri ile 
maliyeti % 35 - 40 nisbetindc ucuza mal etmenin 
üzerinde muhakkak durmalıdırlar. 

3. Kara, Demiryolu nakliyat sistemlerini 
ve nihayet vilâyetlerin ihtiyaçlarını bölge işlet
melerinden temin etme imkânını organize ederek 
daha ucuza nakletmenin var olduğunu bilelim. 

4. Kalitelerine uygun kullanma yerlerine 
göre kömürleri sevk edersek enerji kaybımızı ön
leme yönünden tedbirleri hemen almamız gerek
tiğini hatırlatmayı vazife sayarız. 

Bu mevzuda yakında Yüce Meclisinize kanun 
teklifini de getireceğim. 

Saygılar sunarım. (O. K. M. P. sıralarından 
alkışlar) 

2. — Sivas Milletvekili (riyasettin Dumau'ın; 
Personel Kanununun tatbik edilmemesinin do
ğurduğu sıkıntılara, dul, yetim, yaşlı ve sakat 
vatandaşların yaşayabilmeleri irin alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Giyasettin Duman, buyu
run. 

Yalnız konuşmanızı beş dakikaya sığdırmanı
zı rica edeceğim. 

GİYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kanaatim odur 
ki, Hükümet yüzbinlerce Devlet memurunun ka
deri ile birinci derecede alâkalı Personel Kanu
nunun malî hükümlerini tatbik etmekte acz için
de bulunmaktadır. 

Bu memlekette dar gelirli işçi, küçük me
murun hali günden güne kötüye gitmekte oldu
ğu gazetelere intikal eden hâdiselerden de anla
şılmaktadır. Bu gazete havadislerini okuj'an 
her vatandaşın bu dertler, yüreğini parçalamak
tadır. Yarın ne yapacağım, ne yiyeceğim, na
sıl para yetiştireceğim, odun ve kömürü nasıl 
alacağım, diye düşünmekle vakit geçirmekte., 
her ayın 15 ne gelince, dar gelirli işçi ve kü
çük memur vatandaşlarımız hesap yapmaya baş
lar. Ev kirası, bakkal, kasap, taksitler, ayakka
bı, çocukların okul masrafı derken 700 - 800 
lirayı bulan gidere karşılık ellerine 250 - 300, 
350 - 400 lirayı alıp, her ay bütçesinde 400 - 450 
lira açık veren bu dar gelirli vatandaşlarımız 
ne yaparlar? Nasıl gönül huzuru ile çalışırlar 
ve nasıl görevinde başarılı olurlar? Ayın daha 
2 sinde cebinde para kalmaz. Kimden para ala
cağını düşünür. Namuslu ve dürüst ise ıstırap 
içinde gününü gün eder. 

Namuslu Türk memurunu ve işçisini tenzih 
ederim. IKötü niyetli ise, her türlü hiyle yol
larını, rüşvet ve irtikâba başvurmak mecbu
riyetinde kalır. Ancak, dürüst memurlar, siz 
milletvekillerinin karşısında samimiyetlerine 
güvendikleri arkadaşlarımıza, biz açız, zor du
rumdayız, duyun halimizi, diye devamlı serze
nişte bulunurlar. Hayat, geçen senelere nisbet 
le % 100 paJhalanıdığı halde 5 nüfuslu, 7 nü
fuslu dar gelirli memur ve işçilerimizin binler
cesi halen 250, 300, 350 lira gibi aylık ücret al
maktadırlar. 

Sayın arkadaşlar; 250 lirayı 5 nüfusa taksim 
ettiğimizde nüfus başına isabet eden para mik
tarı 50 liradır. Eğer nüfus 7 kişi ise 35 lira 
70 kuruştur. Sorarım size şu durumu; hangi 
hak ve adalet duygusu ile telif edersiniz? Bir 
vatandaş her gün simit yese dahi ayda 35 lira 
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idare etmez. Ne acı ki, yine aynı Devletin hiz
metinde çalışan ayda 10 000 - 15 000 lira alan 
umum müdürleri her türlü konforu haiz Devlet 
lojmanlarında oturmaktadırlar. Sayın Hükü
metten istirham ediyorum; işçi için yapılmış loj
manlarda yüksek dereceli memurlar yok paha
sına kira ödiyerek oturmaktadırlar. İşçiler için 
yapılmış olan bu lojmanların derhal tahliye et
tirilerek hakiki sahibi olan işçilere verilmesi 
Hükümetin başta gelen vazifesi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; dar gelirli işçi ve kü
çük memurun geçim ıstırabı, hepiniz gazeteler
de okuyorsunuz, arşı âlâya yükselmektedir. Per
sonel Kanununun tatbikine şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bunun yanında Sayın Ticaret Baka
nından bir ricam olacaktır: Türkiye'de bölgesel 
olarak Doğu, Orta ve Batı - Anadolu'da bölge
nin şartları esas alınarak 3 nüfuslu bir aile as
gari aylık ücret olarak kaç lira ile geçinebilir; 
bunun endeksini yaptırsın, Hükümete versin, 
Hükümet her bölgeye uygun endeksi kendi 
bölgesinde tatbik etsin. Ailede her nüfus artı
şında asgari bir kişinin geçinebilmesi için lâ-
zımgelen para o memurun veya işçinin ücre
tine ilâve edilsin. Bugünkü şartlara, göre dar 
gelirli bir vatandaşın geçinebilmesi için eline 
geçecek aylık ücret 800 liradan aşağı olmamalı 
dır. 

Sayın arkadaşlar; artık 10 lira çocuk parası 
ile bir çocuğun ihtiyacının giderilcmiycceğine 
siz de kaanisinizdir. Bunlar gülünç şeyler; dar 
gelirli vatandaşlarımızla alay etmek gibi bir 
şey... Biraz insaflı olalım. Türk vatanının var 
olmasında göz nuru ve almteri döken bu feda
kâr kardeşlerimizin beddualarını daha fazla 
alınıvalım. Onların da ilk, orta, lise ve üniver
sitelerde okuyacak çocukları, tedavi beki iyen has
taları, cihaz istiyen kızları olduğunu unutmı-
yalım. Sayın Hükümet âzalarının zaman kaybet
meden bu dilek ve temennilerime eğilmelerini di
lerim. 

Sayın milletvekilleri; bir katre de dul, yetim 
ve sahipsiz ihtiyar, sakat vatandaşlarımızın du
rumuna, değinmek istiyorum. Yüce Meclisimi
zin bu kanıyan yaralara parmak basması zama
nı gelmiş geçmiş bile... Köylerde, bucaklarda, 
ilçeler ve illerde sahipsiz dul, yetim, öksüz, sa
kat vatandaşlarımız için aşocakları ve korunma 
yurtları kurulmalıdır. Hükümetten istirhamım, 

yurdumuzda, durumları bakılmaya muhtacolan 
kaç vatandaşımız vardır? Tesbit etsin. Yüz ka
rası olan dilenciliği kaldırsın. Memleketin her 
tarafında, belediyeler ve muhtarlıklar vasıtasiyle 
beldelerin işlek semtlerine hayır ve bağış san
dıkları koydurulsun. Bütün ticari muameleler
de bono, senet, fatura, alışverişinde bir liralık 
şefkat pulları bastııiarak kullanılsın. Şefkat 
pullarından temin edilecek gelirler bu vatan
daşların geçimine sarf edilmek üzere paralar 
toplanılsın. Yine sahaveti i vatandaşlarımız her 
gün dilencilere vermekte oldukları paraları 
hayır sandıklarına atsınlar. Toplanan bu para
lar, sahipsiz, yoksul, sakat, dul ve yetimlere ve 
geçimden âciz vatandaşlarımızın hizmetine 
sarf edilsin. İşte her türlü aşırı cereyanlara ve 
komünizme böylece mâni olunmuş olur. Ve fa
kirin zengine karşı gittikçe artan husumeti de 
ortadan kalkar. Anayasamızın öngördüğü sos
yal adalet de bu yönü ile gerçekleşmiş olur. 

Sözlerime son verirken Yüce Heyetinizi say 
giyle selâmlarım. 

3. — [Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın; Çukurova'da ve memleketin bâzı yerlerinde 
görülen kızamık hastalığı dolay isinle gerekli 
tedbirlerin alınması ve halkın hastalıklara kar§ı 
uyand/ınlması konusunda demeci ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, gün
dem dıışı ısıöız istemişsiniz. Yalnız beş dakikayı 
geıçmomeık üzere huyunun. Çünkü, gündemlimiz 
çiak doludur. 

MAIIMHT BOZDOĞAN (Adana) — Peki 
Başkanım, üç dakikada tamamlarım. Değerli 
Balkan, kıymetli milletvekilleri; Çukurova'da 
ve memleketin bâzı yerlerinde kış bastırırken, 
iyi haberler almamaktayız, Bilin arasa Çukurova'
nın -Karaisalı, Feke (köylerinde kızamık hastalı
ğı salgınının başıgösteridiğini gazetelerden oku
maktayız. Adana vilâyeti ile yaptığımız temas
ta, gazete havadislerini doğrulayan haber al
maktayız. Adana vilâyeti Sağlık Müdürlüğü bu 
hususta gereken hazırlığı yapmış, gerekli çaba
yı gövstermiş ise de, Hükümetin' bu konuda bi
raz daha uyamik olmasını diliyeceğim. Çünlkü 
Adana'tıın, Bâlâ, Saimlbeyli, Feke, Karaisalı, 
Pozantı ve Balhçe kazalarında kış aylarında ula-
şi!m imkânları azabr. Buranın halkı da fakir 
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olduğundan, belki kışın birçok kişi birtakım ıs
tıraplara mulhatalbolalbilir. Bu bakımdan Sağlık 
Bakanlığının bu konuda Adana Sağlık Müdür
lüğüne müzahir olmasını, gerekli ilâçları gön
dermesini, gerıolkli broşürleri göndermesini, hat
tâ öğretmenler ve imamlar vasıtasiyle halika 
konferanslar verdirip uyandırdı asını bilhassa 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

ıSAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Bu hususa cevap vermek 
üzere söız istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMıUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Muhterem Başkan, muhte
remi arkadaşlar; sayın arkadaşımızın kızamık 
hastalığının Adana'da fazla 'miktarda seyretti
ği ve şimdiden tedbir alınması hususundaki ko
nuşmalarını cevaplandırmak istiyorum. 

Kızamık, dünyanın her tarafında çocuklar
da, çocuk yaşlarında bilhassa seyreden bir has
talıktır. Bu hastalığın ihtilâfa sonunda ekseri
yetle ölümler vulkuibulur. Bunun için tedbirler 
alınır. Aynı zamanda şimdi, gamaglobin, bilhas
sa salgın zamanında kızamık aşısı mevcuttur. 
Adana'daki salgından, kızamık salgınından ha
berimiz varıdır. Yüze yakın kızamık olayı vu-
'kulbulduğu ve derhal tedbir alındığı ve hiçbir 
ölümün vukulbulmadığı bize bildinlmişitir. Esa
sen koruyucu hekimlikte son derece hassas bu
lunmaktayız. Hassasiyet göstermekteyiz 

Kıştan evvel, bu 'gibi ilçelere lâzımgelen 
ilâç ve malzemeyi göndermekteyiz ve gerekli 
tedbirleri almaktayız. Oralarda çeşitli antibiyo
tiklere ilâveten, gamaıglebin ve kızamık aşısı 
da mevcuttur. Her hangi bir tehlike yoktur. 
Bu nevi kazalara, dalha ufaktaki, Doğu'daM 
•kazalara da yine evvelden gerekli ilâç ve per
sonel tedbirini almaktayız. Her hangi bir teh
likenin ve çocuklar arasında vukubulan kıza
mık vefiyatı verimemek için elimizden gelen bü
tün tedbirleri alımı§ bulunmaktayız. Teşekkür 
ederim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Teşek
kür ederiz. 

4. .— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangü'e İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/508) 

BA'ŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Düşüşleri Baka

nı İhsan SaJbri Cağlayangil'in dönüşüne kadar, 
kendisime, içişleri Bakanı B. Faruk Sükan'm 
vekillik etmesinin, Başlbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

CumJhurbaşkanı Vekili 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a Adalet Baka
nı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/509) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Turzim ve Ta

nıtma Ba'kanı B. Nihad Kürşad'ın dönüşüne ka
dar kendisinle, Adalet Bakanı B. Hasan Din
çer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

(İibrahim Şevki Atasağun 
'Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6'. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6798 
sayılı Kanunla değişik 71 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki 751 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin hâkimlere ilişkin hükmünün 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/510) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığınca, 

256'6 sayılı Hâkimler Kanununun 0798 sayılı 
Kanunla değişik 71 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki 76i sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tümümün Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve dâva konusu fılkra-
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nın, hâkimlere ilişkin hükmünün, Anayasaya 
aykırı 'buluniduğundan iptaline 29 . 1 1 . 1966 
gününde 1966/11 esas ve 1966/44 Karar sayı-
siyle karar verilmiştir. 

Bilgilerimizi rica ederini. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim. Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril

mesi halikında Başkanlık tezkeresi (3/5.12) 
'BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo

rum. 
Genel Kurula 

Aşağıda aldları yazılı sayın mi Pot vekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 2 . 12 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır, 

(Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruıh Bazbeyli 

Yoagat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 57 
gün, hastalığına binaen, 11 . 11 . 19G6 tarihin
den itibaren. 

Adana Milletvekili B. Tahir Yüeefcök, 19 
gün, haftalığına binaen 1 . 11 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili Seyit Far ak Önder, 13 
gün, hastalığıma binaen 1 . 12 . 1986 tarihinden 
itibaren. 

iSamsun Milletvekili Namık Kemal Tüleızioğ-
lu, 28 gün, hastalığına binaen 6 . 12 . 1966 tari
hinden itibaren. 

Teker teker okutup oylarınıza sunacağını. 
Yozgat Milletvekili Turgut Ni/amoğlu, 57 

gün, hastalığına binaen, 11 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul ödenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Adana Milletvekili TaJhir Yücekök, 19 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1966 tarihinden iti-
ibaren. 

ıBAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Seyit Faruk önder, 13 
gün, hastalığına binaen, 1 . 12 . 1966 tarihimden 
itibaren. 

'BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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•Samsun Milletvekili Namık Kemal Tüleızıoğ-
lu, 28 ıgün, hastalığına binaen, 6 12 . 1966 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu TaHî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen ,1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne 5 nci fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Ilarb Okulu öğrenci
lerinden okuldan ihracolunanların askerlik 'mü
kellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifinin tek
rar görüşülmek üzere Millî Savunma Komisyo
nuna havalesine dair Millî Savunma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (3/511) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 . 12 . 1966 günkü Gündemin, Tüzük gere

ğince bir defa görüşülmesi yapılacak işler bölü
münün ikinci sırasında bulunan, Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arka
daşının, 97 sayılı Kanunu değiştiren 1076 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesine 5 nci fıkra eklen
mesine dair ek kanun teklifi ile Mardin Millet
vekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğroncilerinder okuldan ih-
racolünanlai'in askerlik mükellefiyetlerini dü
zenliyen kanun teklifi (S. Sayısı 22 ye 1 nci ek); 
İçtüzüğün 68 nci maddesine göre, Komisyonu
muzda tekrar görüşülmesi karar altına alınmış
tır. 

Mezkûr tekliflerin Komisyonumuza havale 
buyurulması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Millî ıSavunma Kdmisyonu Başkanı 
İstanbul 

Sadettin Bilgiç. 

BAŞKAN — Bu teklifin geriverilmesi husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Oylandıktan sonra söz istedi
niz, mümkün mü beyefendi? 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş-
I kan, oylamadan evvel söz istiyorum, dedim. 
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BAŞKAN — Oylanmış bulunuyor, lütfen 
yerinize oturmanızı rica ederim. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Süz istedi
ğim zaman henüz oylama yapılmamış idi. 

BAŞKAN — Oylama yapıldığını bildirdim, 
zabıtlar buradadır. Buyurun siz idare edin öy
leyse. Oya koymadan söz isteseydiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Başkan uyuyor. 

BAŞKAN — Lütfen boşuna ısrar etmeyin 
efendim. 

Siz uyuyorsunuz orada. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 

—• Efendim siz oya koymadan evvel söz istedi, 
daha karar verilmeden evvel. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Oya koyma
dan ben söz istemiştim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Evet efendim; karar verilmeden söz istemiş
tik. Haksızlık ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Haksızlığı siz ediyorsunuz. 
Oturunuz yerinize lütfen. Yoksa ihtar verece
ğim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Verin efendim, öyle ise şimdi ben de söz 
istiyorum veriniz ihtarınızı. 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, iti
raz ettiğiniz için. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Esas sözü 
ben istemiştim, öyle ise bana da ihtar verin... 

BAŞKAN — Size de bir ihtar veriyorum. 
Oturunuz yerinize lütfen. 

Rifat Baykal (Mardin) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

8. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un 
dinî duyguların ve konuların istismar edildiği 
iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/46) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyetinin lâilk nitelikte bir 

Hukuk Devleti olduğu Anayasamızın 2 nci 
maddesinde kesinlikle ifade edilmiştir. 

Lâik Devlet telâkkisi Batı dünyasının esas 
Teşkilât kanunları ile düzenlenmiş ve hukuk 
düzeni içinde gelişmiştir. Her cemiyetin bün
yesine, devletlerin karakterine göre anlam ka
zanmış, ihtilâf ve münakaşası o ülkelerde çok

tan halledilmiş bir müessesedir. Batı dünyası 
derken Batı'daki modern devletlerin ve müref
feh cemiyetlerin hepsini kaydetmediğimizi bil
hassa işaret etmek .isteriz. Zira Batı dünyasın
da modern devletlerin ve müreffeh cemiyetle
rin pek çokları lâik karakterli bir Devlet dü
zeni ile idare edilmezler. Bugün demokrasi dün
yasında ve Demirperde ülkelerinde ayrı tatbi
kattan idoğan iki ayrı lâiklik anlamı teşekkül 
etmiştir. Bilfarz Fransa ve Birleşik Amerika'
da din işini Devlet işinden ayıran ve her iki
sini de 'kendi sahasında tam hürriyete ulaştı
ran anlama karşı, Sovyet Rusya'da lâiklik te
lâkkisi dinî telkinata asla müsaade ve müsama
ha etmiyen ve fakat dinsizlik ve inançsızlığın 
serbestçe propaganda edilme hürriyetini tanı
yan bir anlam kazanmıştır. 

Türkiye'de ise Anayasanın bu kesin hük
mü tatbikatta hükümetlerin bünyesine ve ik
tidarların niyetine göre anlam kazanmıştır. 
Bir türlü ilmî ve roel ölçüsüne varamamıştır. 
Bu sebepledir ki, bilhassa İslâm dini, aslında 
lâik anlayışa çok müsait karakterde hiır din 
olmasına rağmen siyasilerin sultasından bir 
türlü kurtulamamaktadır. Siyasi hudutlarımız 
içinde ve dışında tümüyle Müslüman olan Türk 
Milleti iki yönlü din istismarcısı siyasilerin 
inancında kendisini rahat bırakacağı günü has
retle bekler hale gelmiştir. 

Din istismarının iki yönü şöyle tanımlanabi
lir : 

Birincisi; inanç ve itikada karşı çıkma yolu. 
Bu yolu ihtiyar edenler her türlü inanç teza
hürüne 'karşıdırlar. İnanmış kişileri cemiyet 
düşmanı, milletin terakkisine mâni birer un
sur, medenileşmeyi ve modernleşmeyi köstek
leyici birer inkılâp suçlusu sayarlar. Bu su
retle vicdanlarda yarattıkları terör ve gönül
lere saldıkları suçluluk psikozu üzerinde taht 
kurup milleti idare etmek isterler. Siyasi ra
kiplerini ve idare etmelk istedikleri cemiyetin 
fertlerini dinî duyguları yönünden sigaya çek- -
mek suretiyle kendilerine nüfuz temin ederler. 
Yani ters yönden dini ve dinî duyguları istis
mar ederler. 

İkincisi; dinin yanında ıgörünme yoludur. 
Bunlar gösterişli ibadet, dinî müesseselere 
salhte mensubiyet, dinî duyguları aşırı siyanet 
yolu ile inançlı kalbleri fethetme yolunu se-



M. Meclisi B : 14 5 . 12 . 1966 O : 1 

çerler. Tasarladıkları hedefe varıncaya kadar 
din. kisvesi altında tezahür eden hurafata, aşırı 
akımlara taviz verirler. Bu yolla iktidara 
ulaşınca da, aynı müesseseyi bir başkasının 
kendilerini düşürmek için kullanacağı korku
suna kapılırlar. Bu korkunun tesiriyle de din 
müessesesi üzerinde bir himaye ve sulta kurma
ya yelteuirler. 

Şüphesiz dâikliik tatbikatı [bu sayılanların 
her ikisi de .değildir. Kanaatimizce lâiklik inan
ca saygı ayrı inanışları birleştirmeye zorlama
mak, inancı Devlet kuvvetinin tazyiki altın
da tutmamaktır. Türk cemiyetinde kolayca iş
lemesi kabil olan fbu .anlayış maalesef siya
si! ereo yoklat): çıkarılmaya uğraşıldığı için 
Anayasanın 19 neu maddesini tedvine kanun 
koyucu lüzum hissetmiştir. Keza Anayasanın 
154 ncü maddesi de bu müessesenin teşkilâtını 
düzonliyccelk kanunu lüzumlu görmüştür. 633 
sayılı Kanun ise Anayasanın İm hükmünden 
doğmuştur. 

İşte din istismarına 'engel olacak bu Ana
yasa hükmü ve Anayasaya, dayanılarak tedvin 
edilmiş olan Teşkilât Kanunu muvacehesinde 
yayın Başbakanın bu kanun maddelerinin getir
diği hukuk düzenini asan davranışları müşa
hede edilmiştir'. Bu maksatla meseleyi Yüce 
Meclisin 'huzuruna getirmeyi Büyük Milletin 
naçiz temsilcisi olarak kanun ve vicdan iborcu; 
aynı zamanda 'vazifemizin asıl ve esası saydık. 
Hele «Ayasofyayı cami yapacağım» parolası ile 
sandalyasına oturan !bir Vekilin, Ikendisine bu 
[beyanı için oy verenlerin Adalet Partisi 3 ncü 
Kongresine gelip «Ayasofya, Ayasofya» diye 
bağırmasına, «Allanınız var mı?» diye cevap 
vermesini de müşahede .ettikten sonra bu gö-
ırevin ifasında geç kalmamanın zaruretine inan
dık.- Şüphesiz Allalhın varlığı 'kişilerin kabul 
veya reddine 'bağlı değildir. Ancak Müslüman
lara «Aİlahınız var mı?» diye sorabilenlerin ic
raatı da ibretâmiz olacaktır. Şöyle İki : 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevlerine dair 633 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan 
Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu madde hükmü 
sarihtir. Esasen madde kanunun Geçici Karma 
Komisyondaki müzakeresi 'sırasında Hükümet 
tasarısının 1 nci maddesinde mevcudolan («Baş

bakan bu (kuruluşun yönetimi ile ilgili yetki 
ve görevlerini bir Devlet Bakanına devredebi
lir.» ibareli fıkrasını çıkarmak suretiyle, ve 
bilhassa 'bugünkü şekliyle tedvin edilmiş 
tir. Bu fıkranın ne maksatla tedvin edil
diği kanunun gerekçesinde «bu sebeplerle Baş
kanlığın Başbakanlığa bağlanması Devletin yü
rütme organı 'olan Hükümet ve onun başı 
olan Başbakandan doğrudan ilişiğini tesbit eder. 

Başkanlığın doğrudan Başbakanlığa bağ-
1 an im as ı mü e s ses enin öz eli i ğind en gelmekte dir. 
Müslüman Türk halikının mânevi liderliğini 
temsil eden 'bir makamını aslında muhtar ve 
hattâ müstakil Ibir müessesenin basında bulun
ması gerekir. Ancak İslâm dininin kuruluş 
prensipleri ve tarihî akışı, ıbu dine ruhban sı
nıfına dayanan bir cemaat idaresi karakteri 
vermemiştir. Bunun içindir iki lâik Devlet gö
rüşü esasına dayanan Anayasamızda, 154 ncü 
madde tedvin edilerek dinî 'faaliyetler Devle
tin himaye ve siyanetinc tevdi edilmiştir. 

Bu sebeplerle Başkanlığın Başbakanlığa 
bağlanması Devletin yürütme organı olan Hü
kümet ve onun başı olan Başbakanla doğru
dan ilişiğini tesbit eder. Aynı zamanda bu gö
revin bir Devlet Bakanına devredilmesi gibi 
politik ilişiği de önler.» denmek suretiyle açık
lıkla ve kesinlikle ifade edilmiştir. 

Maddenin 'bu sarahatine rağmen Demire! 
Hükümetinin kuruluşunda kanun açıkça çiğ
nenerek Diyanet İşleri Başkanlığı bir Devlet 
Bakanlığına bağlanmıştır. Bu davranıştan na
sıl özel bir maksat güdüldüğü izahatımız iler
ledikçe daha iyi anlaşılacaktır. Şimdilik şu ka
darına değinmek isteriz ki, bu Devlet Bakan
lığına [bilhassa Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
de bağlanmasına dikkat edilmiştir. Zira Va
kıflar Genel Müdürlüğü bâzı din görevlileri
ldin maaş alması ve atanması yönünden Diya
net İşleri .Bakanlığı ile sıkı ilişiği olan bir mü
essesedir. Aynı zamanda ibadethanelerin ya
pım, balkım ve onarımı yardımları da Vakıf
lar Gene! Müdürlüğü Bütçesinden harcanmak
tadır. Bu iki müesseseyi aynı Devlet Bakan
lığında toplamaktan muradedilen gayenin di
nî faaliyetleri bütün şümulü ile illerde ne dere
ce idare ettiğini arz edeceğimiz bir zatın sul
tasına vermekten ibaret bir plân olduğuna işa
ret etmek isteriz. 
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2. — Bu şekilde kanunsuz olarak işe karış
tırılan Devlet Bakanı Sayın Sergin de ayrıca 
kanun dışı 'davranışları Anayasayı ihlâl eden 
fiilleri ile, makamının hukukan sorumlusu olan 
Başbakanı ilzam etmiştir. Başbakan da gerek 
/beyanları, gerekse imzaladığı vesikalarla bu 
fiillere iştirak ve neticesini itmam etmiştir. 

3. — 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtına tâyin 
edilecek kimselerin tâyin olacakları yere göre 
niteliklerini tesbit etmiştir. Buna rağmen Dev
let Bakanının tazyiki ile birçok makamlara 
o yerin niteliğini taşımıyan adamlar getiril
miştir. Bu tâyinlerden ıgcniş çapta siyasi çı
karlar temin .edilmiş, tâyin «dilen kişiden bek
lenen siyasi çıkar temin edilemediği veya ar
tık edilme imkânı veya lüzumu kalmadığı an
da da tekrar kanunsuz olarak başka yerlere 
nakledilmiş veya vazifesine son verilmiştir. 

Bir misal arz edelim : 
Halen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, da

ha doğrusu gayrikanuni tâyini ile gayrihu-
kuikî davranışlarını yürüten ve son günlerde 
de perde arkasından fiilen ve cebren Diyanet 
İşleri Başkanlığını yöneten Yaşar Tunagür, 
633 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 
İzmir Merkez Vaizidir. Tahsili Tapu - Kadas
tro Okulu olup Bağdad'dan kurs belgelidir. 
Bu kişi bu niteliği ile kanunun geçici 1 nci 
maddesi (a) lb endin o göre ve hakkı müktesep 
kaidesince bu görevde kalabilir, başka bir gö
reve atanması gerekirse bu yerin müftülük 
makamı olmasına asla kanuni cevaz yoktur. 
İşte bu kişi 67 ilin içinde en yüksek maaş kad
rosu olan İstanbul Müftülüğüne bu kadro de
ğiştirilmek suretiyle tâyin edilmiştir. 
' Bu hareket kanunsuz ve maksatlıdır. Zira 
bu yere tâyin edilen bu kişi aynı görev uhde
sinde 'bırakılarak ve yine kanunsuz olarak Di
yanet İşleri Başkan yardımcılığına vekâleten 
getirilmiştir. Bu tâyinden maksat ise Diyanet 
İşleri Başkanı Devlet Bakanının hemşehrisi ve 
Başbakanın yakını olan bu kişinin önce bu ze
vata Diyanetin iç bünyesi hakkında casusluk 
etmesini, gerekli temizlik yapıldıktan sonra 
da bu müesseseyi efendilerinin emrine uygun 
olarak fiilen idaro 'etmesini temindir. Bu id
diamızın birinci safhasının nasıl tahakkuk et
tirildiğini, ikinci safhasına nasıl gidilmekte 

olduğunu hâdiseleri izah ettikçe ve olayları 
delillerine göre sırasiyle arz ettikçe daha açık 
ortaya koymuş olacağız. 

4. — 633 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra ku
ruluşunda tâyinlerin usulünü derpiş etmiştir. 
Bu maddenin (d) hendi Personel Dairesi Baş
kanının müşterek kararname ile tâyinini em
retmektedir. Bu sarih hüküm Devlet Bakanı 
tarafından defalarca hiçe sayılmış, bir yıllık 
iktidarları .müddetinee tam ıbeş aded Personel 
Dairesi Başkanı değiştirilmiştir. Bu değiştir
melerin dördü vekâleten tâyin şeklinde ve 
sadece Devlet Bakanının imzası iledir. Yani 
Başbakanın imzası yoktur. Halbuki Devlet Ba
kanlığı kanunla kurulmuş bir organ olmayıp 
Hükümet icraatı olarak, dilenildiği zaman kal
dırılan, dilenildiği zaman konulan jbir makam
dır. Bu yeri işgal eden kimsenin sahibi salâ
hiyet imzası ile Devlet Hazinesinden yapıla
cak harcamalar usulsüz olup zimmet telâkki 
edilmek gerekir. Bu haile göre Devlet Baka
nının re'sen yaptığı vekâleten rtâyin suretiyle 
maaş alan (3) aded Başkan yardımcısı, (2) Tef
tiş Kurulu Başkanı, (4) Personel Dairesi Baş
kanı vekâlet maaşlarını veya yevmiye ücret
lerini kanunsuz ve usulsüz almışlardır. Halen 
de almaya devam etmektedirler. 

Bu tâyinler arasında Personel Dairesi Baş
kanlığı bilhassa ayrı bir özellik taşımaktadır. 
Zira bu makamı işgal eden kimse Diyanet teş
kilâtında birkaç kişi hariç bütün tâyinlerin 
ilk inha muamelesini yapar. Buraya oturtulan 
kimselerin Hükümetin partizan tâyin istekleri
ne karşı koyması sık sık değiştirmelerine se-
belbolmuştur. Onun içindir ki bir yılda 5 defa 
bu makamda değişiklik yapılmıştır. 

o. — 633 sayılı Kanunun 25 nci maddesi 
Diyanet teşkilâtı personelinin siyasetle uğraş
masını yasaklamıştır. Bu hususta Memurin 
Kanunundan daha ileri ve sıkı hüküm vazedil
miştir. Buna rağmen siyasi davranışları tes
bit edilen ve haklarında işten el çektirme ka
rarı alınan bâzı hizmetliler Devlet Bakanının 
himayesine mazhar olmuş ve vazifelerine iade 
edilmişlerdir. Bu kimselerden bir kısmına iza
fe edilen suçlar Devletin ıtemel nizamım tehli
keye düşürecek vasıftadır. Yüce Meclis genso-
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ru önergemize, iltifat edecek olursa bu tehli- i 
keli davranışların vesikaları birer ibret levha
sı olarak arz edilecektir. 

6. 633 sayılı Kanunun 29 neu maddesi her 
yıl 2 000 imam - hatip kadrosunun köylere tev
ziini âmirdir. Bu dağıtımın esaslarını Bakan
lar Kurulu tesbit edecektir. Bakanlar Kuru
lunun tesbit ettiği esaslar ve bunu bildiren 
Kararname malûmumuz değildir. Ancak bu 
işin icraatı tam partizanca ve siyasi ölçülerle 
yapılmıştır. Tevziat bizzat Vekil tarafından 
hazırlanan listelere göre yapılmış, bazan 2 000 e 
yakın nüfuslu köylere kadro verilmeyip .150 
nüfuslu köylerin tercih edildiği görülmüştür. 

Başbakanın kanunsuz olarak kanunsuzlukla
ra memur ettiği Devlet Bakanının görünürde
ki kanunsuz icraatını birkaç küçük misalle iza
ha çalışmış bulunuyoruz. Bu zatın asıl perde ar
kasında kalan icraatı vardır ki, daha vahîm 
olan da budur. Esasen bu görünürdeki kanun
suzluklar perde arkasında temin ejdilmek iste
nen siyasi çıkarların hazırlığı içindir. Perdeli 
icraatın başaktörü Başkan Yardımcısı Yaşar 
Tunagür'dür. Sayın Tunagün Devlet Bakanı
nın hemşehrisidir. Garip bir tesadüf eseri ola
rak da Ankara'daki 10 000 lercc kiralık ev 
arasından bula bula Sayın Başbakanın eşine ait 
daireyi bulup kiraya tutmuştur. Tunagür 
Hoca aynı zamanda Devlet Bakanının Diyanet
teki (sağkol) udur. Bay Bakan Diyanet Teş
kilâtım (kökünden dağıtır) da Bay Tunagür'ü 
yerinden oynatmaya razı olamaz. Bu beyan bize 
ait değilıdir. Bizzat Bakanın ifadesidir. Siyasi 
istismarlarına alet olmadığı için yerinden al
maya karar verdiği diğer Başkan Yardımcısı 
Cemalettin Kaplan'a dokunmaması için, Türki
ye Müftüleri adına, kendisine ricaya gelen 
Kayseri, Bursa, Konya, Erzurum müftülerin
den müteşekkil bir heyete sarf ettiği beyanlar
dır. 

Sayın Başbakan, kanunsuz Devlet Bakanı 
ve onun Diyanetteki sağ kokı 'marifetiyle Di
yanet Teşkilâtını kendi politikasına alet etmek 
ister. Bunun için de müesseseye siyasetiuee 
kullanabileceği, keyfince işliyen bir şekil ver- v 

mek ister. Yani Sayın Başbakan Müslüman 
Türkün inancının sembolü olan din müessesesi
nin kanımla siyanet ve 'himayesine tevdi edilen 
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i teşkilâtını partisinin ve bilhassa şahsının pro
paganda vasıtası olarak kullanmak ister. 

Bunun yolu ise halk üzerinde çok müessir 
olduğunu bizzat tecrübesi ile bildiği din görevli
lerinin siyasetinin enirine muti kılmaktır. Bunun 
•ela. çaresi insanları midesinden ve menfaatinden 
avlamaktır. Kısa zamanda zengin olmayı bece
rebilen her faninin felsefesi buna dayandığı için 
Sayın Başbakan da başka türlü düşünemezdi. 
Bu maksatladır ki, Sayın Başbakanın kanunsuz 
Bakanı ve onun sağ kokı bu kavlin fiilini icraya 
başladılar ancak her aı<t niyetli işte olduğu gibi 
bu işte de bir muhalif rûzigâr bu hayalden plânı 
tozdum an elti bu kurnaz plânın püf noktası şu
rada başlıyordu. Politik emellere alet edilmek is
tenen camianın hüviyeti yanlış tesbit edilmiş, 
mahiyeti yanlış tedris edilmişti. Zira din görev
lileri çoğunluğu ile az tahsilli olsalar da, çok iman-
'lı, az kazançlı olısalar da çok kanaatkar idiler. İman
la kanaatkârlığın birleştiği sinede hasis menfaat 
valilerinin rahne açanııyacağını Sayın Başba
kan nereden bileceikti. 

Diyanetteki (sağkol) harekete geçti ilk ted
bir .olarak bâzı taşra teşkilâtı görevlileri yerle
rinden alındı. Bir kısmı erkence emekli edildi. 
Merkezde bâzı vekâleten tâyinler yapıldı. Arkası 
sıvazlananlardan sadakat davranışları beklendi. 
Ama gariptir ki, senelerce hakir görülen bu sınıf 
da hakkını aramasını öğrenmişti. Ankara'ya 
akımlar başladı. Diyanet İşleri Başkanı Sayın 
İbrahim. Elmalı'ya müracaatlar oluyordu. Diya
net İşleri Başkanı, hakiki müslumandan hile ola-
mıyacağma inandığı için tetkike lüzum görme
den imzaladığı yardımcısının muamelesinden 
sızlanan bunca mağduru görünce işe el koydu. 
O günden itibaren sebepsiz nakil, keyfi emekli 
muamelesi, kayırma tâyin muamelesi Sayın Baş
kanın süzgecinden geçtiği için duıtmuştu. 

Bunun üzerine siyasi emellere alet olımıyan 
Diyanet Teşkilâtının kendi işlerine yaraımıyacağı 
kanaatine varan istismarcılar başka yolları dene
diler. Önce Sayın Elmalı'nın ikna edilmesine uğ
raştılar. İmanından başka efendi, vazifesinden 
başka politika bilnıiyen Başkan Elmalı bütün 
'Sondajlara rağmen, plâna uygun hale getirilme
di. O zaman çok kullanılmış bir metoda başvu
ruldu. Sayın Elmalı'ya Hükümet n ezdin den bir 
dış ülke seyahati tebşir edildi. Bu seyahatin ınat-
lûbolan sürece uzamasını temin için de resmî 
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Tunus ve Libya seyaihatine iki islâm Arap .Dev
letinin de gayriresmî olarak ziyaret edilmesi 
(Sağ - kol) kanunsuz Bakan işbirliği ile temin 
edildi. Bütün bunlar yapılırken Batındaki niye
tin husulünü kolaylaştırmak için Diyanet İşleri 
Başkanına bu munzam seyahatin Yaşar Tunagür 
gayreti ile tahakkuk ettiği kanısının -verilmesine 
bilhassa dikkat edildi. Bundan maksat şu idi : 
Sayın Elmalı yola getirilememiş, siyasi emellere 
alet edilememişti. Derhal değiştiıımcye ele zemin 
müsait değildi. Zira Başbakan kısa bir süre önce 
müslüman Türk halkının oy desteği ile iktidara 
gelmişti. Hükümetin ilk icraatlarından biri olan 
Sayın İbrahim Elmalı'yı Diyanet İşleri Başkanı 
yapması bu çevreleri son derece memnun etmişti. 
Bu kadar kısa zamanda ve bu çevreler bâzı me
totlarla hazırlanmadan Sayın Elmalı'yı değiştir
mek oy kaybına sebebolabilirdi. Şimdilik en iyi 
çare seyahat formülünün tatbiki idi. Sayın Baş
kan seyahaita gidenken nasıl olsa yerine Bakanın 
sağ - kolu Sayın Tunagür'ii vekil yapardı, zira 
bu mizansen, biraz da ihsas yolu ile hazırlanmış
tı. İşte bu art niyetli formül bu noktada da çık
maza girdi. Denge bozuldu. 

Çünkü, Sayın Elmalı 'Türkiye'yi terk edece
ği gün yokluğunda yapılacak işleri iki yar
dımcısına taksim etmiş ve tâyin, nakil, azil, 
emekli işlemlerini 'Sayın Tunagür'e bırakma
mıştı. Hayal perdesini yıkan bu davranış ka
nunsuz Balkanı çileden çıkarmaya kâfi gelmiş
ti. Bel bağladığı ümitlerin suya düştüğünü 
gören Balkan Hariciye Vekâleti kanaliyle der
hal seyaJhaMn Kalhire ve Şam'a aidolan kısmı
nı iptal ettiğini Tunus Sefirimizle ve Roma Ha
vaalanına bildirdi. Sayın Bakanın öfkesinin se
yahatin tannanımı iptal derecesinde olmadığına 
ve Sayın Elmalı'nın Roma Hava alanında geri 
çevrilmed iğine Devletimizin dış itibarı yönlün
den minnet duymamız gerekir. Ancak, nedeni
ni arz ettiğimiz yarısı iptal edilen bu seyaihat 
macerasının Sayın Elmalı'nın azil fermanına 
mucip sebep yapılmasındaki garipliğe de işa
ret etmek isteriz. Hele Dışişleri Balkanlı ğmın 
ıçıolk faydalı ve müspet olduğu elçiliğimizin ra
poru ile bildirilen Tunus seyahatıma ait rivaye
tin halk efkârına ters istikamette yayılma gay
reti aşağıda arz olunacak taktiğin tipik belirti
si olmuştur. 

Böylece ters çıkan hesap gene çok kullanıl

mış ve iyi bilinen bir metotla tashih edilmek 
istemdi. Balkanın özel temaslar ve resmî yazış
malar yoluyla zorlanmasına rağmen Sayın El
malı Yaşar Tunagör'e plâna uygun temizliği 
yapacak imıza salâhiyetini vermedi- O halde ye
ni plân uygulanmalıydı. Din müessesesinin si
yasete alet edilmesine engel olan, İktidar Par-
löımanterlerinin partizan tâyin tekliflerini red
deden Sayın Elmalı basın yoluyla yıpratılacak, 
bâzı çevrelerin gözünde menfur tanıtılacak, 
kâfi miktarda terzil ve tezlil edildikten sıonra 
da «kulağından tutulup atılacak» di. Ama bu 
yapılırken Müslüman Türk Milletinin hisleri 
rencide olacakmış, halkın büyük çoğunluğu
nun inancına da küfre vesile olacakmış bu ki
min umurunda idi. İşte bu yapıldı. Türkiye'de 
her Mıüslülmana yakıştırılması âdet haline ge
len (nurculuk) damgası Sayın Elmalıya'da vu
ruldu. Türkiyetâe her hasmı kolayca yok ede
ceğine inanılan meşhur silâh ateşlendi. Sayın 
Elmalı (Atatürk düşmanı) ilân edildi. Gayri-
mesül çevrelerce yapılan bu suçlamaların 
sıhhat derecesini reısmî ve mesul mercilerden. 
alenen sorduk. Bugüne kadar bu çevreler sü
kûtu ihtiyar ettiler. Böylece istenen vasatın 
hazırlandığını zanneden kanunsuz bakan ve hi
mayecisi Sayın Başbakan din sömürücülükle
rinin büyük engelini bertaraf ettiler. Ama ge
ne hesapları yanlış çıktı. «Cenaibıhak» lı nutuk
larına kanıp da kendilerine oy vermekten başka 
meziyeti olmadığını zannettikleri Müslüman 
Türk halkı yani kendi deyimleriyle (Millî ira
de) nin bütüne yakın en büyük parçası ken
dilerini protesto etti. Hesapta olmıyan bu asîl 
davranıştan ürken plâncılar bu ke<z eski kullan
dıklarından daha da müstamel bir metodu de
nemeye cüret ettiler. Sayın Elmalı'yı bir siyasi 
partiye m'ensubolarak ilândan haya etmediler. 
Bütün bu olanların hesabını Yüce Heyetinizin 
soracağına inanıyoruz. Şayet büyük milletin 
saygı değer vekilleri bu hesabı sormazsa biz
zat milletin soracağı günlerin uzak olmadığını 
hatırlatmak isteriz. 

Bu arz edilen olaylar neden ihdas edilmiş
tir? 

Sayın Başbakan siyasi hayatının kısa geç
mişine rağmen en çak (Cenabıhak) lı nutuk 
söyliyen ve yegâne dinî maikale yazan siyasi li
der olmuştur. Kahir ekseriyeti Müslüman olan 
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Türkiye halkı kendi inancının işaretini veren 
politikacıyı çabuk benimsemektedir. Sayın Baş
bakanın da tez başarıya ulaşmasında, diğer 
faktörlerin yanında, bu husus ayrıca mühim 
âmillerden biri olmuştur. Sayın Başbakan hal
kın hissiyatına - uygun düşen bu davranışlarını 
tek alârane bir şekilde icra ettiği için de çabu
cak, en ücra köşelerden (çok dindar adam,) hat
tâ tevatüren (Hazreti Süleyman) olarak adını 
duyurmuştu. Gerçi bu davranışlarından bidayet
ten beri samimiyetten uzak ve sahih olmaktan 
ağrı olduğu için bâzı falsolar vermiş ise de, halk 
uzun yılların politikacısında, yalandan bile olsa, 
bu çeşit hareket görmediği için hataların vaha
metini kavrıyamamıştı. Bu sebepledir ki. halk, 
Sayın Başbakanın (sabah kahvaltısını etmeden 
evvel Allah'a dua edıen bir ailenin ferdi) oldu
ğunu ilân eden sesindeki, Müslüman kulaklara 
çıfıt akidesini duyuran tonu fark edememiştir. 
Halbuki, bu müslüman halkın kendisi yemekten 
evvel dua etmez; yemekten sonra, Allah'ına. 
şükr için dua eder. Ve hele sabah duasını kahval
tısıyla bile değil, günün ilk ışığından evvel sa
bah namaziylc eda eder. Gene bu halk yılların 
susamışlığı içinde Sayın Başbakanın sabah na
mazını kılma'k için ta... Buğday 'Sokaktan kal
kıp, Ulus'taki Hacıbaıyram Camiine git m esinde
ki ve hele özentiyle başına takke giymesindeki 
ince siyasi maksadı sezem>emiş'tir. Onun için de 
sahaftı namazını - siyasi maksadı yoksa - neden 
evinde kılmadığımı, hele hele Buğday Sokaktan 
Hacibayram'a kadar bir düzüne camii saJbah 
karanlığında neden aşıp geldiğini kendikenldi-
ne soranı almıştır. 

ıSayin 'Demirol hiçbir resmî sıfatı bulunma
dığı ve sadece Adalet Partisinin lider namze
di olduğu devrede kendisine izafe edilen ('Ma
sonluk) sıfatını ret için dünyada bir eşine daha 
raslanmıyan bir yola tevessül etmişti. Kongreye 
sonradan sılhlhati münakaşa konusu olan ve 
Mason derneklerini birbirine takan vesika ibra 
.etmişti. Kanunen ya'saJk ̂ olmıyan bir yere men-' 
subiyetini inkâr için bunca çırpınışın sebebini 
halk teemmül edememişti. Bu davranışı ile Sa
yın Demirel'in varmak istediği hedefin üstünde 
durmamıştı. Masonluk iddiasına karsı O'im in
kâr edip Müslümanlığını iddia etmekle, mason
ları dinsiz •gösterme çabasına düştüğü için ma
sonlara, masonluğu Müslümanlıkla kıyas etmek 

suretiyle de Müslümanlara hakaret etmişti. Et
mişti ama, Müslümanlar bu gürültü arasında 
bunu da ihmale değer bulmuşlardı. Sayın Baş
bakan .Eyüp Sultan'a gideceği vakit yakınlarının 
müslüman muhite telefon yağdırarak haber ver
in esindeki siyasi yatırınım o telefonların muha
tapları o an için teemmül edememişlerdi. «Eyüp 
Sultan'da Cuma namazı eda etmek her müminin 
hakkıdır, ama telefonlu namaz da ne ola ki?» 
diyememişlerdi. 

İşte bütün bu aldanmalarla, aklanınLŞ görün
melerle, aldatmalarla veya aldattım zannetmeler
le bir secini geçirildi. Ve Sayın Demirci iktida
ra geldi. Şimdi lâik bir Devletin lâik Hükümeti
nin başı idi. Ve anlaşılıyordu ki, vadetmek kolay, 
yapmak zordu. İnanmadığını yapmak ise daha 
da zordur. Halbuki Saym Başbakan şu birka
çına işaret ettiğimiz cinsten davranışları ile inan
mış çevrelerin en mutedilinden en sarpına kadar, 
her iblokuna istese de yapamıyacağı kadar vait
lerle angaje olmuştu. Kaldı ki, hiçbir şey yap
maya da esasen niyetli değildi. Sayın Demirci'
ni kanaatimce Müslüman kütlenin vazifesi ken
disini iktidara getirmekten ibaretti. Bu da oldu
ğuna göre arlık işleri bitmişti. Şimdi Saym De
mire! rahatça, bir taraftan (Cenabı - Hak) lı be
yanatlarını döktürür, bir yandan da, birkaç mu-
rabacıyı daha da milyoner yapacak ekonomik 
faaliyetine devam edebilirdi. Kendisine oy ve
ren büyük kütlenin beklediği sosyal müesseseler
de ıslahat, İslâm ahlâkına dayanan faziletli idare, 
içtimai adalet prensibine dayalı, âdil, fakire, yok
sula yardımcı ekonomik faaliyet esasen Saym 
Demirci'm hayalinden bile geçmemişti. (Cenabı-
Hak) sözünü ikbaline merdiven yaptığı gibi, ik
tidarına da destek yapmak kendisi için en kestir
me formüldü. Ama bu hesap iki noktada yanlış 
çıkmıştı. Zira bu hesap betonarme hesabı değildi. 
Siyaset ilminde hesap riyaziye dinindeki hesaba 
benzemiyordu. Riyaziyede iki adcd ikiyi çarpsan 
da, toplasan da 4 eder. Ama sosyal kanunlara 
göre iki aded ikiyi toplarsan 4 eder; fakat iki 
adcd ikiyi çarparsan biribirlerini yokeder. İşte 
Saym Demire! tarafından bilinmiyen hesabın püf 
noktası bu idi. Türkiye'de 40 yıldır kurulmuş 
müesseseler ve onların işleme tarzı vardır. Yine 

Türkiye'de 49 yıldır, bilenmiş arzular vardı. Bu 
iki kuvvet, Demirci'm formülü ile, toplanamaz, 
mutlaka çarpışırdı. Ve bu çarpışmadan 4 hâsıl 
olmaz, Türk Milleti için yokluk doğardı. 
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Sayın Demirci için asıl imtihan bu anda baş
lamıştır. 

Bu iş gayrinıesul zamanlardaki (Cenabı -
Hak) lı nutuklarla geçiştirilemezdi. Karşısında 
40 .yılın kurucusu ye koruyucusu pozunda Sayın 
İnönü belirmişti. Sayın İnönü tehdidediyordu, 
itham ediyordu. Sayın Başvekile gericileri, nur
cuları, hilafetçileri ve teokratik Devlet hasretli
lerini himaye ediyorsun diyordu. Sayın Demi
rci'm sahai istismarında beliren bu ilk ve en bü
yük engel kendisini dehşete düşürdü. Başbakan 
köşeye kısılmıştı. Meselenin derinliğine inip, 
esasını ortaya koyacak, cesaretle müdafaa edecek 
ne niyeti, ne de kabiliyeti vardı. Onun için de 
iki yoldan birini seçecekti. Ya (bâtılı müdafaa) 
edecekti, ya da (hakikati inkâr) edecekti. Bâtıl 
denen şeyin içinde hakikatin gizli olduğunu bi
lecek ferasette olmadığı için Sayın Demirci ikin
ci yolu seçti. Esasen kolay olan da bu idi. Tarih 
boyunca her din sömürücüsü de sıkışınca Sayın 
Demirel'in yaptığını yapmıştı. Sayın Demirel'in 
üstüne varamadığı hakikat şu idi: Ezici çoğunlu
ğu Müslüman olan Türkiye halkı ne gericidir, 
ne hilafetçi, ne de teokratik Devlet hasretlisi. 
içinden birkaç fanatiğin çıkıp yaygara kopar
ması her cemiyet için normal ve mukadder iken 
bir milleti bu sıfatlarla damgalamak hiç kimse
nin hakkı olmamak gerekir. Milleti böyle gör
mek veya göstermek için ya dehşete kapılmış ol
mak veya taahhütlerden kurtulmaya bahane 
sayma yolunu ihtiyar etmek gerekir. 

Müslüman Türk halkının isteği basittir. Yıl
larca hor görülen inancına hürmet, Âdil idare. 
Kendisini fakrüzaruretten, sefaletten kurtaracak 
ekonomik -düzen. Kuvvet, rüşvet ve iltimas ye
rine, hakka dayanan adalet. Mal, can, ırz ve 
iman emniyeti. Ama bâtıl ile karıştırılan bu ha
kikati ayıklayıp müdal'aa etmeye Sayın Demirel'
in ne niyeti müsaitti, ne de cesareti. 

Sayın inönü de bu hakikati biliyordu. Ama 
Başbakanı bâtıl ile itham etmekte özel maksadı 
yardı. Zira Demirci, kendisinin yapması mümkün 
olmayan, yapmak istese de halkı inandırması ka
bil olmayan bir yol ile halkın reyini tarafına çe
kebilmişti. Buna dur demesi lâzımdı. Dedi ve 
durdurdu. 

İşte başlangıçta arz ettiğimiz G3o sayılı Ka
nunun tatbikatmdaki yolsuzluğun, Sayın El
malı'nın görevinden alınmasında itiraf edilemi-

vinı illeti, Anayasanın ihlâline varan davranış
ların sebebini bu olaylarla çözümlemek mümkün
dü.'. 

Sayın Başbakan dinî duyguları şahsi çıka
rma ve siyasi nüfuzuna alet etmek suretiyle 
din istismarcılığını yapmış ve Anayasanın 
19 ucu maddesini ihlâl etmiştir. Anayasanın 
1!) ucu maddesi : 

(... Siyasi veya şahsi çııkar veya nüfuz 
sağlama a timciyle, her ne suretle olursa olsun, 
dinî veya din duygularım yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve 'kötüye "kul
lanamaz) der. 

Anayasanın 19 ncıı maddesi herkesin dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahibolcluğunu 'ilân 
eder. Sayın Başbakan da her şeyden önce 'bir 
Tüı'k vatandaşı olarak inanç hürriyetine sahip
tir. Buna taarruz etmek haddimiz ve hakkı
mız değildir. İnancının icabı olan ibadetini de 
(kamu düzeni, genel alhiâik ve kanun çerçevesin-
'de, ifa et'ındk de Anayasanın kendilerine verdiği 
haktır. Yani Müslüman olan bir 'kimse bu inan
cında serbest olduğu gibi inancının icabı olan 
ibadetini yapmakta, camide namaz kılmakta 
da serbesttir. Buna da dahletmek kimsenin 
hakkı ve haddi değildir. Ancak iıir k'imse Al
lah'ın rızasını almak yerine, halkın reyini al-
malk için, namaz kılarsa ve bu da '.maddî delil
lerle sabit olursa o kimse din sömürücüsü olur. 
Dinî duyguları siyasi çıkarma alet etmiş olur. 
Anayasayı İhlâl etmiş olur. Dinî yönden de 
namaz kılması fâsik, kendisi münafık olur. 

Bir 'kimse kanunların yasak etmediği bir 
topluluğa dâhil .olur ve fakat kendisine men
faat verebilecek bir başka topluluğu, evvelki 
yere mensulbiyetini, iyi 'karşıla'mıyacağı 'mülâ
hazası ile, İmnu İıvkâr ederse sadece yalancı 
olur. Ancak bu toplulüklardan inlkâr edilen 
Mason Teşkilâtı inkâra sebebolan İslâm 
cemaati ise, ve bu fiili ika eden kişi de 
siyasi bir hüviyete sahip ise, yapılan !ha-
röket siyasi çıkar gayesiyle dinî duyguları is
tismardır. Ve bal gibi Anayasayı ihlâldir. 

Sayın Baş'bakanın ve Diyanet İşlerini ted
vir ile görevli Devlet Bakanının tutum ve dav
ranışlarını anahatlariyle izah etmiş bulunuyo
ruz. Bu izahatımızda 'bahsedilen olayların ve 
bahse değer görülmiyen diğer hususların dayan-
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dığı vesaik ve nedenleri açıklamaya imkân ver
mek: üzere Anayasanın 89 ncu ımaddesine tevfi
kan Hükümet 'hakkında gensoru açılmasına 
dair talebimize göre gerekli işlemin yapılmasını 
saygı ile rica eder'iz. 

Mehmet Altınsoy 
Niğde Milletvekili 

9. — V. II. P. Meclis Grupıı Başkanv ekili eri 
Turhan Feyzioğlu ve Hilmi hıccsulu'nun, pet
rol boru hattının kundaca]: bir .şirkete devre
dileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişilere satılması ve İpraş ve Ataş rafineri
lerinin genişletilmesine izin verilmesi konuların
da inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/6) 

10. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanv c-
killeri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeylinin, 
(L II. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığının 
Ki . 11 . 1966 tarihli önergesinde istemiş oldu
ğu Meclis araştırmasına genel petrol politikamı
zın incelenmesi hususunda da ithal edilmesi hak
kındaki önergesi (1.0/7) 

11. — Millet Meclisi C. II. P. Grup Başkan
ım ekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi İncesulu'nun, 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile ilgili 
16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması önerge
sine aynı konu ile ilgili üç hususun eklenmesine 
dair önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; geçen 
birleşimde bırakmış olduğumuz petrol görüşme
lerine... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz rica etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, söz istemiştiniz, 
buyurun efendim. 

C. Tl. P. GRUPU ADINA COŞKUN KİRCA 
(İstanbul) —• Muhterem arkadaşlarım; maruza
tım münhasıran bu gensoru önergesini değil, 
Meclisinizin huzurunda okunacak bütün gen
soru önergelersini ilgilendirmektedir. G rupimi 
adına şu hususu belirtmek isterim ki, geçen sene 
yine tutanaklar grııpumuz adına geçmiş olan 
resmî görüşümüz bu konuda değişmiş değildir. 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, genso
ru önergelerinin gündemi! alınıp alınmaması 
hususu, gensoru önergesi Millet Meclisi Başkan
lığına verildikten sonraki birleşimde görüşül

mesi gerekir. Bu sebeple Millet Meclisi Başkan
lığından; okunduktan sonra gensoru önerge
lerinin ondan sonraki birleşimde görüşülmesi 
yolundaki Anayasaya aykırı teammüldcn vaz 
geçmesini geçen toplantı yılında mütaaddit 
defalar grııpumuz adına rica etmiştik, yine de 
rica ediyoruz. Yaptığım bu konuşma, bu konuda. 
grııpumuz görüşünün aynen mahfuz kaldığına, 
tutanaklara tescil ettirmek maksadına matuf
tur. Başka bir maksada da matuf değildir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar vaki olan tea
mül aynen tatbik edilmektedir... Muhterem ar
kadaşlar petrol konusundaki görüşmelere de
vam ediyoruz. Söz Sayın Bakanındır. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; geçen birleşimde başlamış 
olduğum izahatımı bir miktar daha kısaltmak 
suretiyle, sabrınızı taşırmadan bitirmeye çalışa
cağım. 

Gerek İpraş ve gerekse Ataş rafinerilerinin 
tevsiine bizi götüren sebepleri geçen defa de
taylı olarak ve rakamlar vermek suretiyle izah 
etmiştim. Bu hususta bir iki noktaya daha işa
ret ederek bu kısmı bitirmek istiyorum. 

Üzerinde duracağım noktalardan bir tanesi; 
bilhassa İpraş rafinerisinin tevsiine ait paranın 
nereden bulunduğuna aittir. Bu para İpraş'in 
tamaıniyle 'kendi kaynaklarından faydalanıl
mak suretiyle bulunmuştur. Ne Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı ve ne de Caltex bir pa
ra koymuş değildir. Bunun haricinde burada 
ifade edilmiştir ki, İpra.ş rafinerisinin tevsii ile 
fazla miktarda ham petrol gelecek ve ham 
petrol fiyatları da pahalı olduğu için, biz da
ha fazla ödeme yapacağız, döviz kaybımız ola
cak. Bu nokta üzerinde de iki kelime ile ifade 
etmek istiyorum ki, bu ayın sonuna doğru 
Batman - İskenderun petrol hattını servise ko
yacağımızdan dolayı, bilâkis dışarıdan getiril
mekte olan ham petrolü daha da azaltmak im
kânına mâlik olacağız. Geçen birleşimde arz 
ettiğim gibi; .1964 senesinde 1 milyon 250 bin 
ton, 1965 senesinde l milyon 330 bin ton ve bu 
sene de öngörülen rakamlara göre .1,5 milyon 
ton civarında bir ham petrol zaten ithal ediyor 
idik. 
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'Bu rafineri mevzuunu kapatmak i<;in bir 
noktaya daha işaret etınek istiyorum. Hemen 
'hemen bütün hatipler ehemımiyetle üzerinde 
durmuşlardı. O da Ataş rafinerisinin vergi 
ödemi eme imkânını bulduğuna ait nokta i nazar
dır. Bu mevzu, Pcitnol Dairesinin müracaatı 
üzerine, halen Vergi teiniyiz koınisyonlarında 
müzakere edilmektedir. Bugün için, ta.mamıen 
inisiyatifimiz haricindedir. Fakat hiçbir zaman 
vengi kaçırılmasına müsaade etmiyecek yolla
rı tutmuş bulunuyoruz. 

Bundan sonra kısaca petrol fiyatlarına 
aidolan kısmı cevaplandırmak istiyor um. l!)bT) 
senesi içinde, Ağustosun beşinde başlıyan ikin
ci safha, pıetrıol fiyatlarının, hain pctrsol fiyat
larının indirilmesi müzakerelerini ele aldığımız 
zaman vaziyet şu idi; bilhassa At aş rafine ri-
si'nc bağlı olan grup % 10 civarında bir indi
rim sağlaımış idi. O tarihten itibaren yapılan 
müzakereler bugün bu indirimli % 20 civarına 
getirmiş bulunmaktadır. % 27 Libya petrolü 
ithali mevzuu için burada bingim konuşmak is
temiyorum. Araştırma Komisyonunun önüne 
'sereceğimiz dokümanlar bu hususu tamamiy-
lıe aydınlatacak mahiyettedir. Ve nihayet bir 
noktaya daha işaret ederelk sözlerimi burada 
bitirmek istiyorum. O da, Petrol Kanunu ile, 
ilgili olan noktadır. 

Seçimlere tekaddüm eden günlerde, BKİ5 
vseneısi Haziran aylarında ortaya Petrol Ka-
ımnııııun tadili için bir tasarı atılmış bulunu
yor. Bu tasarının anaihatları itibariyle nüansı, 
petrolün millileştiırilmesine doğru yönelmiş bir 
adım idi. Bu tasarının, teşkil edilen Muhtelif 
Komisyonda hemen .hemen yarıcına yakın bir 
kısmı müzakere konusu oldu. Bâzı maddeler 
üzerinde aydınlatıcı açıklamalar yapıldı ve fa
kat seçim dolayısiyle bu tasarı kanunlaşma im
kânını bulamadı. Aynı kanun tasarısı seçimin 
hemen akaıbinde Meclise getirildi ve muhtelif 
komisyonlara havale edildi. Bu getirilmiş olan 
tasarı, geçen sene bütçe. müzakerelerinde de 
ifade ettiğim gibi, kanunun muhtelif maddele
rindeki değişiklikleri ihtiva ediyordu. Kanunun 
hemaiıenk bir vaziyetle getirilmesi müşkülâtı 
vardı. Bunun için komisyonda mehil talebinde 
bulunduk ve o menlin nihayetinde de; bir va
kıadır, anz etmek istiyorum; düşündüğümüz ka
nun tadil tasarısını getiremedik. Fakat bunun 

en büyük sebebi, hakikaten kanunun muayyen 
(maddelerine dokunulduğu takdirde adeta he-
ımen hemen bütün kanunun bünyesi üzerinde 
bâzı revizyonlar yapmak zarureti yüzünden 
uzamış bulunuyor. Kanun tasarısı en kısa za
manda Meclisin huzuruna getirilecek ve millî 
menfaatlere en uygun gelecek şekilde çıkanla-
calktnr. 

Saygılarımla hepinizi selâmlarım. (A. I\ sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, son 
söz milletvekilinin olduğu cihetle söz, sırada 
ib ulunan, Memduh ErdemirAindir. 

Buyurun Sayın Erdem ir, 

•MEMDUH ER DEMİR (Kırşehir) - - Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; göçen celse gru-
puınıuz adına petrol konusundaki arattırma 
komisyonu kurulmasına .dair önerge hakkın
daki görüşümüzü ifade etmiştik. Grupum bana, 
petrol konusundaki görüşmeler çerçevesinde 
yetki vonmişti. Bu sonunda bendeniz Sayın Tıı-
ral'ın gazetelerde intişar eden mektubuyla alâ
kalı olarak fikrimi, şahsım adına, ifade etmiş
tim. Grupum bana bu konuda yetki vermemişti. 
Bunu burada tavzih etmek suretiyle, zabıtlara 
geçirtmekte, fayda görüyorum. Ama, şahsım 
adına söyledim de iııanımıyarak mı •söyledim? 
Hayır, inanarak söyledim. Biraz soma da bunu 
ifade edeceğim. 

Sayın arkadaşlar; Ibenden sonra kürsüye 
gelmiş bulunan Adalet Partisi Grup sözcüsü 
Sayın Aydın Yalçın, hizim, grup adına söyle
diğimiz sözlere, fikirlere, ileri sürdüğümüz fi
kirlere cevap verecek yerde, za'fm ve a çizin 
bir ifadesi olan bir konuşma yapmışlardır. Beni 
şahsan suçlamaya kalkan, ne dediği belinsiz, 
mânası, ınuhtevesı inecimi bir konuşma yala
mışlarıdır. Sayın Yalcın buraya çıkıp da dediler 
mi k'i; arkadaşımız bu mekltulbu gerçi okudu, 
böyle bir şey var, yok orasını 'bilmem amu, S'a-
yın Tura1!, ne yazıarsa yazsın Adaılet Partisıi Hü
kümeti ve Grupu aldığı ıkararı mutlaka uygu-
lıyacaktır, diyebildi mi? Bunu diyecek yerde, 
onu sorumsuz, inesııliyetsiz, 'bir sıkıntı içerisin
de bulunan bir kimse ifade etmiştir, şeklinde 
geçiştirmeye kalkıştılar. Ben mi sorumsuzum? 
Ben, sorumluluğunu idrâk eden ive omun şuuru 
içinde bir milletvekili 'olarak hurada konuştum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkinde bir 
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kuvvet tanıdığım için değil, sadece son zaman
larda kongreler münasebetiyle Sayın Barbaka
nın sağda solda rejim hakkında ifade ettiği 
sözlerle, tanınım en partiler arasında bir müna
kaşa konusu olan siyasi bir konuda, bir sayın 
komutanın yazdığı bir mektubu o konulmalar
la bağdaştı ramadığım için ifade ettim. Benim 
konuşmamda bir inanç vardır, bir düşünce, bir 
tefekkür vardır, fikir vardır. Ama Sayın Yal
çın neyi getirdiler? Soramsuzmuşum, sıkıntı-
daymışım.... Hamdolsun neye sıkılacağım ben? 
Hiçbir sıkıntım yok. Kalkııp, 'bütün Devlet me-
'murlanna söz verdik; 1 Mart l^öG dan itibaren 
maaşlara zam yapacağız, dedik, o tersine çık
tı da bunun sıkıntısı içinde miyim? Olsa olsa 
Sayın Yalçın ve «benzerleri sıkıntı duyabilir. 

1 Ocak 1966 tarihinde tatbik edilmesi lâ-
zımgelen en az Geçim indirimi Kanununu, fa
kir fukaranın çocuğunun ekmek parasını, 
•ayakkabı parasını... (A. P. sıralarından gü
rültüler, «ne alâkası var» sesleri) ertelemeye 
matuf bir kanun tasarısını tasdik ettik de onun 
için mi sıkıntı duyuyoruz?... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bu bizim konu
muz dışında olduğu için, lütfen bu konulara te
mas etmeyin. Esas mesele hakkında lütfedin. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu kürsüden yapılan tarizlere aynı 
ölçüde cevap verilir, teamül 'budur. 

Tecavüz eden tecavüz eder de, onun cevabı 
verilmezse demokratik nizam yürümez. Bu tea
müle aykırı olarak benim sözümü kesmemenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Bey; bir daki
kanızı rica edeceğim. 'Sayın Aydm Yalçın hiç 
geçim indiriminden, Personel Kanunundan bah
setti mi ki, bunlardan bahsediyorsunuz. Çok ri
ca ederim konu dâhilinde kalın. 

MEMDUH AYDEMİR (Devamla) — Bana, 
sıkıntı içindeki bir insan şeklinde bir tâbir kul
landı. Ben, sıkıntı içinde neden olmadığımı, 
kimlerin sıkılabileceğini söylüyorum. Bu bir 
arzı cevaptır. Müsaadenizle neden sıkılmadığı-
mı anlatacağım. Ama kimlerin sıkılması lâzım-
geldiğini de ifade ederim taJbiî. 

Evet, tutulan yanlış malî politika, atılan 
yanlış adım, verilen sorumsuz ve mesnetsiz be
yanlarla bu memlekette fiyatların artmasına, 

hem bir yılda foaş döndürücü 'bir süratle artma* 
sına söbeboldvum da mı sıkıntı duyacağım? Hiç 
şüphesiz 'bunlara ben ısebebolmadım. Olsa olsa, 
liberal iktisatçı, kitapsız doçent Aydm Yalçm'-
m bulunduğu 'grup seböbolabilir ve ondan dola
yı sıkıntı duyulabilir. Ben mi sıkıntı duyaca
ğım?... Hâşa!.. Allah'a şükür sıkıntıyı başkaları 
duyacak yerde, bana, sıkıntı duyan, insicamsız 
konuşan bir insan sıfatını izafe edebilmek için 
biraz aklını kaçırmış olmak lâzımıgelir. 

«Eğer, dedi arkadaşımız; büyük siyasi gücü 
olan ibir temsilci olsaydı ve siyasi ağırlığı olan 
bir kimsenin konuştuğu gibi konuşmuş olsaydı. 
neticeler başka türlü olurdu, ama bu konuştuğu 
için önemi yok» dedi. Ne demek şu siyasi güc, 
ikide bir ifade edilen sayıda mıdır siyasi güc? 
Fikirlerdedir ve onun ağırbğmdadır. Hangi ağır 
fikri Sayın Yalçın müdafaa etmiş de ağırlığını 
bu memlekette ortaya koymuş ? Hangi fikri mü
dafaa etmiş? Sayın Bölükbaşı burada bir tarih
te konuşurken - 'hafızalarınızı tazelemek için ifa
de edeyim - bir söz sarf etmişti, demişti k i ; 
«Tarihte adam diye siyasi tarihe geçebilecek
ler de var, saman çöpü diye geçebilecekler de 
var.» Sayın Yalçın böyle bir konuşmayı, böyle 
bir mukabeleyi ıhatırlamış olsalardı, bizim için, 
siyasi gücü olmıyan 'bir parti, siyasi ağırlığı ol-
mıyan şahıs şeklinde konuşmazlardı. Biz bura
da, siyasi ağırlığımız vardır şeklinde şahsımız 
için bir iddiada bulunacak değiliz.- Bunu, bizi 
bilenlerin ve tanıyanların takdirine bırakırız. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
üç - beş cümle ile temas ettiğim, sıkıntı halin
de yaşıyan 'bir insanın haleti ruhiyesi içinde ko
nuştu Sayın Yalçın. Bakıyor; söz verdikleri her 
şey tersine dönimüş, hiçbir şey yapılmamış. Ay
nada fecî ihalini 'görüyor ve ondan sonra; ha
yır, bu ben değilim, diye isyan eden bir adam 
haleti ruhiyesi içinde kendi tavırlarını başkası
na izafe ederek, kendi sıkıntılarını başkalarına 
yıkmaya çalışan bir garip haleti ruhiye içeri
sinde konuştular. Hani ne derler, Anadoluda; 
«Aynaya bak, kendini gör.» 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Pet
role gelmedin... 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Geli
yorum, hepsi petrolün içerisinde.. Sizde, pet
rolü dağıtmanın sıkıntısı var, bizde onu mille-
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tin yararına kurtarmanın mücadele azmi var. 
0 da konu içinde. 

Gelelim şu siyasi ağırlık meselesine; e, ham-
dolsun biz, siyasi ağırlığımız olmasa bile, hiç 
olmazsa fikrinde ve sözünde sebat gösteren in
sanlar olarak, siyaset hayatındayız. Sayın 
Yalçın hangi fikrin temsilcisi? Bakınız Demok
rat parti devrinde Forum yazarı ve ispat hak-
çı, hürriyetçi... (A. P. sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun, siyasi ağırlığımız yokmuş, 
siyasi her hangi bir şeyi olmıyan insanmışız.. 
27 Mayıs İhtilâline tekaddüm eden günlerde, 
27 - 28 Nisan olaylarının, Ankara'daki olayları 
tâ Amerika'daki Türk talebelerini toplamak su
retiyle destekliyen, alkışlıyan insan... 

ABDÜLHALIM ARAŞ (Siirt) — Şahsiyat 
yaptırmayın Başkan.. 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla) — İhtilâl 
İdaresi zamanında... 

BAŞKAN — Bir dakika Memduh Bey. Şim
di eğer bu hususa sizler itiraz ediyorsanız, Sa
yın Aydın Yalçın Beyin siyasi ağırlıktan bah
settiği zaman da itiraz etmeliydiniz. Onun ce
vabını veriyorum diyeceksiniz. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

Ben söyledim, petrol konusundan konuşun 
dedim. Riyaset elinden geleni yapıyor efendim. 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla^ — İhtilâl 
İdaresi zamanında bu arkadaş, haksızlığa uğra
mıştır düşüncesiyle hemen Amerika'dan dönüp, 
incelenmeden, hakkında bir incelemeye dahi ge
çilmeden bir profesörlük unvanı verilmiş, bu
na arzı şükran etmiş bir insan. Y. T. P. ye ge
çip, «Demokrat Parti devri altın devridir.» 
diyecek kadar kendisini inkâr eden bir insan. 
Ve bugün Adalet Partisi saflarında Demirel'in 
mantığına ilmî kisve uydurmaya çalışan söz
de profesör... Bu zatm siyasi ağırlığı var da, 
bizim gibi gönlünün türküsünü söyliyen insan
ların siyasi ağırlığı olmıyacak.. Eğer bir siya
si ağırlık söz konusu ise bu memlekette Aydın 
Yalçın gibilerine sıra gelmez. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Sana 
ayıp değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim, ikide bir Başka
nı karıştırmayınız. Eğer ona bakarsanız ayıbo-
lan sizin vaziyetiniz. Lütfen susun. Biz lâzım-
gelen müdahaleyi yapıyoruz, niçin karışıyorsu
nuz? 

Sayın Memduh arkadaşım, petrol konusun
da söyliyeceğin varsa lütfen söyle, biz de kur
tulalım. 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Aydın Yalçm'ın, hak
kımızda ifade ettiği hususlara lâyık olduğu ce
vabı kısaca ifade etmek istedik. Bizi tekrar ko
nuşmaya icbar ederlerse şüphesiz daha detay
larına hanek bizim için zor değildir. Ama, pet
rol konusu dendi; petrol konusunun içerisin
de Memduh Erdemir'in siyasi ağırlığı, parti
sinin gücü var mıydı ki, bunları konuştu? 

A. P. SIRALARINDAN BÎR ÜYE — Sen 
Tural'dan bahsettin.. 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla) — Niye 
bahsettim Tural'dan? Bir mektup yazılıyor, 
Başbakana bağlı bir sayın kumandan, Başba
kanı aşıyor, Millî Savunma Bakanına, ötede 
Enerji Bakanına, daha da onun ötesinde Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yazdığı 
konu ne? Petrol. Partilerin çekişme konusu.. 
Birisi diyor ki; eşe - dosta dağıtacağım, diğer 
gruplar diyor ki; hayır, millî menfaat olarak 
kalsın. Şimdi bu siyasi çekişme konusunda bir 
sayın Kumandan mektup yazmış, ben ona işa
ret ettim. Eğer Türkiye Büyük Millet Mecli
sini bilâkayıt ve şart tek kuvvet telâkki edi
yorsanız, bana kızacağınız yerde, Aydın Yal-
çm'a «Ne halt ettin?» demeniz lâzımdı. Bunu 
diyemiyen insanlar benim karşımda itiraz et
meye zerrece hakkı yoktur, yüzü de yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var, 
onu okutuyorum. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde söz istemiştim' Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir defa okutayım efendim.. 
Her şeye müdahale etmeyin böyle. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Usul 

hakkında efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Başkan
lığın tutumunda bir usulsüzlük yoktur. Şimdi 
söz verilecek bir durum görmüyorum. Önergeyi 
okutacağım dedim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Müsaade 
eder mısınız, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Kime cevap vereceksiniz efen' 
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dim?.. Müsaade buyurun, eğer yeterlik önergesi 
reddedilirse size söz veririm efendim. Çünkü bu 
konuda şimdi, yeterlik önergesi var elimde. Onu 
okutmaya mecburum. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim, yeterlik 
hakkında değil. Tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Tavzih edeceğim diyorsunuz; 
usule ait bir şey söylemiyorsunuz kardeşim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 
Efendim o meseleyle ilgili olacak. Yeterlik 
önergesinin aleyhinde söz alıp da mevzuu değiş-
tiremem. 

BAŞKAN —• Öyle demedim; yeterlik önergesi 
kabul edilmezse size söz verebilirim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 
Usul, yeterlik önergesine tekaddüm. eder efen
dim. 

BAŞKAN — Riyasetin tutumunda bir usul
süzlük yoktur efendim. Ne usulsüzlüğü?... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 
Zâtiâlinizin tutumunun İçtüzüğe uymadığı hak
kında maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. Benim 
tutumumla ilgili bir durum olduğu için buyu
run. 

Bakınız tasrih ederseniz söz veririm. Riyaset 
Makamı sizin tenkidi erinizden hiçbir vakit go
cunmaz. Doğru sözlerinizi her zaman tasdik 
ederim. Ama yanlış söylerseniz cevabınızı alır
sınız. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 
Pek muhterem, arkadaşlarım; Saym Başkanımı
zın bugün ikinci hatasını da hep beraber müşa
hede etmiş bulunuyoruz. (M. P. sıralarından 
«size göre, size göre» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin. 
Riyaset Makamı cevabını vermekten âciz değil
dir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Karşılıklı cevap meselesinde ve söz verilme me
selesinde Sayın Başkanla ayni fikirde değiliz ve 
şimdiye kadar da bu Meclis hiçbir zaman için 
karşılıklı cevap vermenin yeri haline gelmemiş
tir. Müzakere edilen bir mevzu vardır ve söz 
istiyen şahıslar yekdiğerine cevap vermek için 
değil, kendi fikirlerini bu Mecliste dile getirmek 
için kürsüye çıkarlar. 

«Son söz milletvekilinindir» hükmüne isti

naden bu mevzu üzerinde konuşmak üzere Sayın 
Başkan bir hatip arkadaşımıza söz verdi. Konu
şulacak olan mevzu; petrol hakkında verilmiş 
bulunan araştırma önergesidir. Sayın arkadaşı
mız bunu, kendisinden iki gün, üç, gün. evvel 
konuşmuş bir arkadaşımıza cevap vermek sure
tiyle istimal, etti ve Sayın Başkan da ikazları 
bekledi. Sırada oturan arkadaşlarımızı bu 
Meclisin havasını bozmaya mecbur etti. Ondan 
sonra da... (Millet Partisi sıralarından gürültü
ler) bir defa ikaz ettiler. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Daha sonra sözleriyle bu Mecliste yanlış tea
müllere sebebolabilecek bir hâdise yarattılar. 
«Cevap vermek hakkını istimal ediyor» dediler. 
Cevap hakkı İçtüzükte sataşma maddesi diye 
hepimizin bildiği bir maddedir. O maddeye 
^öve, söz istenir, Başkan o maddeye göre söz 
verir ve o zaman istimal edilir. Şimdi Sayın 
Başkanın tutumunun yanlış olduğunu ispat et-" 
raek için ben de, arkadaşımızın hatalı olarak 
ifade ettiği, demokrasi anlayışına mı temas ede
yim burada? (Millet Partisi sıralarından «Çe
kinme, söyle» sesleri) 

Ben usulün dışına çıkmıyacağım. Ve temenni 
edeyim ki, bütün partiler, kendi partilerine 
mensup bir şahısla burada İçtüzük hükümlerini 
değişik bir tarzda ifade eder ve değişik bir an
layışa Mecliste sebebolurlarsa lütfen muaheze1 

etsinler ve bizi doğru dürüst bir idareye, doğru 
dürüst bir Başkanın idaresine kavuştursunlar. 
Bunu kendi partilerinden temenni ediyorum. 
Llürmetlerimle. 

MEMDUH ERDEMİR' (Kırşehir) — Baş
kan en az sizin kadar şereflidir. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, rica 
ederim. (Gürültüler) Hiç sabrınız yok mu yahu? 
(Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız; «bir ko
nu hakkında söz alan bir arkadaşımız konunun 
dışına çıkmak suretiyle Tüzüğü ihlâl etti, Baş
kan da buna müsaade etti» diyorlar. Bir konu 
hakkında • konuşurken bir arkadaş, vaktiyle bu 
konu içerisinde hiç bulunmıyan bâzı noktalarla 
kendisine veya mensubolduğu partiye tarizlerde 
bulunursa onun cevabı verilmiyecek diye Tüzük
te bir kaide var mıdır? (A. P. sıralarından gii-
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rültüler) 
Müdahale etmeyin efendim. Ben nasıl din

ledim, sizler de dinlemek lûtfunda bulunun ve 
dinlemeyi öğrenin. Rica ediyorum. 

Şimdi bir defa gerek A. P. Grupundan olsun, 
gerek başka gruptan olsun, biz burada grup 
farkı gözetmeden bu gündemi yürütmeye mec
buruz. O arkadaşım petrol konusu ile ilgili 
olmıyarak konuştu, diyorlar. Acaba o petrol 
önergesinin konusunda bir partinin veya bir 
şahsın siyasi ağırlığının konusu var mıdır, 
olur mu idi? Bunu konuşmuş, o da ona cevap 
veriyor. İkaz ettim ve mümkün -olduğu ka
dar bunu tcıminıc çalışlbm. Yerinizden müte
madiyen müdahale ettiniz ve neticede Baş
kanı suçladınız. Vallaihi Başkan (Gülüşmeler) 
Müsaade buyurun, Başkan, ne arkadaşın oyuyla 
buraya gelmiştir, ne de Meımduh Beyin oyuyla 
buraya gelmiştir; Yüksek Heyetinizin bana 
vermiş okluğu oylarla gelmiştir. Sizin oyları
nızla hiçlbir 'zaıman ne başkan çekilir, ne fikrin
den vazgeçer. (M. P. sıralarından alkışlar). 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa, 
Konu üzerinde yeteri derecede görüşme 

yapılmıştır. Müzakerenin kifayetine karar ve-
rilımesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Naıhit Menteşe 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ab-
düllbâri Akdoğan. 

AiBDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bir haf
ta IOn günden- beri devam eden ve melmieket 
yararına olan petrol dâvasına maalesef parti-
lcrarası bir çekişme haline getirdik. Simidi, 
C. H. P. tarafından verilen Pipe - linç, yani pet
rol boru taşıma hattının üzerine, sayın A. P. 
sözcüleri tarafından verilen petrol dâvasının 
umumî mânada görüşülmesi üzerine Yüce Mec
lisin huzurunda bir genel görüşme açılması 
talelbedilımiştir. 

Muhteremi arkadaşlar sözlerime, görüşül
mesi yapılan petrol taşıma hattının iki husu
sunu 'dikkatlerimize arz ederek başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, petrol taşıma hattı 
hâlihazırda tam kapasite ile... 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri arkadaşını, 
siz önerge aleyhinde söz aldınız, esas hakkın

da konuşmaya başladınız. Lütfedin, yeterlik 
önergesinin kalbul edilip edilmemesi konu
sunda fikrinizi Yüksek Heyete arz edin. Rica 
ederim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, 'burada parti grup sözcüleri arka
daşlarımız, vermiş oldukları önergenin esasına 
uygun olarak petrol hattını izah ederlerken, 
bunun esasına dayanmadan olur olmaz şekil
de sözler sarf ettiler. Eğer biz bu sözlerin ha
kikatini meydana çıkarmazsak verilmiş olan 
^ergenin yetersiz olduğu görülecektir. Lüt
fedin, ben şimdi bu boru hat tiyle umumî mâna
da petrol dâvamızın görüşülmesinin nedenleri
ni, niçinlerini, izah ödilmiycn taraflarını arz 
etmeliyim ki, yeterlik önergesinin aleyhinde 
olduğumuzu anlatabilelim. 

Şimdi petnol boru hattı yılda halihazır du-
rumuyle üç milyon ton petrol nakledeoektir. 
Bunu arkadaşlarımızdan hiçbirisi kalkıp da üç. 
milyon ton petrol nakledeceğiz ve petnol istih
salimiz de bu mânadadır, yalbancı ımemlekct-
ler bu petnol hattından bu kadar petrol nakle
deceklerdir, şeklinde hiçıbir 'beyanda bulunma-
'dılar. Biz bunları izah eddbllelim ki, yeterlik 
önergesinin aleyhinde olduğumuz meydana çık
sın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Aıb-
dülıbâri Akdoğan, yeterlik önergesi şu demek
tir; Şu, şu noktalar aydmlanmaımıştır, diyebi
lirsiniz Aıma, metni şöyledir şöyle yapılmasın 
böyledir gibi esas hakkında konuşmayın, bu ye
terlik önergesi hakkında konuşmamızı ica'betıtir-
nıez, çok rica ederim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri; sayın parti gırup sözcü
leri huzurlarına birkaç köre gelerek, C. H. P. 
tarafından verilen Pipe - line ve 4 ncü rafineri 
tesisi hakkındaki Meclis araştırmasının neden
lerini tafsilâtlı olarak izah ettiler. Yalnız sa
yın A. P. Grupu Başkan vekilleri tarafından 
verilen önergede, bu mevzudaki Meclis Araş
tırmasının, umumi mânada petrol dâvamız ele 
alınarak Meclis araştırmasını daha geniş 'mâna
da istemektedirler. İşte bu yüzdendir ki, sayın 
A. P. nin verdiği umumî mânadaki önerge
nin petrol dâvamızın, Meclis araştırmasının 
açılıp açılmayışmda vuzuha ermediğini arz 

— 365 -
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edecıeğim hususlardan ötürü de görüşmelerin 
yetersiz olduğunu izah edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, son... 
NAIIİT MENTEŞE (Aydın) — Efendim 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Bitirsin 

de ondan sonra. Bu gerekli ikazı kaç defa yap
tım. 

NAIIİT MENTEŞE. (Aydın) — Araştırma 
yapılması kabul edilmiştir. A. P. de bunu kabul 
etmektedir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
İzah edilmiyen hususları ben arz edeceğim sa
yın arkadaşım. A. P. Grupu, umumi mânada pet
rol dâvasını araştıralım, dediler. Biz de umumi 
mânada izahatımızı yapacağız. Lütfedin burada 
konuşulmamış olan hususları arz edelim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Abdülbâri, sözü
nüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. Şu, şu 
noktalar yeter derecede aydınlanıl mantistir, onun 
için yeterlik önergesinin aleyhindeyim diye fik
rinizi belirtin de bu iş kapansın. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlar; yeterlik önergesinin aleyhin
de oylarınızı kul]anınız ki, Aydın Yalçın Beyin 
bahsettiği yapılacak bir sondajın maliyeti için 
argüman yaparak söylediği beş milyar (Liranın 
şimdiye kadar petrol araştırmalarmdaki Türk 
mühendis, teknisyen ve işçilerinin neler yaptık
larını mukayeseli bir şekilde önlerine koyalım. O 
zaman belki hayatlarında görmedikleri petrol 
sondajını bir nebze anlıyarak rakamları dercede-
bilsinler. 

Evet muhterem arkadaşlarını; petrol araştırıl
masında beş bin metre derinliğe kadar sondaj 
yapan maalesef elimizde bir tek sondaj makina-
mız var. Sayın Yalçın bu afaki rakamları söy-
liyeceğine beş aded sondaj makinası alarak 75 
milyon rezervimiz olan petrol kaynaklarımızı 
200 - 300 milyon tona çıkarmak için çalışmaları
mızın lüzumlu olduğunu Sayın A. P. Hükümeti
ne benimsetmeye çalışsa, düşündükleri mânada 
yüzde yüz yabancılara... 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 

İşte arkadaşlar bunların... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiye
tinde kalıyorum, konu dışına çıkıyorsunuz. Lüt
fediniz... (Gürültüler) Sözünüzü kesmek mecbu

riyetinde kalıyorum. Çünkü yazılı bir metni Mec
lise okumakla dinletmek istiyorsunuz. Şu şekilde 
yeterlik önergesinin aleyhindeyim diyemez miy
diniz sayın kardeştim? '(Gürültüler) 

(Mikrofon kesilmiş Oxduğu halde Abdülbâri 
Akdoğan metni okumaya devam etti.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, bu

yurun rica ederim. Buyurun efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 

Müsade buyurun sözlerimi toplıyayım. 
BAŞKAN — Buyurun toplayın, tekrar oku

maya devam ederseniz sözünüzü yine keserim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 

Boru hattının bugün için taşıyacağı petrolün 
miktarı ile, yarının ne olacağını, petrol kalitemiz 
ve yabancıların ilerideki tutumlarını izah etmek 
için bu yeterlik önergesinin kabul edilmemesi 
içabeder. Yabancıların rafineri tesislerinin ileri
si için mahzurlarını izah edelim... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın Ab
dülbâri arkadaşım sözünüzü kestim, dinlenmiyor, 
kestim efendim. Buyurun. (M. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Yeterlik önergesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; petrol boru hattının 
kurulacak bir şirkete devredilmesi. Bu şirket 
hisselerinin % 49 oranında özel kişilere satılması. 
Ipraş ve Ataş rafinerilerinin genişletilmesine izin 
verilmesi, genel petrol politikamızın incelenme
si, ham petrol fiyatları ile dünya petrol fiyatla
rının ve ithal edilen petrolde daha fazla fiyat 
indirimi sağlanma imkânlarının ve ham petro
lün taşınmasında millî menfaatlere en uygun 
yolun araştırılması, Petrol Kanununun bugünkü 
ihtiyaçlara ve millî menfaatlere aykırı hükümle
rinin düzenlenmesi için gerekli incelemelerin ya
pılması konularında bilgi edinilmesi için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması komisyonunun kurulmasını tasviplerinize 
arz etmeden evvel bu hususta gelen önergeler 
vardır. Okutacağım efendim. 

Bu hususta bir komisyonun kurulmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Komisyonun kurul-

J ması kabul edilmiştir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, teşkil edilecek 
komisyonun kaç üyeden kurulması hususunda iki 
önerge vardır. Birinci önerge, her partiden bir 
arkadaşın seçilmesini istemektedir. İkinci öner
gede ise komisyonun oranlar nisbetinde kurul
ması, yani 17 arkadaşın bulunması istenmekte
dir. Aykırı olan teklif, her partiden bir üye ar
kadaşın alınmasını isteyen tekliftir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. I 

BAŞKAN — Ne hususta? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu konuda. 
BAŞKAN — Bu konuda söz olur mu?.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Olmaz 
olur mu? Bu önergenin Anayasanın 85 nci mad
desine uygun olmadığını arz ederek arkadaşları
mızdan geri almalarını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. Madem 
ki, Anayasaya aykırı imiş.. 

MEMDUH ERDKMİR (Kırşehir) — önce 
önergeleri okutalım efendim. I 

BAŞKAN — Peki okutalım efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Petrol konusunda kurulacak araştırma ko
misyonuna her partiden eşit sayıda üye katıl- I 
masını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir I 
Meraduh Erdemir I 

Meclis Başkanlığına 
Araştırma Komisyonunun Mecliste temsilcisi 

(bulunan siyasi partilerden de üye katılacak şe
kilde teşkilini arz ve teklif ederim. 

Ağrı I 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutayım müsaade buyurun. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol konusundaki Araştırma Komisyonu- . 

nun 17 üyeden kurulmasını arz ce teklif ede
rim. 

C. H. P. Grupu adına 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Anayasamızın 85 nci maddesi, I 
Meclislerin bütün faaliyetlerinde siyasi parti | 

I gruplarının kuvvetleri oranında katılmalarını 
emreder. Geçen dönemde bâzı Araştırma komis
yonları Meclisimizce Anayasamızın bu kaidesi 
tam olarak dikkate alınmadan kurulmuşitu. 
Bilâhara Yüksek Meclis bu hatanın farkına 
varmış ve bunu tashih cihetine gitmiştir. Cum
huriyet Halik Partisi Grupu olarak daima bura
da bugüna kadar açılmış Araştırma 'komisyon
ları hakkında konuşma bahis mevzuu olduğu 

I zaman Anayasanın bu hükmünün tatbik edil-
I m esi gerektiğini müdafaa etmişizdir. Bu itibar-
I la, bugün yine bu hüküm tatbiki gerektiği ıka-
1 nısmdayız. Yine Anayasamızın bu maddesini 
I Başkanlık Divanının kuruluşu ile ilgili olarak 

da yorumlarken ortaya attığımız görüş şudur 
iki; komisyon üyeliklerinin sayısını tesbit eder
ken bu sayı öyle olmalıdır k i ; bütün siyasi par
ti grupları kuvvetleri oranında olmak şartı ile 
bu gibi 'komisyonlarda temsil edilebilmelidirler. 

I Petrol konusunda yapılacak olan araştırma-
I nın bünyesi, mahiyeti böyle bir Araştırma Ko-
I misyonu üye sayısının çok yüksek olmasına im

kân ve cevaz vermez kanısındayız. Ama bunun-
I la beraber her şeyden önce, bütün siyasi parti 
I gruplarının kuvvetleri oranında temsilini 
I ama her halükârda bütün siyasi parti grupla-
I nnın da temsilini zaruri gördüğümüz içindir ki 
I 17 kişilik bir komisyon kurulmasını Yüce Mec

lise teklif etmiş bulunuyoruz. Anayasanın icap-
I latma uygun, olan, aynı zamanda hem Anaya

sanın icaplarına uygun olarak kuvvet oranını, 
ve bütün siyasi parti gruplarının temsilini sağ-
lıyan ve hem de komisyon üye sayısını yapılia-

I :̂ ak olan çalışmayı iğlâk etmiyecek ölçüde as
garide ttutan teklifin bu teklif olduğuna kaani-

I iz. Kabulünü istirham ederiz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan ne hakkında 
I -söz istiyorsunuz, efendim? önergenin lehinde mi 
I söz istiyorsunuz efendim? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
I Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Coşkun Kırca ar-

I kadaşımi'zm görüşlerine bir noktaya kadar ka-
I tılmâk mümkündür, çünkü, Anayasa bunu em

retmektedir. Ama bunun diğer bir cephesi var-
I dır ve Anayasa bunu menetmemiştir, o hususu 
I Yüksek Heyetinize arz eftmek isterim: 
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Arkadaşlarım, Anayasanın .grupların Meclis 
faaliyetlerine hangi ölçüde katılacağına dair 
hükmünün münakaşası gerek Başkanlık divan
larında, gerek Meclis lieisinin grup temsilcile
rini /bir araya getirerek yaptıkları toplantılar
da, gere'k.9e Yüksek Heyetinizde münakaşa edil
miştir. Bendeniz bâzı toplantılarda Millet Par
tisinin temsilcisi olarak, hazan da şahsım adına 
şu hususu mıükerreren ifade etmişimdir; evvelâ 
temsil esastır, ıbir heyette her grupun temsil 
edilmesi şarttır. Bu şart yerine getirildikten 
sonra oranın nazarı dikkate alınması lâzım ve 
zaruridir. Eğer Yüksek Heyetiniz burada Araş
tırma Komisyonuna 5 üyenin seçilmesine karar 
verirse elbette temsil esası şart okluğu için, 
her partiden 'birer 'kişi alınacaktır ve o zaman 
Anayasaya aykırı bir durum olnııyacaktır. 
Ama, Yüksek Heyetiniz bunun adedini daha 
yukarıya götürürse evvelâ temsil şartı yerine ge
tirildikten s'onna, her grupa birer arkadaş ve
ril dükten sonra, diğer partilere adedi üyesi 
fazla olan partilere 'kuvvetleri oranında üye 
tahsis edilmesi lâzımdır. O halde, burada yapa
cağımız münâkaşa, araştırma heyetinin kaç .ki
şiden olması lâzrmgeldiği konusudur. Bunu tes
bit ettikten sonra, temsil esasına, riayet etmek 
suretiyle partilere oranlan ölçüsünde temsilci 
verilir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız burada 
Millet Partisine mensup arkadaışım bir önerge 
vermiştir. Beş kişiden müteşekkil olsun .diye, 
Yüksek Heyetiniz bu araştırma heyetinin beş kişi
den müteşekkil olmasını kabul ederse, temsil esası 
da yerine getirilmek suretiyle Anayasaya 
aykırı hareket edilmiş olmaz. Nitekim, Yük-
sdk Meclisimizde adedi er itibariyle tesbit 
edilen komisyonlarda bu yola gidilmiştir. Me
selâ oo dizel lokomotif tahkikatında böyle ya
pılmıştır, Ereğli tahkikatında böyle yapıl
mıştır. Yüce Heyetiniz, bu heyetleri beşer 
kişiden seçmek suretiyle Anayasaya aykırı 
bir hareket yaptığına mı kaanidir? Yüksek He
yetiniz Anayasaya aykırı bir hareket yaptığına 
mı kanidir? Yüksek Heyetiniz Anayasaya ay
kırı mı karar vermiştir, Ve bu faaliyeti er/bu
gün hepiniz tarafından Anayasaya, aykırı 
olarak kabul edilmekte midir? Asla arka
daşlar. Anayasaya aykırı hareket edilmemiş
tir. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi, 

evvelâ temsil şarttır. Aded fazla olduğu tak
dirde bunun oran nisbetinde yapılması lâzım 
ve zaruridir. Bu bakımdan, Yüksek Heyeti
nize bir defa daha arz etmek isterim; bura
da kararlaştıracağımız husus evvelâ araştır
ma heyetinin kac kişiden müteşekkil olması 
hususudur. Bu tesbit edildikten sonra Ana
yasanın maddesinin tatbiki ikinci fasıldır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını; öner
gelerin leh ve aleyhinde arkadaşları dinlediniz. 
Binaenaleyh şimdi tekrar okutup oylarınıza, 
arz .edeceğim. Hangi önerge kabul edilirse ona, 
^öra hareket edeceğiz. 

(Kırşehir Milletvekili Memduh Mrdemir'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yalnız bir dakikanızı rica 
edeceğim. Sayın Erdem ir. (Her parti) kelime
sini (Meclis (trupu) diye tashih ederler mi? 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, (Her parti) diye kasıtlı yazdım. 

BAŞKAN — öyle mi efendim, peki. Şim
di aynı mahiyetteki önergeyi tekrar, okutuyo
rum. 

(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikisi de aynı mahiyette oldu
ğundan bu iki önergeyi birden oylarınıza su
nuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi Coşkun Kırca arkadaşımızın önerge
sini tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi okunan önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu komis
yonların teşkili tarihinden itibaren iki ay ola
rak vazife görmesini sağlamak için bir önerge 
verilmiştir. Önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçilmesinden, sonra iki ay süreyle çalışa

rak raporunu Millet Meclisi Başkanlığına ver
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca. 

BAŞKAN —• Bu önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... İki ay görevli olmak üzere kabul 
edilmiştir. 
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Komisyonun görevini ifa ederken gerektir
diği şekilde başka yerlerde de tahkikat yap
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Henüz adaylar belli olmadığı için grupla
rın önümüzdeki birleşime kadar 'adaylarını bil
dirmelerini rica edeceğim. Secimi >o zaman ya
pacağız. 

Gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. 
12. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde,, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir gendi görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde iç. politika olayları; Türki

ye'mizde, Anayasamızın kabul ettiği haklar ve 
hürriyetlerin kullanılmalarında, ödevlerin yeri
ne getirilmelerinde, toplumumuzun büyük güç
lüklerle karşılaştığım ortaya koymaktadır. 

Siyasi hakların, basın hürriyetinin, sosyal 
güvenlik haklarının, toplantı ve gösteri yü
rüyüş haklarının, düşünce, inanç, din ve vic
dan hürriyetlerinin kullanılma, mukabil ödev
lerin, sorumlulukların yerine getirilme ve ka
nunların uygulanma anlaşmazlıklarından do
ğan karşılıklı tartışmalar, hattâ çatışmalar, 
memleket sathında derin huzursuzlukların 
kaynağı olmaktadır. Bu haklar ve hürri
yetlerin 'kullanılmaları yolunda •ortaya konu
lan tatbikat, toplumumuzun, Anayasamızın 
açıkça menettiği sınıflaşmaya ve sınıf çatış
malarına sürükler gözükmektedir. 

Sayın Hükümet Başkanı, son günlerde ard 
arda yaptığı konuşmalarda sorumsuz tutum
lardan doğabilecek bir ihtilâlde, milletimizin 
silâhlı direnmesi lüzumundan bahsetmektedir. 

Memleketimizin iç huzuru ve emniyeti ba
kımından konunun taşıdığı olağanüstü önem 
aşikârdır. Böyle önemli bir konuda Millet 
Meclisimizin olayların seyircisi kalamıyaca
ğından şüphe yoktur. 

Bu itibarla; 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar 

ve hürriyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin 

yerine getirilmesinde, kanunların uygulanma
sında, Hükümetçe izlenen politikanın Anaya
samızın 88 nci maddesine göre açılacak bir ge
nel görüşmede müzakere konusu yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

AH Karahan 
Hakkâri Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan, buyurun. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, çok muhterem milletvekilleri; bir seneden 
beri görmekte olduğum teşriî görevin, men
subu olduğum partinin felsefesine uygun ola
rak Yüksek Meclisin millete zaman itibariyle 
çok pahalıya mal olan değerli vakitlerini gen
soru, ' genel görüşme ve soruşturmalarla meşgul 
etmemeyi çok isterdim. Fakat esefle söyliyeyim 
ki; esnafın, bakkalın, şoförün, topyekûn Türk 
Milletinin 1961 den itibaren treni raya yerleş
tirmek mücadelesinde sarf ettiğimiz gayretle
rin her gün biraz daha semere vermediğini ve 
Başbakanın neticede ağzından, halkı ihtilâl ha
reketine karşı direnmeye davet etmesi gibi, dün
ya tarihinde, milletlerin hayatında çok önemli 
bir vasata gelmiş olmamız hasebiyle bize tevcih 
edilen, «ne oluyor, ne var?» sözünün muhatabı 

i ve cevap verememenin aczi içinde bu soruyu 
buraya getirmek Türk Milletinin yegâne vakar 
ve mehabeti olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Türkiye'nin bütün meselelerine hâkim ol
ması gibi, bu içtimai çalkantının nedenlerini 
eleştirmek ve bu hâdiselerin nedenlerini Hükü
metten geliyorsa, onun dersini, Hükümet dı
şındaki kuvvetlerden Meclis tehdid ediliyorsa, 
bu mukavemet yuvalarının kanun yolu ile 
mutlaka dağılması lüzumunun tedbirini yine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir ka-
kanaatinde olduğumuz için yüksek huzurunu
zu işgale mecburıoldum. 

Mu'hterem milletvekilleri; Cumhuriyetimi
zin 27 Mayıs Anayasası, bir ihtilâl sonu mey
dana gelmiş bir Anayasadır, bir nizamdır, mü
esseseler manzumesidir. Bu Anayasa halk oyu
na sunulmuş, hayır diyenlerle evet diyenler 
arasındaki mücadele, evet diyenlerin % 51 
aşması neticesi halk oyunun tasvibine mazhar 
olmuştur. Beklenirdi ki bu Anayasa ile mey
dana gelen Meclisler bu Anayasanın içinde 
mündemiç bilûmum müesseselere hürmetkar 
ve onun zedelenmemesi için ona sadaıkatle şu 
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kürsüden yemin etmiş milletvekillerinin ve bu 
milletvekillerinin seçilmesi için teşekkül etmiş 
olan siyasi partilerin Anayasada mevcudolan 
mânalarına uygun şekilde bu Anayasayı zede
lemesinler. Fakat esefle müşahede etmekteyim 
ki, kolay muvaffak olmanın sırrıdır kanaa
tiyle bâzı cesur zannedilen hareketlerin çok has
sas bulunan millet bekası sathı üzerinde tec
rübesizce oyunların memleket mukadderatını 
çalkantıya götürdüğü ve artık memlekette ih
tilâlci sosyalizmle, tamamen geriye gidiş, onun 
aksi olan gerici fikirlerin meydanı boş bulması 
hasebiyle Türkiye'de çarpışmakta olduğu vasa
tına Türkiye'yi getirmiş bulunmaktayız. 

Muhterem Milletvekilleri, kendisini tuttuğu 
zannedilen ve sağı müdafaa ettiği anlaşılan bir
takım matbuat, hattâ şu Meclisin çatısı altın
da, şuna inanınız ki, arkadaşınız hayatta hiçbir 
kuvvete boyun eğmemiştir, tutkallı Senatör 
gibi, Anaysanm içinde mevcudiyeti bulunan ve 
bir Anayasa müessesesi içinde ihtilâlci arka
daşlara söylenmedik söz, küçültücü laf kalma
mıştır. Beklenirmiydi ki, bu tasallutlar ve bu 
taarruzlar karşılıksız kalsın. İşte memleketi ite 
ite getirdiğimiz ve nihayet Başbakanın ağzında 
mânasını bulan halk ve ordu çatışması ki; mil
letlerin (A.P. sıralarından «yok öyle şey» ses
leri, gürültüler) ister bağırın, marifet sizindir, 
hareket sizindir, harekot tohlJkel'i ise vahim ise 
sizden gelmektedir. 

Eica edeceğim, sizlerin muvaffakiyetinizi reji
min teminatı saydığımız için buraya geldik. Ha
talarınızı yüzünüze vuracağız, yapmayınız. Oyna
dığınız kumar masasının tek sermayesi Türkiye'
nin kaderidir. Bu kaderle oynamanıza bir Mil
letvekili olarak ben meydan vermiyeceğim. Bu 
Mecliste Türk Milletinden aldığım salâhiyetle 
sonuna kadar konuşmak, hatalarınızı yüzünüze 
vurmak hizmet aşkı ile yanan içinizdeki arka
daşların bana müteveccih hizmetlerini bölgeme 
takdirle, şükranla yadetmek, ama mutlaka sizi 
doğru yola getirmek için bir Milletvekili olarak, 
size bunları söylemeye mecburum. Aksi takdirde 
yarın günahsız olarak hesap veren çoluk çocu
ğumun aczine tahammül etmiyeeeğimi sizlere 
arz cıtmekle vazifemi yapmış olacağım. (A.P. sı
ralarından, «küçük lâf» sesleri) 

Evet, küçükler küçük lâf eder, büyükler de 
büyük lâf eder. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Hatip, beyanatınıza devam ediniz, karşı
lıklı konuşmayın rica ederim. 

ALt KARAHAN (Devamla) — Şimdi, otu
rabilmesini yalnız Anayasa nizamını sarsıcı ha
reketlerde bulunmak istiyen bir siyasi karar
gâhın memlekette yaratılması muhtemel ve do
ğuracağı ihtilâfları hesap etmemesi basiretsiz
liktir. Türk Milleti düşük ve kuyruk ismiyle tav
sife lâyık olmadığı gibi, tasvip de etmedik. Fi
lânı kim astırdı gibi rejimin temellerinde yatan 
tohum nedenleri sırf sansasiyonel haberler veri
yorum mânası ile Anayasa nizamını zedeleyici 
matbuatı da tasvibetmamelcteyiz. Türk Milleti, 
size ve Türk Milletine kuyruk ve düşük diyen
lerin ekseriyeti sizi iktidara getirmiştir, sizin va
zifeniz bu memlekette Anayasanın istediği hiz
met esasına müstenit bütün müesseselere gayet 
ihtimamlı muamele etmek ve ihtimamla bu reji
min oturmasını temin etmek için fedakârane ve 
çok vatanperverane hareket etmenizi icabettirir. 
Bu mecburiyet iktidarlar için daima böyle ol
muştur, böyle olması lâzımgelir. (A.P. sıra
larından, «zaten öyle oldu» sesleri) Tebrik ede
rim. Eğer sizi, mensup olduğum partinin kuru
luş felsefesinde her şeyi unutup tarihe tevdi" et
mek, tarihin hakemliğinden, onun vereceği hükme 
hürmetkar olmaktan başka rejimin yaşaması için 
gayretler sarf eder görürsek sizi evvelâ tebrik 
edecek, sizin arkadaşlarınız mutlak bu arkadaş
larınız olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, her gün gazeteleri 
görüyoruz; 27 Mayısı kabul etmeme mücadele
sinde olan matbuat, buna karşı gibi görünmek 
istiyen ve halkı ihtilâlci sosyalizme iten mat
buattır. Her ikisi de maksatlı. Aradan 60 sene, 
50 seneye yakın bir zaman geçmesine rağmen biz 
Abclülhamid'in hakan mı, müstebit mi, hain mi 
olduğunu tarihten öğrenmiye intizar etmekte
yiz. ama bir kısım matbuatta hakan diye adlan
dırılan ve Cumhuriyetin tesisinden, hakikaten 
Cumhuriyeti zedeliyecek bir zihniyetin mat
buata rahatlıkla hulul ettiği ve Türkiye'yi ne
reye götürmek istediği, Türk Milletinin bir va
tandaşı ve onun bir temsilcisi olarak beni endi
şeye sürüklemektedir. Bu siyah ve geriden ge
len tehlike 27 Mayıs öncesinin hasretini kendine 
paravana etmektedir. Fakir fukara edebiyatı da 
buna karşı direnmekle 27 Mayısın müdafaasını 
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deruhdeeden bir avukat gibi, memleketi süratle, 
ihtilâlci sosyalizme bir anarşiye itmek gibi bir 
rota tutmuş vaziyettedir. Arkadaşlar bir memleke
tin Kara Kuvvetleri Kumandanı, Reisicumhuru, 
vefat ettiği gün, bir milletin Reisicumhuru vefat 
ettiği gün o memleketin matbuatı ikiye bölüne
mez. Tarih böyle bir şey kaydetmemiştir. Bir 
kısmı siyah, bir kısmı kırmızı başlıklarla çıktı. 
Ertesi gün rejimin mahkûm ettiği tarihin he
nüz hükmünü vermediği, başka bir gün başka 
matbuatımız yine bir kısmı siyah, aksi bir kıs
mı kırmızı çıktı. 

Arkadaşlar; bu elîm manzarayı milletvekili 
olarak anlatmazsak, milletvekilleri salâhiyetleri, 
Anayasanın muhafazası için burada ettikleri 
yemini hatırlamazlarsa, bir gün 24 Mayısta Al
manya'ya otomobilinin markasını değiştirmek 
için giden ımilletvekillerinin âni duçar olduklari 
akıbete duçar olacaklardır. Denilmesin ki, ar
tık bir şey olmaz. İhtilâller suçtur, Anayasa 
vardır. Hepimiz ona hürmete yemin ettik, ona 
karşı gelen kim olursa olsun suç işlemiştir. Ama 
İtalyan âlimleri derler ki, suç bir mikroptur, vü
cut zayıf düştüğü zaman harekete gelir ve vü
cudu kapsar. Bünyeyi sağlamı tutmak, hastalık 
mikrobuna karşı en büyük teminat, en büyük 
garantidir. İktidar mensubu arkadaşlara rica 
ediyorum; vücudu sağlam tutunuz, bu mikro
bun inkişaf etmesine meydan vermeyiniz. Mil
letvekilleri olarak eğer siz 'haklı iseniz ve mu
kavemet yuvaları haksız ise bize bunları genel 
görüşmede teşhir ediniz. Bizden tedbir isteyi
niz. Biz size bu tedbirleri vereceğiz. Bu milletin 
kendi bekası için feda edemiyeceği kıymeti yok
tur. Ama, suçlu bizzat siz iseniz, bensem, başka 
bir parti ise ve bu vatandaşı tefrikaya sokan 
bir başka istismarcı parti ise, bunun da tedbir
leri ikaz, irşat ve nihayet Meclis olarak ya yeni 
sadakat yeminini yaptığımız Anayasanın bütün 
meselelerine hürmetkar kalacağız veyahut kim
den çekmiyorsak şu veya bu yöne gitmeye lü
zum yok; al anahtarını memleketi idare et, de
yip demokrasi oyunu oynamıyacağız. 

İşte bizi... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Kork
muyoruz, korkmuyoruz. (A. P. sıralarından 
«kimseden korkumuz yok, kimden korkacağız», 
sesleri) . 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Beyler lüt

fedin, »bizi endişelerimiz buraya getirdi. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Beyefendiler; lütfedin, ben istirhamlarımı 
tekrar edeyim, takdir sizindir. Bizzat sizin en
dişelerinizi size söylemek istiyorum. Ya, gücü
nüze gidiyor1 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hiçbir en
dişemiz yök. (A. P. sıralarından, «endişemiz 
yoktur, korkumuz yoktur» sesleri) 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Beyler, ka
ranlıkta gidenler, üstün sesle şarkı söylerler, bu 
da korkularmdandır. Lütfedin, iktidardasınız, 
korkmayın ama, beni endişeye sürüklemeye 
hakkınız yok kardeşim. (A. P. sıralarından, an-
laşılamıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan; lütfen ce
vap vermeyin efendim. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Bir memle-
'ketin Başbakanı, hakikaten genç, hakikaten 
memleektin hizmet beklediği bir insan, en son 
hangi endişelerin tesiri altında ise, bir memle
kette, şöyle diyor : Sizin kongrenizde; siz oyla
rınızı muhafaza edemezseniz, politika, demok
rasi bir avuç vatan evlâdını feda etmekten baş
ka bir mâna ifade etmez. Bunun mânasını size 
değil, köylü Ahmet'e anlatıyorum, o da benim 
çıkardığımı çıkarıyor. Demek ki, doğru değil 
arkadaşlarım. Bir memleketin iktidarı ordusu
na, Anayasa Mahkemesine, Temyiz Mahkeme
sine, Sayıştayına, Danıştayına istinadeder, muh
tar üniversitelere istinadeder. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Millete 
istinadeder. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — İşte aldan-
dığınız ve bizimle paylaşmadığınız zihniyetiniz 
budur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir Temyiz Başka
nı.... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden konuş
mayınız, çok rica ediyorum efendim. (Y. T. P. 
sıralarından «müdahale et Reis Bey» sesleri) 

Efendim ne müdahale edeceğim; kendi fikir
lerini söylüyor, kendi fikirleri öyle kniş, öyle 
inanıyor. Siz «de başka türlü inanabilirsiniz. Bu
rada fikirler muhteremdir. Ne yapalım, sözünü 
mü keselim yani? 

Buyurun, devam edin efendim. 

- - 371 — 



M. Meclisi B : 14 5 . 12 . 1966 O : 1 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Bir Temyiz 
Reisi, adalöt .müessesemizin başıdır, adlî yılı 
açış konuşmasında bir konuşma yapmıştır. Bir 
Temyiz Reisi 1942 de, ıdikta rejimin diyelim, 
tek parti rejiminin Başvekili Şükrü Saraçoğlu'
nun iher gün igidip, kahvaltı ettiği adamdır. Dik
ta rejimleri da'hi adaletsiz yürüyemez, arkadaş
lar. Temyiz Başkanı, adalet makinasmın en baş-
dır; en hürmete lâyık adamdır. Bunu sizi tutan 
-matbuat ne ihale (getirdi gördünüz. 

Memlekette şu gazetenin, ordunun başına 
tasallutu nasıl bir suç ise, hoş karşılanmıyorsa, 
bir memlekette sizi tutan matbuatın, Teniyiz 
Mahkemesinin en yüksek kademesini işgal et
mekte olan ve ilmî hüviyeti bütün Türkiye hu-
kukçulariyle müsellem bir insan hakkında taz-
yif edici beyanları bir parlömanter olarak beni 
ve Türk Milletinin aklı selimini hakikaten üz
müş ve zedelemiştir. 

Şimdi mevzua geliyoruz beyler; diyoruz ki, 
sizin bu yanlış tutumunuz, sizin kendinden doğ
ma başka müesseselerin harekete geçmesine im
kân veren hatalı yola devam ettikçe ben suçsuz 
olarak sizin suçunuzu paylaşamam. Gelin, neyi 
biliyorsanız söyleyin, diyorum. Yani bunu bek
leyin, anlayın, dinleyin, konuşalım, nasıl olsa 
milletvekiliyiz bu milletin bütün dertleri bizden 
sorulur. Şoför bana diyor ki, ihtilâl var; berber 
ihtilâl var, kasap ihtilâl var, diyor. Serbest sek
tör sermayeyi yerine dökemiyor. Gizli para git
tikçe kasalara çekiliyor. Memleketin iktisadi
yatı mefluç bir halde ve siz diyorsunuz; ne var, 
karnın tok, üzerinde elbise var, her şey var. Baş
vekiliniz sivillere diyor ki ; bizi muhafaza edin. 
Bir Başbakanı ordu, polis, jandarma, bütün 
Türk Milleti muhafaza eder, hepimiz müdafaa 
ederiz. Ama, Başbakan kendini bu emniyette 
hissedici Anayasa içi mevzuatı tam mânasiyle 
kavramış ise. Aksi takdirde Başbakan bir sınıf 
insana, beni kolla derse, bir endîşesi vardır, ve 
bu endişe varsa, memleket ikiye ayrılmıştır. 
Biz birliği için burada yemin ettiğimiz bu mil
leti... (A. P. sıralarından, «Ne alâkası var bun
ların1?» sesleri) Doğrudur, sizin gibi küçük in
sanlar anlar ve biz anlamayız. Türk Milleti böy-
l'e anlar, profesörü böyle anlar, üniversitesi böy
le anlar, ama sizi tutan Mehmedağa sizin gibi 
anlar. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Melı-
medağayı beğenmiyor musun? 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Mehmedağa 
da Türk Milletidir. Mehmedağa da vatanperver
dir ama... (A. P. sıralarından «hizaya gel» ses
leri) 

Ben olsam, lütfedin yine diyorum, eğer... 
Sert konuşmak, kötü konuşmak isteseydik, 
böyle başlamazdık. Muvaffakiyetiniz bizim için 
en büyük gayedir, rejimin teminatıdır. Ama, 
hatalı hareketler nereden geliyorsa, onları tes
hil edelim. Lûtfunuzu rica ediyoruz, Hükümet 
endişeli ise endişesini bildirsin, Meclis olarak 
size yardımcı olalım, diyoruz. Ama, siz buna da 
müdahale ediyorsunuz, edebilirsiniz. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasanın getirdiği bir 
grev müessesesi, Anayasanın getirdiği bir yürü
yüş hürriyeti vardır. Üç aydan, altı aydan beri 
bir teknikerler dâvası vardır. Hükümet buna, 
bigâne kalmadım, tedbir aldım diyor. Çocuklar 
oruç tutuyor, yollara diziliyor. Hatta ölüyor. 
Hükümet diyor ki; bu dâva kendi kendine hal
lolsun. Hükümet nerede, diye soruyoruz. Bıı 
vatan evlâtferı mutlak bir şey istem ektdirler. 
Haksız iseler hepsini mektepten ihracedersiniz, 
haksızsınız dersiniz. Disiplinli bir maarif forsu 
kurarsanız tedbiri zamanında alırsınız. Haklı 
iseler, bu çocukların 6 - 8 ay babalarının üzeri
ne yük olan bu yavrularımızın başıboş sokak
lara, dökülmesine meydan veremeyiz. 

Beyler, grev Anayasadan mânasını alan ka
nuni bir haktır ama mülk sahibine taarruz değil
dir. Eğer mülk sahibine, Adana'da olduğu gibi, 
taarruz vukubulmuşsa savcılarımızın, Hüküme
tin bu mevzuun üzerine büyük hassasiyet gös
termesi lâzımdır. Bu teşekküller yenidir. İca
bında seminerler açacağız, işçi temsilcilerine 
grevin ne zaman yapılabileceğini, ne zaman ya-
pılamıyacağrnı bu seminerlerde anlatacağız. 
Süratle tedbir alacağız. Hükümetler Anayasanın 
yeni olan bu müesseseleri üzerinde hassasiyetle 
durmazlarsa işler bir gün çığırından çıkar. Fab
rika sahibi dövülür, fabrikanın camları kırılır, 
getirilen mallar yakılır, iş, bir yağma ve talan 
dâvasına gider, kanlın gaye'sini kaybeder, işçi 
zarar eder, mal sahibi zarar eder, memleket za
rar eder... 

Görüyorsunuz ki, Hükümet idare etmekle 
şantiye idare etmek, çiftlik idare etmek ayın 
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değildir. Bir memleketin idaresi mutlak tecrübe
nin, mutlak bilginin hâkim olduğu bir makina-
yı işletme ehliyetidir. Bunu tarihte böyle gör
dük, mazide böyle gördük. Dünya böyle söyler. 
Büyük İslâm Âlimi Farabî, «Bir devlet reisi 12 
vasfı mümeyyizi haiz olmalıdır, der. Eğer 12 va
sıftan birisi yoksa konsey şeklinde idareye gi
din. Bir kişi, iki kişi, üç kişi..; Ta ki, bu 12 vasfı 
bir otoritede tesis edesiniz.1» 

Şimdi her yerde; «Hükümet nerede?» diye 
bize sorulduğunda, biz milletvekili olarak; 
«Efendim ben muhalif milletvekiliyim, ben ne 
yapayım, ben ne bileyim Hükümet nerede?» di
yemem. Olmaz arkadaşlar. Sizin günahlarınıza 
- eğer varsa - biz de iştirak edeceğiz. Eğer sizin 
günahınız yoksa, karşımızdakiler günahkârsa, 
gelin bu günahkârın suçunu tesbit edelim ve 
tedbirlerini beraber alalım. Türkiye'nin en bü
yük salâhiyet merkezi ancak ve ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Kanunlar buradan çı
kar ve bu memleketin idaresi ancak bu Meclise 
tevdi edilmiştir. Müşterek tarihî mesuliyet al
tındayız. 

Size söyliyeyim ; inşallah olmaz, bu memle
ket artık bir 27 Mayıs görmez. Fakat gelen 27 
Mayıs, 27 Mayi'sm yaratıcıları olan. vatanperver, 
namuslu askerlerin 5 ay içinde memleketi sivil 
idareye devretmesi gibi fedakârane bir ruhla 
gelmez. Yıpratıcı olur, yıkıcı olur, vücudu zayıf 
gördüğü nisbe'tte şiddetli ateş yapar ve Allah 
göstermesin rejimin mahvına sebebol'ıır, vücudu 
da nereye1 gideceği belli olmıyan bin macera çu
kurunun içine atabilir. Arkadaşlar gelin dâva-
mııza sahip çıkalım, gelin bildiklerimizi ayrı ayrı 
burada söyliyelim, kendimize çeki düzen verelim 
Meclis olarak dâvalara hâkim olalım, icabında 
gizli celse yapalım, gelin! Tehlike nereden geli
yorsa, mutlak bunu önlemeye mecburuz. Aksi tak
dirde her gün Hicaz devesi gibi bu Meclisin saka-
fı altına girip, gelip hiçbir şey bilmemek, endi
şe içinde olmak... Bir lise talebesinin; «Amca Ha
va Kuvvetleri ailarma geçmiş, doğru mudur?», 
«Dayı, yahu, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetle
riyle anlaşamamış doğru mudur?» Bir milletin, 
velevlki dedkodu dahi olsa, ordusuna kundak sok
mak. için girişilmiş bu propagandanın kökünü de 
bu şekilde kesmeye muvaffak oluruz kanaatinde
yim. Türk ulusu birliktir, beraberdir. Bu mille
tlin dış emniyetini kanının son damlasına ka

dar eda edeceği, vatanperverane hareketlerle te
min edeceği gibi, Anayasanın da, rejimin de 
bekçisi okluğunu unutmıyabm arkadaşlar. Bu se
beple, Adalet Partisinin, gerek kongresinde tut
tuğu yol, gerek kalbinedeki arkadaşlarımın haki
katen 1961 den beri tutulan ve mahrumiyet böl
gelerine hizmet önceliği tanıyan tutumu devam 
ettirişlerini daima tebrik ve telbcil ediyorum. Bir 
Dahiliye Vekili gece tebdili kıyafet ederek her 
gün telefon başından, telsiz başından kalkmaz, 
bütün en ücra kazalarla temas ederse o dâhiliye 
vekili iyi adamıdır. Ama o Dahiliye Vekili bu ya
ratılan endişelerle, ürkütülmüş vehimle Meclisi 
araştırırsa o Dahiliye Vekili siyasi piotlarm en 
büyüğünü kırmıştır. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Geçti 
kardeşim geçti. O hâdise kapandı. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Geçmedi... 
Biz neyi getirmişiz, kafanızı çalıştırın... (Gü

rültüler) (A. P. sıralarından gürültüler) 
Şimdi, evhamın, vehmin, korkunun tesirine 

kapılmıyan, kanunun hâkimiyeti için gecesini 
gündüzüne katıp istirahatini selbeden bir Dahili
ye Vekili hakikatten Türkiye idare tarihinde az 
gelmiştir. Ama o vehim ve bu endişe, Dahiliye 
Vekilini bırakmış, Başvekile Sirayet etmiş. De
mek bir şey var... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Yok böy
le (bir şey!... 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Efendim, 
Hükümet çıkar, yok böyle şey der, hepimiz dü
ğün bayram yaparız. Şuna inanınız; Adalet Par
tisi, 1946 da Türkiye 'de ParlÖmanter hayatın 
haşlaması ile Türk Milletine kanun muvacehesin
de müsavi hak tanınması yolunda girişilmiş de
mokrasi ha/rekâtınm önderliğini yapmış teşekkül
ler halkasının en sonudur, diyor. Türk Milleti de 
bunu tutunuştur, tasvibetmiştir. Ama üzerinde 
oturduğumuz vasatı - çivili fıçı diyeceğim - otu
rulacak yeri gayet iyi tesbit etmemiz, ona göre 
oturmamız ve bu rejimi mutlak selâmete götür
memiz lâzımdır. Aksi takdirde hatalarımızın tev-
lidedebileceği her hangi bir hâdise, neden bunu 
düşünemedik, gibi sonradan bizi üzüntüye ve 
ye'se götürmesin. 

Arkadaşlar, Sayın Başbakanımız, «Meşru ik
tidarlara karşı ihltiilâl olmaz» diyor. 

1950 den 1960 a kadar meşru bir iktidar var
dı. Ama içtimai vasat o kadar bozulmuşltu ki, ta-

— 373 — 
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rıhım hükmünü vereceği bir hareket işe el koy
maya mecbur oldu. 

Musolinıi der ki; «Düşmemesini bilen insan 
büyüktür, düştükten sonra büyüklük zail olur.» 
(A. P. sıralarından gürültüler) Beyler lütfedip 
müdahale etmezseniz... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 
Sayın Paşam, bitsin, size de söz veririz, cevap ve
rirsiniz. Çok rica ederim, yerinizden müdahale et
meyiniz. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Sayın eski 
Genel Başkanımız Ekrem Alican'm bir sözünü de 
burada tekrar edeceğim: «Sivil idaremin, askerî 
idareye toslaması, siviller için şeref teşkil etmez.» 
Toslamam ak içlin (bütün 'tedbiri er<i şu çatı altına 
toplam ava mecburuz. Aksi takdirde, mesulivetini 
idrak etmemiş insanların sarfdilliği içinde ya.ka-
mızı şu veva bu ka,ba kuvvete teslim ettiğimiz 
gün, biz değil, memleketin kaderini tehlikeye at
mış olacağız. 

Muıhterem arkadaşlar; bu bizim gafımızdan, 
Tünklüğün oan düşmanı olan rejimi ile değil; ır
kı ile, millet olmaısı ile, tarih boyunca Osmanlı 
İmparatorluğunu Doğuda zedelemek istemiş, Ba
tıdan düşmanlarını desteklemiş, Sovyet Rusya 
tipi .enternasyonalin düdüklerini de öttürmek is-
tiyeni'er, Türkiye'de birtakımı problemleri mas
ke etmelk süratiyle bu memlekette ihtilâli körük
lemektedirler. Uyanık olalım, birlik olalım, en 
küçük sızıntıyı dahi önleyici tedbirlerle, ön ted
birlerle önlemeğe çalışalım ve bu mevzu dolayı-
siyle lütuf buyurun, reylerinizle genel görüşme 
teklifimizi kabul edin. Hükümet bildiklerini söy
lesin. Biz burada gelip, birbirimize manifestoyu 
okuyup, bunu reklâm ve ilân edeceğimize, bildik
lerimizi birbirimize anlatalım. Eğer tedbir lazım
sa, tedbiri sağ için de, sol için de getirelim. İz
mir'de çıkan Hüryol, İzmir'de çıkan İzmir Ada
letlin yazdıklarını okuduğunuz zaman Tedbirler 
Kanunu bu memlekette var mıdır, yok mudur 
diye endişe ediyorsunuz. Yok böyle bir kanun. 
Ve nihayet bir arkadaşımız, bu Tedbirler Kanu
nunun, tatbik edilmiyen bu Tedbirler Kanunu
nun kaldırılması için bir teklif getirmiş bulu
nuyor. 

Arkadaşlar, rejimimiz daha beş yaşındadır. 
Uyanık olmasak, müesseseleri ile birbirimize 
savgılı olmazsak; Büyük Türk Parlâmentosu, 
Türkiye Hükümeti, Türkiye Ordusu, Temyiz 

Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Şûrayı Devleti 
gibi Anayasa içinde mevcudiyetini bulan bütün 
müesseselerin birbirlerine karşı saygılı olmak 
suretiyle kuracakları bir Devlet nizamı Türk 
Milletini saadete götürür, aksi takdirde ara
mızdaki fikir ayrılıkları şu sakaf altında açığa 
ve aleniyete dökülmezse, bu memlekette başka 
kuvvetlerin, şer kuvvetlerin bu ayrılıktan is
tifade ederek otorite sarsıntısının doğurduğu 
vasat üzerinde, millete hulul etmek suretiyle 
milleti maceracı bir yola sevk etmesi daima 
mümkündür. Bu sebeple huzurunuzu daha 
fazla işgal etmemek niyetindeyim. 

Muhterem iktidar partili arkadaşlarımdan 
şunu rica ediyorum : Vatandaşta, tüccarda, şo
förde, esnafta, çiftçide bir nevi endişe haline 
gelmiş sivil ve askerî idarenin birbirine karşı 
olan güvensizliğini izale edici beyanların hepimiz 
tarafından müşterek münakaşalarla birbirimi
ze söyleyip bu derdin tedbirini almamız lü
zumu aşikârdır. Reylerinizi önergem lehinde is
timal ederseniz, memlekete milletvekili olarak 
yapacağınız hizmetlerin en büyüğünü yapmış 
olursunuz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sağ ve orta 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı, gruplar 
adına?... 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) —. Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Cevad Odyakmaz. 
A.P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK

MAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaşlar, Ada
let Partisi Grupu adına hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Ali Karahan arkadaşımızın genel görüşme is 
teğini havi önergesinde çok daha geniş konular 
yer aldığı halde, konuşmasında bu geniş konular 
nihavet muavyen bir hususa inhisar etmiş bulun
maktadır. Bu muavyen husus da, Sayın Baş
bakanımızın muhtelif yerlerde yapmış olduğu 
konuşmalarda işlediği konulardır. 

Avrıca bu münasebetle Sayın Karahan yine 
memleket içinde bâzı cereyanların, akımların ça
tışması neticesinde husule getirmiş olduğu va
sata da iştirak etmek suretiyle birtakım tedbir
lerin alınması hususunda Yüce Meclisi bir fikir 
birliğine davet yolunda olduğunu ileri sürmek
tedir. 
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Arkadaşımızın heyecanlı konuşmalarını dik
katle dinledim. Bazan arkadaşımız haklı gibi gö
rünüyor; bazan da bu heyecanın neticesi olarak, 
asıl rayına oturtmak istediğimizden bahsettiği 
rejimi raydan çıkartacak bâzı gayretler sarf et-
ettiği de ortaya çıkıyor. 

Şimdi, her şeyden evvel, konuşmasını Sayın 
Başbakanın beyanları üzerine istinadettirdiğine 
göre, bu beyanlar nelerdir, bunun üzerinde dur
mak lâzımdır. 

Şimdiye kadar . mütaaddit defalar bunlar 
açıklandı, söylendi. Ama aziz arkadaşımız, 
bunu yakından takib etmemiş olacaklar ki, 
hâlâ sağın solun, kendi ifadeleriyle söyleyim, 
tüccarın, kasalbın, manavın, talebenin sözleriyle 
burada Yüce Meclise hitalbetmek zorunluğunu 
duymuş oluyorlar. Ondan evvel kendileri lüt
fedip de Başbakanın konulmalarını dikkatle 
tetkik etmiş olsalardı; ne rayından çıkmış 
bir rejim, ne iktidara karşı bir müessese, ne de 
bu müesseseleri çatıştırmak istiyen kendi ifa
deleriyle söyliyeyim - milleti silâhlı bir diren
meye teşvik eden bir davranışın mevcudokna-
dığını kolaylıkla tesbit etmek imkânını bula
caklar ve çok çekindiklerini söyledikleri «Mec
lisin vaktini almamak hususunda itina gösteri
yorum, ama ne yapayım bunun için genel gö
rüşmeyi istemek zorunda kaldım» dedikleri 
bu genel görüşmeden de kolaylıkla sarfınazar 
edebileceklerdi. Onun için müsaade ederlerse 
'ben bu konuşmaları asıl konuya ışık tutacak 
nisbette, Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

-Sayın Başbakan Süleyman Demirci, İz
mir 11 Kongresinde 6 Kasım 1966 da yaptığı 
konuşmada şöyle diyor : 

«Ekonomik kalkınımada Türk Vatandaşı
nın teşebbüs ve başarma gücüne büyük önem 
vermekteyiz. Bunun sebebi Dünyanın hangi 
memleketinde olursa olsun, Devlet iktisadi te
şebbüslerinin çok kere 'başarısızlığa uğrama
ları, zarar etmeleri, yatırılan millet sermayesi
nin hakkını vermemeleri, netice itibariyle bütün 
gelirlerini memurlarını beslemek uğrunda sar-
feden istihlâk «merkezi haline gelmekte olma
larıdır. Hususi sanayiimiz organizasyon, pazar
lama, satış, imal olunan maddenin kalitesi, is
tihsal ve maliyet seviyesi bakımından ileri sa
nayici memleketlerin gerisinde gitmektedir. 
Buna rağmen Devlet sanayiinin hususi sana

yiden de geri kalmış olması, her sahada Dev
let sektörüne üstünlük tanımak istiycnlere 
karşı takındığımız menfi tavrın başlıca mucip 
sebebini teşkil ediyor. Biz hususi sektörün 
ekonomik kalfkınmamızda büyük bir tesirli 
rol oynaması lâzırmgeldiği kanaatindeyiz. Bu
nun için gerekli ve tesirli bütün tedbirlerin 
hızla ve devamlı olarak alınmasını lüzumlu gö
rüyoruz. Hürriyetlerin ve demokrasilerin hu
kukî teminatlarının yanında ve onlardan daha 
tesirli olarak iktisaden hür zümrelerin varlığı, 
hürriyetlerin ve demokrasilerin korunmasında 
daima büyük rol oynamıştır. Bugün İngilte-
rede, Fransa'da, Birleşik Amerika'da hürriyet
lerin, demokrasinin tehlikeye girmemesinin se
bebi, sadece Anayasa, demokratik müesseseler, 
kanuni müeyyideler, demokratik idarenin em
rinde olan Devlet kuvvetleri değil, iktisaden 
hür, kuvvetli zümrelerin varlığı, demokrasiyi 
ve hürriyetleri koruyan çok büyük teminattır.» 

Şimdi dikkatinizi rica edeceğim. 

«Cezayir'in istiklâle kavuşturulması sırasın
da, anavatana silâhlı bir baskın yapmak heve
siyle ayalklanan General Salan emrindeki pa
raşütçüler, rejimi ve hürriyetleri korumak için 
Paris'te bir günde silâhlanan 200 000 sivil gö
nüllünün Hükümetle işbirliği yapması sebebiy
le plânlarını tahakkuk ettirememişlerdir. Hal
buki iktisaden hür zümrelerin gelişmediği 
memleketlerde, değil hu kadar büyük kuvvet, 
gizlice teşkilâtlanmış, bir grup asiler çetesi 
bile ekseriye milletin kaderine hâkim olabil
mektedir. İhtilâllerin ve Hükümet darbelerinin 
birbirini kovaladığı memleketlerde durumun 
hakiki sebefbi budur. Biz Türkiye'nin kalkınma
sında hususi teşöblbüse önem vermeye çalışır
ken, aynı zaımanda iktisaden hür zümrelerin 
kısa zamanda gelişmesi imkânlarını da hazır
lamaya çalışıyoruz. Bu, demokrasiyi, hürriyet
ler rejimini, fiilî ve hakiki bir teminata bağla
manın yoludur.» 

Sayın Başbakan'm İzmir'de söylediği bu. 
Bursa'da 12 Kasım 1966 da bu sözlerini da

ha da geliştirerek anlatıyor. Esasen ilk konuş-
ıma'smı yaptığı zaman da elemiştir ki, «Dokuz 
'konuşma yapacağrm. Bu konuşmalar birbirine 
bağlıdır, birbirinin devamıdır, birbirini tamam
lar mahiyettedir.» Nitekim son A. P. nin üçün-
eü büyük kongresinde yapmış olduğu konuş-
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mada «Konuşmalarımı neticelendiriyorum, şim
diye kadar yapmış okluğum konuşmalarımın 
bu sonucudur.» demişleridir. O halde bütün 
bu konuşmalar birbirine bağlıdır, fikir itiba
riyle teselsül etmektedir ve bir neticeye bizi 
götirimektedir. 

Şimdi Bursa nutkunun buna ait kısımlarını 
yine aynen okuyorum : 

«Anarşi yaratmak istiyenlerin hedefleri sa
dece yıkmaktır, yıpratmaktır, iktidarı müşkül 
movikide bırakmaktır. Memleketi fakirlik ve 
«sıkıntı içinde bırakmaktır. Bunlar her devir
de olacaktır. Çünkü hürriyet düzeninin verdi
ği hakları suistimal, bu düzenin düşmanlarının 
müracaat ettiği bir metottur. Hiç kimse çe
lişik ve çapraşık ımıânatar çıkarmaya uğraşma
sın. Hürriyet düzeninin düşmanları, anarşi he
veslileri, bütünlüğümüzü ve beraberliğimizi 
boîzıma gayretleri, bütün milletimizi, kanun ve 
hukuk Devletimizin gücünü ve Deyi (îtimizin 
müesseselerinin vazife-şinaslığını ve vatanper
verliğini daima karşısında bulacaktır. 

Benim İzmir konuşmamı ele alan birçok spe
külâsyonlar yapıldı. Bu spekülâsyonların içinde 
acaba bir tehlike mi var, acaba halkın silâhlan-
dırılmasmdan mı bahsediliyor, gibi sualler ortaya 
atıldı. İzmir konuşmamda bu suallerin hiçbirisi
ne mesnet teşkil edebilecek bir beyan yoktur. Sa
dece iktisaden hür, kuvvetli zümrelerin varlığı
nın önemini ve bunların Hükümet kuvvetleri ile 
yapacakları işbirliğinin hürriyet düzenini müda
faadaki ehemmiyetini belirtmiştik. Bu hususta 
yapılan tahlil şöylece nihayet bulmakta idi: İk
tisaden hür zümrelerin gelişmediği memleketler
de gizlice teşkilâtlanmış bir grup asiler çetesi bi
le ekseriya milletin kaderine hâkim olabilmekte
dir. İhtilâllerin ve Hükümet darbelerinin bir
birini kovaladıkları bir memleketle durumun ha
kiki sebebi budur. Bu konuşmadan alınmış olan
lara, ters mânalar çıkarmış bulunanlara şunu söy
lemek istiyorum. Konuşma nida, kalkınmamış 
memleketlerde tehlike olarak görünen, gizlice teş
kilâtlanmış asiler çetesinden batısolunuyor. Ana
yasamızın birinci cümlesinde, tarih boyunca ba
ğımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış 
olan Türk Milletinin direnme hakkından bahse
dilmektedir. Meşru nizamı yıkmak isteyen âsi
lere karşı gayet tabiîdir ki, milletin direnme hak
kı vardır, (layet tabiîdir ki, büyük Türk' Mille

tinin hak ve hürriyetlerini gasbedecek olanlara 
karşı savaşmış olması tarihî bir gerçektir. Ve 
bundan böyle de Türk Milleti böyle yapacaktır.» 
diyor ve yine konuşmasını şu şekilde tamamlıyor. 

«Adalet Partisi millî hâkimiyete müstenit, 
hür, demokratik nizamın, meşruiyetçiliğin, aleni
yetin, hülâsa kanun ve hukuk devletinin savunu
cusudur. Adalet Partisi, Büyük Türk Milletinin 
harsına, kültürüne, geleneklerine bağlı, lâik 
Cumhuriyetin, milletin din ve vicdan hürriyetine 
saygılıdır.» 

Nihayet Adana'da 15 Kasım i966 tarihinde 
de şunları söylüyor Sayın Başbakan Demirel : 

«Ada.let Partisi, özel teşebbüscülüğü program
larında önemle nazarı dikkate almıştır. Özel te-
şebbüscülüğün ne olduğunu bir türlü anlayama
yanlar vardır. Anlamak istemeyenler vardır. 
Bundan tüccarın, sanayicilerin korunması, zen
ginin daha zengin yapılması mânasını çıkaranlar 
vardır. Bilhassa servet düşmanları, mülkiyet düş
manları, hür teşebbüs düşmanları bu mânayı çı
karmakta musirdir. Adalet Partisi bir zümre ve 
sınıf partisi değildir. Köylüsü, şehirlisi, çiftçisi, 
esnafı, işçisi, tüccarı, sanayicisi ile bütün mille
timizin hak ve menfaatlerinin bekçisidir. Onun 
içindir ki, tüccarın ve sanayicinin de haklarına 
hürmetkardır. Ama Adalet Partisinin hususi te
şebbüs anlayışı, esasen ferdiyetçi olan Türk va
tandaşını, hangi zümreye dâhil olursa olsun, ze
kâsından, kabiliyetinden, teşebbüs gücünden, ce
saretinden, bilgisinden memleketimizin daha çok 
istifade etmesi mânasmdadır. Özel teşebbüs tâ
birinin içerisine çiftçi de, işçi de, esnaf da, küçük 
sanatkâr da, tüccar da, sanayici de dâhildir.» 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Başbakanın bu 
konuşmalarını hatırlattıktan sonra görüyorsu
nuz ki, Başbakanın izhar ettiği bir endişe yok. 
Esasen Sayın Ali Kara han'm dediği gibi iktida
rın halen mevcut bir korkusu yok. Ne rejimin 
bir tehlikede olduğu hususunda korkusu var, ne 
kendisinin tehlikede olduğu hususunda korkusu 
var.,. İktidarı bugün mevcut Anayasa müessese
leri ile karşı karşıya gibi göstermek istiyenler 
elbette bundan birtakım hususi çıkar bekleyen
lerdir. Çok sarih konuşmalarda, yani memleket
te demokratik nizamın teminatı olarak hür, ikti
saden gelişmiş zümrelerin kuvvetlenmesi yolun
daki çalışmayı âdeta halkı silahlanmaya teşvik 
şeklinde anlayanlar bizzat bu rejimi rayına 
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oturtmak istiyenler değil, bilâkis rayından çıkar
mak istiyenlerdir. (A. P. sıralarından bravo ses
leri.) 

Arkadaşlar, Anayasamızın dibacesinin son 
paragrafı sarih olarak Anayasayı ve müessese
leri vefakâr, fedakâr Türk Milletine teslim et
mektedir. Türk Milleti bunu koruyacaktır, ga
yet tabiî olarak. Türk Milleti, derken, biz Ana
yasanın bütün müesseselerini ve onun şerefli 
ordusunu, Türk Ordusunu aynı milletin içinde 
mütalâa etmekteyiz. Birbirinin karşısında olan 
müessese yoktur ve iktidar hiçbir müesseseyi 
birbirinin karşısında görmediği gibi, birbirinin 
karşısına koymak hevesinde de değildir. Milleti 
daima bütün olarak almıştır, almaktadır ve yi
ne Türk Milletini bölünmez bir parça olarak 
göreceğiz. Sayın Ali Karahan arkadaşımızın 
dediği gibi biz milletin bir kısmına «kuyruk» 
denmesini, «düşük» denmesini elbette tasvibet-
miyoruz. (Millet Partisi sıralarından bir ses: 
«C. K. M. P de iken öyle söylemiyordun ama..») 

C. K. M. P. de iken de öyle söylüyordum 
Beyefendi. O zaman da öyle söylüyordum Beye
fendi, zihniyetim o zaman da aynı idi, o zaman
ki arkadaşlarım da şahittir. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — 
C. K. M. P. de iken soyliyecek de Adalet Parti
sinde iken söylemiyecek mi? 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Bana ne ba
kıyorsun, ben söylemedim o lâfı?. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız çok rica ederim. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Ben söyle
medim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşan bütün arka
daşlarımdan rica ediyorum, yalnız bir şahsa de
ğil. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK
MAZ (Devamla) — Tasvip etmiyoruz Beye
fendi, milleti bölücü her davranışın karşısında
yız. Ne denirse denilsin, milleti bölücü her tu
tumun, her davranışın karşısındayız. 

Deniyor ki; «Oynadığımız kumar sahasının 
tek yeri Türk Milletinin kaderidir» Evet ar
kadaşlar; Türk Milletinin kaderi ile oynamak 
istiyenler vardır. Ama zannedilmesin ki, buna 
değil yalnız iktidar, bizzat Türk Milleti müsa
maha ve müsaade etmiyecektir. Esasen söylen
diğimiz budur, bunun için uğraşıyoruz. 

Arkadaşımız matbuattan yakmıyor. Haklı ol
dukları tarafları bulunabilir. Fakat yine sa
vunmak istedikleri o Anayasanın hürriyet rejimi 
matbuata bu hakkı tanımıştır. (M. P. den, 
«Maşallah» sesleri) Evet matbuat hürdür. Eğer 
suç teşkil eden davranışları varsa ihbarınızı ya
pınız. Memleketin kanunu var, savcısı var, 
mahkemesi var, teşkilâtı var, müessesesi var. 
Bunları tecziye etmekte asla gecikmez. Ama, 
siz ihbarınızı yapınız, eğer gözden kaçan bir 
husus var idiyse; böyle bir şey olduğunu da 
zannetmiyoruz; gereken yapılır. Arkadaşlar 
çeşitli devirlerde matbuat rejimlerinden şikayet 
edilmiştir. Matbuata baskıdan şikâyet edilmiş
tir, sansürden şikâyet edilmiştir, hürriyetten şi
kâyet edilmiştir; hepsinden şikâyet edilmiştir. 
Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, matbuat biz
zat kendi kendisini sansür edecektir, kendi ken
disini kontrol edecektir, kendi kendisini yarata
caktır. Bunu eğer beğenmiyorsak bunun başka yo
lu yok. Hürriyet rejiminde, demokratik rejimde 
bunun başka yolu yoktur. Buna tahammül ede
ceksiniz, yalnız suç var idiyse, vatandaş olarak, 
milletvekili olarak, her ne idiyse hepimiz va
zifemizi yapacağız. Bunları cezalandrımak için 
lâzımgelen mercilere müracaat edeceğiz. Ama, 
her halde bunun yeri burası değil. 

Arkadaşımız dediler ki, «Kimden korkuyor
sanız, anahtarları ona teslim ediniz.» 

Aziz arkadaşlarım, bizim ne iktidar olarak, 
ne parti olarak, ne bu partinin, yahut şu Yüce 
Meclisi teşkil eden heyetin mensupları olarak, 
milletvekilleri olarak hiçbir şeyden korkumuz 
yok. Esasen korkumuz olsa idi, burada vazife 
almak gibi bir gayretin içersine daha önceden 
girmezdik. Çünkü seçilmek için hepimiz gay
ret sarf ettik. Bunu kabul ediniz peşinen. Kor
kusu olan adamların burada yeri yoktur. Ne
den korkumuz olur? «Rejim hesabına korku
muz olabilir» diyeceksiniz, doğrudur. Fakat 
aarih olarak söylüyoruz ki bugün bir re
jim meselesi Türkiye'de mevcut değildir. An
cak bunu yaratmak isteyenlerin gayreti var
dır. Bizim anahtarı teslim edeceğimiz yer 
yoktur. Biz, Türk Milletinin kaderini her-
şeyden evvel bu rejimde görüyoruz. Ve bu 
anahtarı, milleti kalkmdırıncaya kadar, bu mil
let bizzat kendisi bu anahtarı elimizinden alın
caya kadar onu muhafaza etmek azim ve kara> 
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rmdayız. Anahtarları ancak millete teslim ede
ceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Malın 
sahibi millettir. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD OD YAKMAZ 
(Devamla) — Sayın Yargıtay Başkanının nut
kundan bahsettiler. Bendeniz de dinledim, Sa
yın Yargıtay Başkanının nutkunu. Çok büyük 
bir müessesemizin, çok büyük bir Başkanı
na gayet tabiî bütün müesseselerin, bütün 
vatandaşların hürmet göstermesi lâzımdır, doğ
rudur. Yalnız aklıma bir hâdise geldi, bu 
vesile ile anlatayım. Zannediyorum, 1948, 1949, 
veya 1950 senelerinden birinde, bendeniz Millî 
Savunma Bakanlığı Askerî Adalet Dairesi Baş
kanlığı 4 ncü Kısım Âmiri idim. O zaman Ke
mal Pil'âvoğlu bir kitap yazmış. Bu kitabın 
içinde de bir Hadis-i Şerif vardır. Bu Hadis-i Şe
rifte Iiazreti Peygamberimiz buyurmuşlar ki, 
filân duayı okursanız düşman önünden kaçan 
asker dahi olsanız Allah sizi affeder. Bu kitabı 
toplatmışlar, o zaman bize de göndermişler, 
suç var mı, yok mu, askerle alâkalı mı değil 
mi diye, tetkik edilsin diye. Diyabet İşlerinden 
sorduk, hakikaten böyle bir Hadis var mı yok 
mu, evvelâ esasını tetkik edelim diye. Diyanet 
İşleri Başkanlığı «Vardır» diye cevap verdi. 
Ve şöyle dediler : Uhut Muharebesinde daha 
Müslümanlığın başlangıcında Müslümanlar par
çalanmışlar, dağılmışlar, bir çoğu firar etmiş, 
son anda ancak savaş kazanılmış. Fakat bu sa
vaştan sonra artık Iiazreti Muham'med'e karşı 
utanmışlar, yüzleri tutmamış, etrafında toplana
maz olmuşlar; gclemiyorlarmış, gidemiyorlar-
mış. Müslümanlık, da henüz kurulmuş. Bu fi
rar edenlerin içersindeki duyguyu kaldırıp ata
bilmek, ıbunları tekrar toplıyabilmek, henüz 
kurulmakta olan Müslümanlığı dağıtmadan bir-
îeştirebilmek, bunu yükseltebilmek için Hazrcti 
Peygamber, Diyanet İşleri Başkanlığının ifade
sine göre söylüyorum, böyle demiş : Şöyle bir 
dua okursanız, düşman karşısından kaçan asker 

- de olsanız affedilirsiniz. Onlar da bu duayı et
mişler, affedilmişler. Ondan sonra Hazreti Pey-
ıgamber'in yüzüne rahatlıkla bakmışlar ve tek
rar etrafında toplanmışlar. 

Şimdi adalet müessesesinin en yüksek organı 
olan Yargıtay'ın başında bulunan ve kanunları 
tatbik ile mükellef olan, tatbik ettirmekle vazi-
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feli olan ve onu murakabe vazifesi yedinde 
bulaman bir müessesenin başkanı bizim de tas-
vibetmediğimiz şu veya bu cereyanları zikret
tikten sonra tutar da Atatürk'e aidiyeti meş
kûk bulunan, gerçek midir, değil midir, hâlâ 
halledilemiyen bir beyanı okursa, kanuna say
gılı olması lâzımgelen bir gençliği, kanunlara 
rağmen bizzat harekete geçirmeye teşvik eder
se ve bu hareketi de bâzı matbuat tasvibet-
mezse bu o Yargıtay Başkanına bir saygısızlık 
mı teşkil eder? (A. P. sıralarından «Brova» ses
leri, ve alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım, ben beklerdim ki, Sa
yın Yargıtay Başkanı şöyle konuşsunlar. Bu 
memlekette 27 Mayısla yeni bir Anayasa gel
miştir, yepyeni bir Devlet nizamı kurulmuştur, 
yeni bir rejim getirilmiştir, Anayasa müesse
seleri tamdır, çift Meclis gelmiştir, müessese
ler birbirlerini kontrol etmektedir.. Bunların 
hepsi meydandadır. 

Binaenaleyh bu durum karşısında, asayişi 
temin vazifesi - sizin ifadenizle 'söyliyeyim - bu 
kuvvetlere mevdudur. «Siz sureti katiyede biz
zat eğer haklı idiyseniz dahi ihkakı hakka kal-
kaımazsmız» demesi lâzım gelirdi. Bütün bunları 
bir tarafa bırakınız, âdeta anarşiye teşvik eder 
gibi, kendi varlığını inkâr edercesine, bir ada
let müessesesinin varlığını inkâr edercesine, bir 
emniyet teşkilâtının varlığını inkâr edercesine, 
doğrudan doğruya bizzat kuvvet halinde bâzı 
kimseleri 'taarruza teşvik etme'k, ayaklanmaya 
teşvik etmek, bir Yargıtay Balkanının makamı 
ile müsait bir konuşma değildi, kanaatindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar, eğer basın buna dokun-
muşsa, bu basını şu veya bu şekilde ele alıp da, 
efendim sizin basınınız, bizim basınımız demek 
doğru değildir. Nitekim tarafsız çevrelerde oku
duğunuz takdirde bunu görürsünüz. Ben söy
liyeyim size, biz şikâyet etmedik, ama bâzı ga
zetelerde bunu en başa koydular, bu konuşmayı 
esas yerine oturtmadılar ve öyle bir zehap uyan
dırdılar ki, Yargıtay Başkanı mutlak olarak 
gençliği her hâdise karşısında ayaklanmaya teş
vik ediyor ve âdotâ Yargıtay da 'onların hâmisi 
durumundadır. Eğer böyle bir vaziyette gelirse
niz merak etmeyin, ben arkanızdaymı demek is
tiyor gibi bir mâna çıkartıreasına yayınladılar. 
Bunlar doğru değildir arkadaşlarım. 
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Memleket karışıklık içerisinde, iktisadiyat | 
mefluç, diyorsunuz. Biz böyle bir hal görmüyo
ruz. Aksine memleket iktisadiyatının gittikçe 
geliştiğini, kalkınma hızının 'hiçbir devrede ula- | 
şamadığı bir dereceye geldiğini Devletin resmî 
istatistikleri gösteriyor. (T. 1. P. sıralarından I 
gülüşmeler) Siz memnun olmazsınız sayın I 
T. 1. P. li arkadaşlarım, haklısınız. Çünkü siz I 
vatandaşın değil, Devletin patron olması fikrin-
desiniz. Biz Devletin patronluğunu kabul etmi- I 
yoruz. Bütün vatandaşları aynı seviyede refaha I 
ulaştırmak istiyoruz. Siz vatandaşı Devlet nez- j 
dinde işçi olarak tamamen çalıştırmak, mutlu I 
bir azınlığı Devlet patronluğu gölgesi altında 
'biraz daha mutlu kılmak istiyorsunuz. Biz bu I 
noktai nazarda değiliz. J 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bilmediğiniz 
bir konu. Sizin mütaahhitleriniz yüzde ikibin I 
kazanıyor. ! 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, siz niçin I 
müdahale ediyorsunuz. Siz niye üzerinize alıyor- I 
sunuz. Umumi konuşma yapıyor. 

, A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK-
MAZ (Devamla) — Ali Karahan arkadaşımız I 
diyorlar ki, «Millet, Başbakanın sözlerinden be- I 
nim gibi endişe duyuyor. Ama size oy veren I 
Mehmet ağa sizin gibi anlıyor» diyor. I 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Doğru söylü
yor. I 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan çok rica ede- I 
ceğim, bu ikinci ricamdır. I 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD OD YAK
MAZ (Devamla) — Diyor ki, Sayın Ali Kara
han, «Millet Başbakanın sözlerinden benim gibi 
endişe duyuyor, ama size oy veren Mehmet ağa I 
sizin gibi anlıyor» diyor. Arkadaşlar, Büyük I 
Atatürk ne demişti... (Y. T. P. .sıralarından; I 
«Köylü efendimizdir» sesleri) Evet, «köylü I 
efendimizdir» hatırladığınıza teşekkür ederim. I 
O zaman daha fazla üzerinde durmaya lüzum I 
yoktur. Memleketin unsuru aslisi Mehmet ağa- I 
lardır, Mehmetlerdir. I 

Binaenaleyh bu Mehmet'in anladığı, bu Meh- I 
met'in verdiği mâna bizce kutsaldır. Eğer buna I 
mâna vermezseniz demokratik rejimi inkâr edi- I 
yorsunuz demektir. Demokratik rejim onların I 
anlayışı ile vardır. Eğer bizim gibi anlıyorlarsa I 
oy vermekte devam edeceklerdir. Sizin gibi an- I 
lıyorlarsa oy vermiyeceklerdir. O zaman biz, si- I 

j- zin hürmet etmediğiniz Mehmet ağanın fikirle
rine hürmet ederek emaneti kendisine teslim 
edeceğiz. Evet, Anayasanın getirdiği müessese-

I 1er suiistimal ediliyor. Bütün demokratik re
jimlerde böyledir. Güdümlü bir demokrasi yok-

I tur ki, önceden verilen işaretle bunları hallede-
bilesiniz... Anayasa bâzı haklar tanımıştır. Grev 
hakkı, yürüyüş hakkı v. s. gibi. Bu hakkı ye
rinde kullananlar da vardır, suiistimal edenler 

I de vardır. Olacaktır, tabiîdir. Rejimin tabiî ne
ticesidir. Ama bunun çaresi hiçbir zaman kanun 
dışı hareketler değildir. Elbette rejim içerisin
de, demokratik anlayış içerisinde, mevcut mev
zuat içerisinde, bunların çaresi bulunacaktır. 

Teknikerler mevzuuna el sürülmedi, diyor. 
Sayın Bakan, Sayın Millî Eğitim Bakanı bir 
hafta evvel, burada teknikerler hakkında geniş 

I izahat verdiler. Arkadaşımız her halde burada 
I değildiler, duymadılar. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Altı ay geç
tikten sonra. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK-
I MAZ (Devamla) — Altı ay geçer. Tanınan bâzı 
I hakları bir türlü kabul etmezlerse, bunun altın

da birtakım tahrikler bulunursa ve bu tahrikle-
I rin sırf iktidarı, sırf rejimi yıpratmak, sizin en-
I dişe duyduğunuz vasatı yaratmak için olursa 
I elbette tahrikler devam eder ve bir türlü bu-
I nun önünü alamazsınız. Bu her şeyden evvel 
I iyi niyet meselesidir, kötü niyetle halledilmez. 

I Arkadaşımız dediler ki «Hükümet idare et
mekle, şantiye idare etmek, çiftlik idare etmek 
bir değildir, bir memleketi idare etmek bilgi 

I ve tecrübe işidir.» Arkadaşımız bu sözü söyler-
I ken, söylesinler bu memleket hakikaten nasıl 
I idare ediliyor"!? Bir çiftlik gibi mi idare ediliyor, 

bir şantiye gibi mi idare ediliyor? Yani burada 
I şantiyeyi alelade bir şantiye mânasmda kulla-
I n^yorlar. Her halde öyle olsa gerek, öyle anla-
I siliyor. Eğer bunun delilleri varsa getirsinler, 
I konuşalım. Ama biz öyle zannediyoruz ki, 
I memleketin idaresinde her şeyden evvel cari 
I nizam, mevzuat hâkimdir. Bunun dışında bir 
I şey yoktur. Var idiyse bunu getiriniz görü-
I selim. Fakat bu şekilde itham etmeyiniz. Mü

esseseleri korumak isterken aynı şekilde zede
lendiğinin bilmem farkında mısınız? Her yer-

I de «Hükümet nerde?» diye soruyorlar diyor, 
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sliz'in günahınıza biz de iştirak ediyoruz diyor. 
Arkadaşlar, size sorulanlar bize sorulmuyor. 
Biz işitmiyoruz. Hükümet iş başında, vazife 
başında. Almış olduğu büyük mesuliyetin ge
reklerim yerine getirmek için gece gündüz ça
lışmakta ve eserleri meydanda... (M. P. sıra
larından bir üye: «Allah Allah») 

Evet. Allah Allah. Siz göremiyorsanız göz
lüklerinizin numarasını biraz daha artırın. (A. 
P. sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

HAŞAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Dürbünle görümünüz, diyorlar. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD OD YAK
MAZ (Devamla) — Sayın Başbakanın evham 
ve korku içinde olduğunu söylüyorlar. (Sağdan 
«yok» sesler1!) Evet, ydktur. Siz daha iyi bili
yorsunuz, madem öyle, niçin söylüyorsunuz? 

Arkadaşlar, evham ve korku niçin olur? Ev
ham ve korku bir insanda yaptığı hareketin 
doğru olmadığına dair bir endişe okluğu zara an 
•mevcuttur. A da1 et Partisi iktidarı yaptığı iş
lerin doğru olduğunu bilmektedir ve her za
man hesabını vermeye hazırdır. Onun için hiç
bir şeyden korku ve evhamı yoktur. Esasen 
bunun hesabını yakında bütçe müzalkerıel erinde 
verecektir. O zaman didik didik edensiniz, ce
vaplarınızı da teker teker alırsınız. Bu kadar 
geniş bir mevzuda benim izahat vermeme im
kân yclk. 

Şimdi netice itibariyle şunu söylemek iste
rim: Birçok memleketlerde gördülk, her şeyden 
evvel muayyen bir rejimin diktatörlüğün veya 
komünizmin yerleştiririm esi için her şeyden ev
vel hedef alman sınıf orta s*mftır, orta taba
kadır. Bu tabaka eritildikten sonradır ki, bu
raya diktatörlüğü ve dolayısiyle komünizımi, 
sol rejimi, sağ rejimi yerleştirmek kolay olmak
tadır. O halde bir memlekete iktisaden hür bir 
orta sınıf yaratılması için gösterilen gayret, o 
memleketin demokratik rejiminin teminatı de
ğildir de nedir? Bu teminatı sağlıyaMlmek >!e'!n, 
bu sınıfı kuvvetlendirebilmek iç'n Başbakan-n 
sarf ettiği gayretleri, bu yoldaki sözlerini ters 
bir mânaya alarak bunu rejim için bir endişe, 
bir evham, bir korku havasına büründürmek 
haklı bir davranış değildir, yerinde bir dav
ranış değildir. Size konuşmayı aynen okudum, 
mânası aynen budur. 

Arkadaşlar, hulâsa olarak şunu söylemek 
isterim; bugün demokratik rejim tehlikede de
ğildir. Bugün Anayasada mevcut müesseseler, 
- sizin ifadenizle belirteyim - kuvvetler birbiri
ne saygılıdır, iktidarı ile, milleti ile elele mille
te hizmet yolunda ve yarışındadır. Bunun için 
hiçbir çevrenin, hiçbir milletvekilinin endişe 
duymasına mahal yoktur. (C. H. P. sıraların
dan anlaşılmıyan müdahale) Anlıyamadım bey
efendi? Biliyorum, evet, aynı paralelde oldu
ğumuzun farkındayım beyefendi. (Orta sıralar
dan «ortanın solunda mısınız, bugün gazeteler 
yazıyordu» sesleri) Biz ne sağdayız, ne solda
yız, doğru yoldayız. Bizim bildiğimiz budur, 
doğru yoldayız. Ne sağdayız ne soldayız, doğ
ru yoldayız. Bütün gayretimiz de bu doğru 
yoldan ayrılmamaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına başka söz istiyen 
yoksa Bakana söz vereceğim. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Söz 
istiyornm. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Buyurun 
Saym Behfiee P-^rnn. 

T. t. P. GRUPU ADINA BETTÎCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri, geçen yıldaki MecILi toplantıla
rında da partim muhtelif vesilelerle, meselâ 
Hükümet programının, bütçenin tenkidinde, 
Danıştay kararlarının uygulanmaması konu
sunda Adalet Partisi iktidarının Jhınyasa dışı 
düşme eğiliminde olduğunu belirtmişi. Esefle 
kaydediyoruz ki, son zamanlarda Başbakanın 
yaptığı çeşitli konuşmalar ve bunlara eklenen 
diğer bâzı bakanların konuşmaları maalesef 
bu eğilimin kuvvetlenmekte olduğunu göster
mektedir. 

İki yönden Anayasa dışı eğilırmn kuvvet
lenmekte olduğunu görüyoruz. 

ıBirisi; benden evvelki konuşmacıların 
eleştirdiği halkın direnişe çağrılması konusu
dur. İkincisi de, emekçi halkın Anayasa temi
natı altındaki haklarını yine Anuyasa teminatı 
çerçevesi içinde savunan sosyalist akınım ve sos
yalist partinin Anayasaya saygı1.' bir Başba
kandan beklenmiyecek bir sorujıaıızlukla suç
lanması, komünizmle sosyalizmin mesnetsiz, ge
lişigüzel, keyfî bir surette eşi ilenmesi ve sos-
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yalist alkıma karşı sert tedbirdesin a^nacağmm 
açıklanması, hattâ ezileceğinin ifaJe edilmesi
dir. Bu her iki tutum ve beyanlar da Anayasa 
ile asla bağdaşam.yacak tutumlardır. 

Bu kcnuda hiç «ihtilâlci sosyalizm falan de
ğil, düpedüz, sosyalizm maskelenmiş komünizm
dir» ifadesini kullanıyor, Başbakan, hiç ihtilâl
ci falan işin içine karıştırmadan. (A. P. sıra
larından «doğru doğru» sesleri) Adalet Parti
si bu konuda bir hayli çelişkiler içindedir. Bir 
taraftan gazeteciler sorduğu zaman, memleket
te bir ihtilâl havası var mı diye; hayır meşru 
bir memlekette böyle şey olur mu, diyor Sa
yın Başbakan. Ondan sonra en sen Adalet 
Partisi kongresinde güya daha önceki konuş
maları tavzih makamında verdiği uzun nutuk
ta da diyor ki : «Ancak tekrar ifade edelim ki, 
bugün Türkiye'de meşru nizama karşı, imle
tin temel hak ve hürriyetlerine karşı belirmiş 
bir tehlike mevcut değildir. Böyle bir tehlike 
var diye bundan da bahsetmiyoruz.» O zaman 
insanın aklına şu sual geliyor: Peki öyle ise 
neden bahsediyorsunuz? Ne sebeple bahsedi
yorsunuz? Başbakan buna da cevap veriyor, 
diyor ki, «Biz temel hak ve hürriyetler hakkın
daki Anayasamızın vâz'ettiği esasları tekrarla-
maktayiz.» Yani Başbakan milleti direnmeye 
çağırırken ve bunun izahatını yaparken Ana
yasanın vâz'ettiği esasları tekrarlamaktaymış. 
öyle bile olsa bir an için, neden bu son gün
lerde dokuz konuşmasında Adalet Partisi kong
resinde esasları tekrarlamak lüzumunu duyu-
yuyor? Nereden icabetti bu dokuz konuşma? 
Bunun da cevabını vermek lâzım. Kaldı ki, 
Başbakanın ele aldığı halkın direnmesi mesele
si, kendisinin iddia ettiği gibi Anayasanın baş
langıç kısmında sözü edilen halkın direnişi 
anlayışıyla katiyen aynı şey değildir. Tam ter
sine, yüzde yüz birbirine zıt anlayışladır. Hep 
bildiğimiz gibi, A. P. kongresindeki konuşma
sında Sayın Başbakan, halkı, ey verdikleri in
sanları sonuna kadar savunmaya, ey hakkını 
bütün neticeleriyle korumaya davet ediyor 
ve diyor ki, «bunu yapmazsanız, seçtiğiniz in
sanları bir takım maceracıların oyuncağı ol
maktan hiçbir şey kurtaramaz. O insanları ate
şe atmış olursunuz» Bir an için düşünün; meş
ru bir Hükümet, elinde millî emniyeti var, 
zabıtası var, jandarması var, ordusu var ve di-
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yor ki, buna rağmen seçmenlerine; «Siz beni, 
şu seçtiğiniz insanları korumazsanız bizleri ate
şe atmış olursunuz, biz bir oyuncak olmaktan 
Öteye gidemeyiz.» Bu ne biçim bir meşru ikti
dar, ne biçim bir meşru iktidar ki, kendi ordu
suna, zabıta kuvvetine, millî emniyetine, jan
darmasına güvenemiyor ve vatandaşlardan 
böyle bir şeyi istiyor. Halbuki hepimiz biliyo
ruz ki, Anayasanın başlangıç kısmında bahse
dilen milletin direnişi anlayışı bu değildir. Ora
da açıkça deniyor ki, «Anayasa dışı ve hukuk 
dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kay
betmiş bir iktidara karşı halkın direnimidir.» 
Oy veren vatandaşın, oy verdiği insanları ko
ruması, direniş hareketiyle koruması değildir. 
Bilâkis oy veren vatandaşın oy verdiği insaaı-
lar şayet Anayasa ve hukuk dışı tutum ve dav
ranışlara saparsa onlara karşı Anayasayı 
müdafaa zımnında direnmesidir. Sayın Baş
bakan diyor ki, Batı demokrasilerinde de hal
kın direnişi bu anlamda. Katiyen, Batı demok
rasilerinde siyasi ve hukuk literatüründe hal
kın direnişinden anlaşılan mâna, halkın ikti
dara karşı direnişidir. Halkın iktidarla beraber 
kime karşı direnişi zaten söz konusu olabilir? 
Kime karşı. (Adalet Partisi sıralarından anla-
şılmıyan müdahaleler.) Ona karşı meşru Dev
letin meşru kuvvetleri savunur. Ordusu savu
nur, jandarması savunur, halk savunmaz... 

TUPvHAN BİLGİN (Erzurum) — Milletten 
niye korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin, lütfen 
yerinizden müdahale etmeyiniz. 

T. t P. GRUPU AÜINA BEHİCB HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Şimdi bendem evvelki 
konuşmacıların işaret ettiği gibi, Başbakan bu 
konuya ilk defa İzmir kongresinde bir başka 
milletten misal vererek, 200 bin kişinin silâhlı 
müdafaasından bahsederek girdi. Bundan sonra 
«milis teşkilâtı mı kuruluyor», söylentileri or
talığı kapladı. İçişleri Bakanı resmen bu husu
su tekzibetti ve sonra, nihayet dokuz konuşma
dan sonra A. P. Kongresinde Sayın Başbakan, 
güya daha evvelki söylediklerini tavzih maka
mında yeniden uzun bir nutuk verdi ve dire
niş bahsinde uzun, uzun durdu. Halbuki, bu 
nutku dikkatle okuduğumuzda görüyoruz ki, 
«Bu yanlış anlaşıldı, tekzibediyorum» derken 
aslında Başbakan yine aynı hususu teyldetmek-
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tedir. Çünkü ne diyor Başbakan? Bu direniş, 
bu halkın direnişini bu şekilde anlattıktan son
ra diyor ki - Bu cümle belki gözlerden kaç
mıştır; «Adalet Partisi en ücra köylerden en 
büyük şehirlere kadar bu direniş ve uyanık 
bekçilik anlayışı içinde çalışmaktadır ve çalış
mak kararındadır.» (Gürültüler.) 

Çok rica ederim bir parti bu zihniyetle ça
lışıyorsa ve en ücra köyden en büyük şehirlere 
kadar bir halkın direnmesi ve uyanık bekçiliği 
zihniyetiyle çalışıyorsa, bu ne demektir? Bu 
demektir ki, halki en ücra köyden en büyük 
şehirlere kadar teşkilâtlandırmak ve belki de 
silâhlandırmaktadır. (A .P. sıralarından gürül
tüler) Bunun başka mânası yoktur. Hangi di
ğer parti bu şekilde konuşuyor; en ücra köy
den en büyük şehire kadar biz halkın bir di
renişi anlayışı içinde çalışıyoruz, diye. Ve biz, 
öbür partiler bunu söylesek acaba Hükümetin 
tavrı ne olur bizim karşımızda? Binaenaleyh, 
bu cümle aynen diğer cümlenin taklididir. En 
ücra köyden en büyük şehire kadar Adalet 
Partisi kendi liderinin ve Başbakanının ikra-
riyle halkın direnme ve uyanık bekçilik anla
yışı içinde teşkilâtlanmakta ve böyle çalışmak
tadır ve bu kararı vermişlerdir. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Yalan söylüyorsunuz, konuşma bu
radadır. Milletin bütünlüğünü bozmaya hak
kınız yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyin. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHICE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bütün direniş faslını 
anlattıktan sonra, 25 nci sayfada ve orada bu 
direnişin Anayasaya uygun olduğunu söyledik
ten sonra şöyle diyor. «Adalet Partisi en ücra 
köyden en büyük şehirlere kadar Türkiye'nin 
her tarafında Anayasanın kendisine emanet et
tiği bu uyanık bekçilik anlayışı içinde çalışma
larına devam edecektir, devam etmek kararın
dadır.» Sayfa 25. 

ALÎ KARCI (Adana) — Bir (bakan nasıl 
böyle konuşabilir?. 

T. î . P. GRUPU ADINA BEHICE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bütün direniş bahsin
den sonra ve zaten uyanık bekçilikle direniş 
aynı anlamda, biribirine bağlı. (A. P. sıraların

dan gürültüler. ) Aynen 25 nci sayfada, okuyu
nuz. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Çorum) — O, 
Anayasayı koruyacağım demektir. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHICE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Uyanık bakçilik ve 
direniş bir aradadır. Uyanık bekçisi olacak ve 
direnecek... 

Şimdi bu direniş kime karşı olacak? Bir 
konuşmasına göre âsi çetelere karşı, A. P. kong
resindeki konuşmasına göre bir avuç zor
baya karşı. (A. P. sıralarından gürültüler) iş
te siz bu zihniyette oldukça ve Mecliste bile 
böyle davrandıkça dır ki, Anayasanın dışına 
düşmektesiniz. (T. I. P. sıralarından alkışlar.) 
Ve sizler bu zihniyetle Anayasa teminatı altın
da olan ve bütün faaliyetlerini Anayasa çerçe
vesinde yürüten T. I. P. ne karşı davranmaya 
kalktınız mı işte o zaman yüzde yüz Anayasa
nın karşısında olacaksınız ve meşruluğunu yi
tirmiş bir Hükümet olacaksınız ve o zaman hal
kın direnme hakkını kullanmak salâhiyeti ola
caktır. (T. I. P. sıralarından alkışlar, A. P. 
sıralarından gürültüler, gülüşmeler.) 

Şimdi bir meşru Devlet ki, ordusu, jandar
ması, zabıtası, millî emniyeti olduğu halde böy
le bir avuç zorba, âsi çeteciler dediklerine kar
şı milleti çağırmaya kalkıyorsunuz ve o zaman 
hepimiz biliyoruz bu bir avuç âsi ve zorba ki
mi kasdettiklerini... («Komünistleri» sesleri.) 
Yok onları kasdetmiyorsunuz. Onları da ayrı
ca ele alıyorsunuz, sosyalist ve komünistleri 
biribirine denkleştirerek ve diyoruz ki direniş; 
iki yerde direniş •ortaya sürülüyor. Hem Baş
bakan bunu belirtti, hem Başba'kanm konuş
masını Senatoda açıklıyan Refet Sezgin bunu 
ıaçıkladı. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, sizden 
bir dakikanızı rica edeceğim. Şimdi konuşma 
tarzınız doğrudan doğruya âdeta bir komü
nizmin müdafaası şeklini alıyor. (A. P. sı
ralarından sürekli alkışlar; T. î. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) Müsaade buyurunuz 
beyefendi, sözümü ikmal edeyim, rica ederim, 
müsaade buyurunuz. Ne söyliyeceğimi ne anlı
yorsunuz.. (Gürültüler.) 

Sizin komünist eğilimli - hâşâ - olmadığı
nıza kaaniiz. O başka, ama bu komünizm sö
zünden bu kadar alınmanız da yerinde değil. 
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Lütfen bu suretle karşılıklı konuşmayın da 
şu iş doğruya gitsin ve vaktinde bunu bi
tirmiş olalım. Sizden ricam bu kadardır. 
Yoksa... 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHlCB HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Sayın Barfcan, be
nim de sizden bir ricam var, Adalet Partisi 
mensupları bana doğrudan doğruya «komü
nist» diye hitabediyorlar, sizse benim Tür
kiye îşçi Partili olduğumu biliyorsunuz, ne
den onlara karşı ihtarda bulunmuyorsu
nuz ? Bu bir. 

BAŞKAN — Mücerret komünizmden bah
sediyorlar. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Lütfen ben de sözü
mü bitireyim. 

Hayır efendim, hayır, «Senin gibi komü
nistler», diyorlar. (Gürültüler) Hayır «sizin 
gibi, senin gibi komünistler» diyorlar. Mücer
ret komünizmden bahsetmiyorlar Sayam Baş
kan. 

BAŞKAN — Mücerret 'komünizmden bahse
dildiği zaman siz onun müdaf asını yapıyor
sunuz diyorum. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Hayır efendim, ımü-
ceretten bahsetmiyorum. 

BAŞKAN — Biz hâşâ, asla sizin böyle 
bir niyette olduğuna ka-ani değiliz. Ama., bu
nu üzerinize çekmeyin ve burada ihtilâfa se
bebiyet vermeyin diyoruz. Ricamız bu. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bana oturdukları 
yarden «komünist» diye müdahale edenleri 
susturun önce. Onları susturmuyorsunuz. 
Sonra ben sözlerime başlarken dedim, Sa
yın Başbakan konuşmasında gayet sorumsuz 
ve mesnetsiz olarak komünizmle sosyalizmi 
eşitlemiş, Türkiye'deki sosyalistler, maskeli ko
münistlerdir, demiş dedim. Binaenaleyh, ko-
münîStler adına yaptığı bütün saldırıları 
sosyalistlere yapıyor, bizlere yapıyor. 

BAŞKAN — Siz bu zihniyette değilseniz ni
çin üzerinize çekiyorsunuz bu sözleri rica 
ediyorum. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Ve burada da bana 
aynı 'kelimelerle taarruz ediliyor. 

BAŞKAN — Siz niçin üzerinize çekiyor
sunuz çok rica ederim? Biz bu zihniyette de
ğiliz efendim. Onun için siz mesele üze
rine konuşmanızı teksif edin ve bu mesele bit
sin. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHlCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Siz evvelâ bana bir ke
lime ile taarruzda bulunan üyeleri susturun. 
onlara ihtarda bulunun. Bana o biçim hita-
bedilirse, ben de elbette ki öyle cevap vere
ceğim. 

Siz saldıranları susturmuyorsunuz, cevap 
vereni susturmaya kalkıyorsunuz yalnız. Usule 
aykırı hareket eden ben değilim, oturduk
ları yerden müdahale edenlerdir. 

BAŞKAN — Rica ederim, usule aykırı ha-' 
reketten bahsetmedim, yalnız biz bu kanıda 
değiliz, böyle bir sözü siz üzerinize çekme
yin ve ihtilâta sebebiyet vermeyin, diye 
rica ettim. Bu ricamı ister kabul edin, ister 
etmeyin, benim fikrim budur. Ben, siz böyle 
bir niyette değilseniz, ama komünizm lâfı geç
tikçe müdafaasına kalkmayın diyoruz, ister
seniz kalkın bana ne. (Gülüşmeler.) 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim, sizin ni
yetinizden bahsetmiyorum. Burada «senin gibi 
komünistlerin başı ezilecektir» deniyor. Duy
muyor musunuz bunları? Hâlâ üzerine çekme 
diyorsunuz, bana hitabediyorlar. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Komünizm 
müdafaası olamaz, bu çatı altında yapılamaz. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Şimdi bu direnme 
hareketi iki vaziyette öngörülüyor. 

BAŞKAN — işte bu şekilde konuşmalar bü
tün Meclisi karıştırıyor. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bizim tüzüğümüz, 
programımız ve beş senelik faaliyetlerimiz 
apaçık ortada, hepsi ortada. 

Şimdi direnme hareketi iki vaziyette ön
görülüyor. Birisi işte bir avuç âsi; çetoci fi
lân denilen kuvvetlere karşı; bir de, memle
kette anarşi vaziyeti meydana gelirse o zaman 
bir direniş hareketi olacakmış ve deminde söy
lediğim gibi, Sayın Başbakanın sosyalizm 
hakkında ve sosyalistler hakkında söyledikle
rine Adalet Partisinin Beyaz Kitabında 
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yazdıklarına bakılınca anlaşılan, bu anarşi va
ziyeti dedikleri vaziyette de hedef alacakları 
memleketteki sosyalist hareket, sosyalist akım 
ve onun partisi olan T. I. P., öyle anlaşılıyor. 
Ve diyor ki, Başbakan, hiç çekinmeden Ana
yasaya saygılı ve sorumlu bir Başbakan na
sıl böyle pervasızca konuşur, anlryamam : 
«Sosyalistler» diyor, dikkat edin sosyalist
ler - ki onları da maskeli 'komünistler dedi za
ten baştan, sosyalistler diyor, «gülünç olmak
tan çıkıp da tehlike haline geldiler mi, ezile
ceklerdir.» Ezilmekten bahsediyor. Yani bunu 
şimdi Türkçeye tercüme edolim, ne demek 
bu? Yani sosyalist hareket şimdiki gihi mem
lekette böyle küçük bir hareket olmaktan çı
kıp ta kuvvetlenirse ve oy yolu ile, seçimlerle 
iktidara gslme ihtimali belirirse - k i o za
man onlar için bir tehlike olacaktır - o zaman 
ezilccckmiş. Bunun Anayasa anlayışı, hukuk 
anlayışı, ve hukuka uygun davranışlarla na
sıl ilgisi var? Ve tekrar soruyorum, sorumlu, 
bir Başbakan nasıl böyle konuşabilir, memle
kette Anayasa teminatı altında bu haklarını 
kullanarak apaçık ve meşru bir hareket ha
linde gelişmekte olan bu sosyalist hareket 
ve »onun partisi hakkında nasıl konuşur, so
rumlu bir Başbakan ? 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Şim
di biz burada Başbakanın konuşmasını mı mü
zakere edeceğiz, sosyalizm, komünizm hakkın
da mı müzakere edeceğiz... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun size söz ver
miş değilim efendim. Niçin konuşuyorsunuz? 
Oturun yerinize. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Efen
dim biz burada Başbakanın konuşmasını mı 
müzakere edeceğiz... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaa
de buyurun oturan yerinize. Size söz vermiş 
değilim. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Benim üzerinde dur
duğum bütün konular, Başbakanın çeşitli ko
nuşmalarında ve Adalet Partisinin Beyaz Ki
tabında yer almış konulardır. Bugün burada 
görüşme konusu olan, husus, Adalet Partisi 
İktidarının, Anayasaya aykırı, demokrasi ile 
bağdaşmıyan hareketlerinin eleştirilmesi ve bu 
hususta bir Meclis görüşmesi açılması tekli

fidir. Ben tamamen konunun içindeyim, sa
dedin içindeyim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi karşılıklı ko
nuşup cevaplandırıyorsunuz, bakınız hanım
efendi, çok rica ederim, »orada yeninde konu
şanı susturdum, siz ona cevap vermekle mü
kellef misiniz, lütfen konuya girin de önerge 
hakkında konuşun. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BARON) (Devamla) — Şimdi bu konuda da 
keyfî hareketlere yol açacak birtakım fikir
ler ileri sürülmektedir. Komünizme aykırı ol
mayı anladık. Ama bir de Beyaz Kitapta 
komünizme yönelmiş bâzı aşırı cereyanlardan 
bahsediliyor. Nedir bunun kıstası? Kim vere
cek hükmü? Bir cereyan ya Anayasaya uy
gundur, ya değildir. Ya mevcut hukukî mev
zuata uygundur, ya değildir. Yegâne kıstas 
ve ölçü bu olabilir. Bunun dışında hiçbir ik
tidarın yetkisi dâhilinde değildir. Kendi en-
füsi, sübjektif ölçülerine göre, aşırıdır, aşırı 
değildir. Komünizm değildir, ama komünizme 
yönelmiştir, gibi şeyler vermek, bu yola sa
pıldı mı .artık o memlekette meşru nizam, Ana
yasa, hukuk Devleti yoktur, keyfilik var
dır, karakuşî hükümler vardır. Aynı şekilde 
aşın cereyan olamıyacağma göre; çünkü »ob
jektif kıstası yok, dediğim gibi bir cereyan, 
bir hareket, bir parti, ya Anayasaya, kanun
lara uygundur, ya değüdir. Anayasa hürriyet
lerinin suiistimali diye de bir şey olamaz. Kul
lanılan hak ve hürriyetler, Anayasanın ver
diği hak ve hürriyetlerse, o zaman Anayasaya 
aykırılık, Anayasanın verdiği hak ve hürri
yetleri kullanılarak olmaz. Anayasanın verme
diği, bunun dışına çıkan hak ve hürriyetler 
kullanılarak ancak Anayasaya aykırı olunabi
lir. Hem ben bir hak ve hürriyet kullanı
yorum. Bu Anayasanın verdiği hak ve hürri
yet. Sonra da o Anayasanın verdiği! hak ve 
hürriyeti kullanmam Anayasaya aykırı olu
yor. Böyle saçmalık, böyle mantıksızlık ol
maz. Anayasanın verdiği hak ve hürriyetle
rin dışına çıkarak, onlardan başka hak ve 
hürriyetler iddia edip kullanarak Anayasanın 
dışına sıkılabilir ancak. 

Bir de, meşruluk meselesine gelmeden şuna 
da işaret edeyim. Daima birlik huzur ve 
kardeşlikten bahseden Adalet Partisi ve sos-
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yalistleri sınıf kavgalarını körüklemekle it
ham eden Adalet Partisi öyle görülüyor ki, 
işine geldiği zaman, kendisi en keskin bâr smıf 
mücadelesini, yani bir silâhlı direnme hare
ketini, müreffeh zümrelerin dahi hoş göre
ceği derecede hareket edebiliyor. 

Bu anarşi vaziyeti söz konusu olursaymış, 
Saym Başbakanın deyimi ile, müreffeh züm
reler, Refet Sezgin'in deyimi ile, iktisaden 
kuvvetli sınıflar demokrasinin... 

BAŞKAN — Sayın hatipten bir ricam var. 
Saat 19,00, iki dakika kalmıştır, ona göre topar
lanmanızı rica edeceğim. 

T. 1. P. GEUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim müsaade 
ederseniz bundan evvelki, konuşmacıların hiç
birinin sözünü kesmediniz. Müsaade edin bu
rada keseyim, bundan sonraki, toplantıda ko
nuşmama devam etmeme müsaadenizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN —• Kesmiyorum efendim haber 
veriyorum. İki dakika kalmıştır, siz konuş
maya devam edersiniz, eğer Umumi Heyet 
dâvamıza müsaade ederse elbette olur. Yoksa 
Umumi Heyetin kararı vardır. Saat 19,00 dan 
sonra devam edemeyiz. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Biliyorum efendim, 
fakat bundan evvel bir BaSkan için de bunu 
yaptınız. Mademki daha önceki konuşmaların 
süresi tahdidedilmedi. Müsaade edin bundan 
sonraki toplantıda devam edeyim. 

BAŞKAN — Müsade edin efendim. Eğer 
vakit bitince bitiremezseniz, her türlü, her 
çeşit imkân vardır efendim, onu arz edeyim. 
(«Bitirsin» sesleri) - Bitiremezse ne yapalım. 
Bitirmesini rica ediyoruz. Lütfen devam edin 
efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim, iktisaden 
kuvvetli sınıflar veya müreffeh zümreler, işte de
mokrasinin teminatı olacakmış ve bu sözlere bir
kaç ay evvel yine ayni partinin bakanlarından 
Sayın Mehmet Turgut'un söylediği sözler de ek
lenince, sizin olan malın sizde kalması, sizin olan 
malın torunlarınıza kadar geçebilmesi için örgüt
lenin, mücadele edin, sözü de buna eklenince, gö
rülüyor ki, Hükümet kendisi sınıfları birbirine 
düşürme, tahrik etme durumundadır, hem de di-

I reniş hareketlerini, silâhlı direnmeleri tahrik ede
cek dereceye vardırmıştır bu işi. Şimdi... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Vaktiniz bitmiştir. Saat 19,00 («Devam etsin» 
sesleri). Müsaade buyurun. Eğer devam etmek 

l arzu ediyorsa o vakit oylamak mecburiyetinde
yim efendini. Eğer devam etmek istemiyorsa 
birleşimi kapatacağım. Önümüzdeki birleşim... 

T. İ. P. GRUPU ADİNA BEHÎCE HATKO 
,(BORAN) (Devamla) — Efendim, devam etmek 
istediğini daha önce bildirmiştim. Konuşmam 

I bitmedi demiştim. Lütfen oylamanızı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Saat 19,00 oldu
ğuna göre sayın hatibin bitirinceye kadar de
vam etmesini kabul edenler... 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Genel görüş
me müzakeresi bugün biter. Bu kayıtla. 

BAŞKAN — Hatibin konuşmasına devamı 
kabul edilirse devam eder. Devam etmiyeceğim 
derse ben oturumu kapatırım. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim, devam ede
rim, eğer uzatırsanız. 

BAŞKAN — Efendim ne kadar sürer aşağı -
yukarı? 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bilmiyorum, bir çeyrek
te biter zannediyorum. (Gürültüler) («Devam 

I ederse genel görüşme de bu akşam biter.» sesle-
ri). 

BAŞKAN — Genel görüşmenin bitinceye "ka
dar devamına imkân yoktur efendim, mümkün de
ğildir. Onun için... 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim, daha sonra
ki celseye bırakınız, devam ederim o zaman. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim. Gelecek oturumda sözünüze devam etmek 
üzere, 7 Aralık Çarşamba sat 15,00 te toplanmak 
üzere... («Önerge var» sesleri... Doğrudur bir da
kikanızı rica edeceğim. Bir işlem var efendim, 

I bir dakikanızı rica edeceğim. Sehiv oldu, bir da
kikanızı rica edeceğim, bir dakika sürer ancak. 

I («Karar verdiniz, kapattınız» sesleri) Karar ver
medim efendim, yalnız beyanda bulundum. Ka
pandı demedim efendim. (Gürültüler).. («Reye 
koydunuz» sesleri.) Reye koymadım efendim. Söy
lerken bir önerge var diye hatırlattılar, Saym 
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Muzaffer Özdağ'm. Buyurun Sayın Muzaffer 
Özdağ. 

RİFAT BAY KAL (Mardin) — Özdağ mı, 
Baykal mı efendim1!? 

BAŞKAN — iki önerge vardır. Muzaffer Öz
dağ buyursun veya zatıâliniz buyurun. 

ALI KARCI (Adana) — Oturum kapanmış
tır. Hatip kürsüden inmiştir. Saat 19 olmuştur 
ve bitmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, tüzük icabı iki öner
genin neticelenmesi lâzımdır. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, ha
tip kürsüden inmiştir. . 

BAŞKAN — O hatip başka... 
Lütfen söyliyeceklerinizi söyleyin Sayın Bay

kal. 
RIFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 

milletvekilleri, başlangıçta Sayın Başkanımız Ah
met Bilgin tarafından ihtar cezası ile cezalandı
rıldık. Mevzu şu idi: Ben bir kanun teklifinde bu
lunmuştum. Bu kanun teklifi bugün Umumi 
Heyete geldi. Fakat Mil]î Savunma Komisyonu 
tarafından geri istendi. Bu okunur okunmaz 
Sayın Başkan oya vaz'etti. Halbuki ben o sıra
da ayağa kalkmıştım ve Millet Meclisinin âda
bına uygun olarak söz istedim. Beni görmedik
lerini ve söz vermiycceklerini söylediler. Hal
buki ben daha evvelden kalkmıştım. Sözü ayağa 
kalkarak istedim. Yumruğumu masanın üzerine 
vuraraik istemedim, belki duyurabilirdim o za
man. Ama zannettim ki, etrafında bulunanlar 
Saym Başkanı ikaz ederler ve beni de görürler, 
ben de vermiş olduğum kanun teklifi hakkında 
birkaç söz süyliyebilirim. Verilmiş olan ihtar 
cezalarının, hayır önemli değil bu, yalnız bunu 
Umumi Heyete arz etmek isterdim. Mâruzâtım 
bu kadar, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
arkadaşımız diyor ki, oylamayı yaptığı za
man ayağa kalktım diyor. Haklıdır. Bakınız 
ama, 134 ncü maddenin son fıkrasını okuyorum. 

«Hiç bir mebus rey istihsal olunurken söz 
söyleyemez.» 

RIFAT BAYKAL (Mardin) — Ben daha 
evvel söz istedim. 

BAŞKAN — Hayır daha evvel değil. Ben, 
«kabul edenler» dedim. Ondan sonra söz istiyo
rum dediniz, rey istihsaline teşebbüs anma, ar
kadaşlarım da şahittirler. Rey istihsalinde hiçbir 
Mebus konuşamaz deniyor. Binaenaleyh bu şekil
de olan bir hususa karşı itiraz mümkün değildir. 
Ama kendileri bu şekilde bir şey rica ediyorlar. 
Bende bu şekilde ihtarı kaldırıyorum. 

Sayın Muzaffer Özdağ, buyurun efendin, sizi 
de inliyelim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, aynı hâ
disede Başkanlık Divanının dikkatini vazifenin 
yapılması için çekmek istemiştim. Ben bu Mec
lisin bir üyesi olarak onun adabına, Büyük Mec
lise, onun Başkanlık Divanına daima saygılı bu
lundum. Müdahalem, Başkanlık Divanına va
zifesini yapması hususunda yardımcı olmak idi. 
Buna rağmen mümkündür, kişiler hatâ ederler, 
hatâ bilmemekten, görmemekten, hissetmemekten 
doğabilir. Başkanlık Divanı da ilgili arkadaşla
rımızı söz hakkından mahrum bırakmak kasdiyle 
değil, görmediği için bu durumda kalmıştır. Bu 
sebeple bana hatalı olarak - inancım budur - bu 
cezayı verdi. İçtüzüğün ilgili maddesinin hü
kümleri içinde kaldığımı zannediyorum, Büyük 
Meclise arz ederim. Hatalı olarak verilmiş bulu
nan ihtar cezasının kaldırılmasını isterim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Muzaffer özdağ arkadaşımız hatalı bir ihtar ve
rildiğini iddia ediyorlar. Hakikaten hatalı bir ih
tar vermişim. Ben de buna kaniim/ Yalnız hatalı 
ihtar şurada. Bizim kendilerine hatalı olarak 
verdiğimiz ihtar yerine Meclisten muvakkaten 
ihraç cezasını dahi vermemiz icabediyordu. Çün
kü Riyaset Makamına hakaret etmiştir. Oradan, 
«Reis uyuyor» diye hitabettiler. Uyumadığını 
ispat için kendisini Meclisten çıkarmak icabe-
derdi, ama hata olarak kendisine ihtar cezası ver
miştim. Bunu da kaldırıyorum efendim. (Al
kışlar) 

7 Aralık Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri 

Turhan Feyzioğlu ve Hilmi İncesulu'nun, pet
rol boru hattının kurulacak bir şirkete devre
dileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişilere satılması ve Ipraş ve Ataş rafineri
lerinin genişletilmesine izin verilmesi konuların
da inceletme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/6) 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/23) 

3. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanve
killeri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli '-
nin, C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı
nın 10 . 11 . 1966 'tarihli önergesinde istemiş 
olduğu Meclis a rastı ı «masına genel petrol po
litikamızın incelenmesi hususunun da ithal edil
mesi hakkındaki önergesi. (10/7) 

4. — Millet Meclisi C. II. P. Grup Başkan-
vekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi İncesulu'nun, 
•evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile il
gili 36 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması 
önergesine aynı konu ile ilgili üç hususun ek
lenmesine dair önergesi (10/8) 

5. —• Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik 
yapıldığına dair, Ankara Milletvekili Osman 
Bölükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet 
Partisi hükmî şahsiyetinin de katıldığı iddia ve 
isnatların tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

6. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-
doğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağın
da tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 

88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un 
dinî duyguların ve konuların istismar edildiği 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir Gensoru açıl
masına dair önergesi (11/46) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. —• Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi haik'kında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1966] 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. —• Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa

yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 

(Devamı arkada) 
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teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal vo 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında llarb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzculiycn kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı' : 
22 ye 1 inci ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

3. —. Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâhlar 
vo bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23)i [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair .1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde 'eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1966] 

5. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı,: 128) [Dağıtma tarihti : 
9 . 7 . 1966 ] 

6. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanu
nu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 
156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. —• Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye. seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

8. — İş kanunu tasarısı vo Tarım:, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık vo Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon rapora (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli vo 507 sayılı Es-
naC ve küçük sanatkârlar Kanununun .111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret, ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden, kurulu Geçici Komisyon 
rapora. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma ta
rihi :17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci' 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966]: 

3. —• 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu rap-oru (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Ulaştırma vo Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıt
ma tarihi : 22 . 7 . 1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sa
yısı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966], 

6. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı vo 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. —• 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25„ 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S.. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 
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