
D Ö N E M : 2 C Î L T : 1 2 TOPLANTI : 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

50 nci Birleşim 

9 . 2 . 1967 Perşembe 

îçindakiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak cseti 438:439 

2. — Başkanlık Divaunın Genel Kuru
la sunuşları 439 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 439:440 

2. — T.t.P. Genel Ba ;kanı Mehmet Ali 
Aybar ve 7 arkadaşının Hükümetin Ana-
saya çizgisi gerisinde b"r politika izlemiş 
olması sonucunda Anayasaya karşı zihni
yet, tutum ve davranışların son zamanlar
da büsbütün yoğunlaşmış iddiasiyle Hükü
met hakkmda bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/50) 440:469 



M. Meclisi B : 50 9 . 2 . 1967 O : 1 

1. — GEÇEN Tl 

Bursa Milletvekili Sadrcttin Çanga'nm, böl
ge tiyatroları kurulması için verdikleri kanun 
tCıklii'inin uzun zamandır Maliye Komisyonunda 
bekletildiğine ve bir Geçici Komisyon kurularak 
görüşülmesi gerektiğine dair demecine Maliye 
Komisyonu Başkanı Çankırı Milletvekili Tahir 
Akman ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz 
cevap verdiler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanlığının, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, «Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık personelinin ödenekleri hakkındaki ka
nun teklifinin» aynı konuda Hükümet tarafın
dan hazırlanmakta olan kanun tasarısının Mec
lislere şevkine kadar ertelenmesine karar veril
diğine dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için (seçim yapıldı ise 
de, adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunlu
ğunu yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

T. 1. P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar 
ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çizgisi ge
risinde bir politika izlemiş olması sonucunda 
Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışla
rın son zamanlarda büsbütün yoğunlaşmış ol
duğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu. Gündeme alı
nıp alınmamasının gelecek birleşimde görüşüle
ceği bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinei'-
nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çiftçiye ve
rilen zirai kredi hadlerinin, günün ihtiyaçlarına 
uygun bir seviyeyee yükseltilmesi "ırjin ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım Baka
nından sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu, 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya 
ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanatoryumu 
açılması için bir hazırlık olup olmadığına dair 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somun oğlu, 

Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, sel felâke
ti sebebiyle zarara uğrıyan küçük çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankası ve kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının ertelenmesi Hakkında ne düşünüldü-

ANAK ÖZETİ 

güne dair Başbakandan sözlü sorusuna Ticaret 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlıı'nun, 
Eskişehir'in Mihallıççık ilçesi Beylikahır Buca
ğı Belediye Muhasibinin işten el çektirilmesini 
icabettiren hâdisenin ne olduğuna ve 

Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü Bucak Mü
dürünün başka bir il emrine tâyin edilmesi se
bebine dair sorularına içişleri Bakanı Faruk 
Sükan, 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Doğu -
Anadolu'da tütüncülüğün inkişafı için bir etüt 
çalışması olup olmadığına dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin, 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, sıtma sağ
lık koruyucularının, kadrolu memur olmalarının 
düşünülüp düşünülmediğine, 

Erzurum Milletvekili Necati Güvcn'in, Erzu
rum ilinde halen kaç doktor olduğuna ve Numu
ne Hastanesinden ayrılan doktorların yerlerine 
ne zaman tâyin yapılacağına ve 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Sinop'
ta bir doğumevi kurulmasının düşünülüp düşü-
nülmdiğine dair sorularına Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Edip Somun oğlu cevap verdiler. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, 
Çorum - Osmancık arasındaki yol güzergâhında 
Kırkdilim denilen kısmın teknik standartlara 
uygun olup olmadığına dair Bayındırlık, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından, 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, son ya
pılan basın toplantısının TRT ile yayınlanması 
hakkında talebin gerekçesinin ne olduğuna dair 
Başbakandan, 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'm, Yoz
gat'a 19f>8 yılında, kurulmasına karar verilen 
Bira fabrikasının 1959 yılında ihaleye çıkarıl
dığı halde, sonradan ihalesinin durdurulması 
sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve Tekel 
Balkanından, 

içel Milletvekili İsmail ÇataloğTu'nun, Tar
sus'ta vergi borçlarından ötürü, Maliye Ba
kanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Rasim 
Dokur fabrikasının halen ne durumda bulun
duğuna dair Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından, 

İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, içel'
de ithalât tacirlerine gübre ithali için verilen 
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müsaade için hangi kıstasın esas alındığına 
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından ve 

Antalya Milletvekili Ihnan Ataöv'ün, Bed
ri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için bir 
karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü somları, soru sahiple
ri Genel Kurulda ikinci defa hazır bulunma
dıklarından, düştü. 

122, 171, 177, 188, 195, 202 sayılı sorular il
gili bakanların, 

184, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, ve 214 sayılı sorular ise soru sahipleri
nin Genel Kurulda hazır bulunmamaları, 

176, 183, 191, 192 ve 212 sayılı sorular ise 
soru sahiplerinin izinli olması sebebiyle gele
cek soru gününe bırakıldı. 

9 . 2 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime 18,45 te son verildi. 

Ba^kan^ Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
İsmail Arar Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

. Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli kasabası
nın gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağına 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na ve Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

(7/329) 
2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu için, 
1966 bütçesinden ayrılan paranın sarf edilme
me sebebine dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Baka: lığına gönderilmiştir. (7/330) 

BlRÎNCÎ OTURUM 
Açılma sar.ti : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivrs), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclüsiınıiln 50 ruci Birleşimini açıyorum. 

=. Yeterli çoğunluğumuz vardır, gündemimize 
geçiyoıruz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Gündem dışı söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bugün gündemimiz çok yük'lü 
olduğu için gündem dışı söz veremiyorum, 
gündem dışı söz istiyen arkadaşlarıma yarın 
söz vereceğıilm. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Teşekkür ederim. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimi yapılacaktır. 

Bir mühürlü kâğıt dağıtılacaktır. 

Tasnif heyetlerini seçiyoruz efendim. 
Misbah Ongani . («Yok» sesleri1.) 
Kâmil Kınkoğlu?.. («Yok» sesleru.) 
Mustafa Akalın?.. («Burada» sesleri.) 
Mulhiddiın Güven?., («"Burada» sesleri.) 

139 
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Ali Mesut Erez?.. («Burada» sesleri.) 
Bir Numaralı Komisyon tamamlanmıştır 

efendim. 
Mustafa Kemal Çilesiz?.. (ı«Yok» sesleri.) 
Fehmi Cumalıoğlu?.. («Yok» sesleri.) 
Sabahattin Savacı?.. (^Burada:» seslem) 
İbrahim. Boz?.. («Burada» sesleri.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu?.. ('«Yok» sesleri.) 
ibrahim Aytaç;?.. («Burada» sesleri.) 
Ik'i numaralı Komisyon da laman il anmış, tır. 
Hangi vilâyetten bağlıyacağımıza dair kura 

çekiyorum : Edirne. 
(Edirne milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Secime katılmamış, arkadaş

lar lütfen acele buyursunlar... Seçime katıl
mamış arkadaşlar var mı efendim?.. Yok. Se
cim işlemi bitmiştir. 

2. — T. 1, P. Genel Başkam Mehmet Ali Ay
lar ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çiz
gisi gerisinde bir politika, izlemiş olması sonu
cunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve dav
ranışların son zamanlarda büsbütün yoğunlaş
mış olduğu iddiasiyle ITükilmet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/50) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Türki
ye işçi Partisi tarafından Hükümet hakkımda 
gensoru açılmasına dair olan önergenin görü 
şülmesine başlıyoruz. Söz önerge sahiplerin
den birinin. 

Efendim, bu önergenin, görüşülmesi hak
kımda bir önerge vardır. Okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
T. I. P. tarafından verilmiş bulunan gen

soru önergesinin günjdeme alınıp al'inına-
ması üzerinde cereyan edecek görüşmelerde 
önerge sahibi ile grup sözeüleırdıiu ,'10 da-
ıkika ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Sivas 
Gültekin Sakarya. 

Çorum 
Abdn rrahınan Gül er 

BAŞKAN —• Sayın önerge sahiplerinden ı!i 
cam; Hükümet bu tahdide tabri mi? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ta 
bi değil efendim. 

BAŞKAN — Tabi değil.. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında söz iste
yen var mı efendim? 

MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) — 
Şahsım edınıa söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında soruyo
rum, önerge hakkında sözdısteyen kim? 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Ben. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi, lehinde mi? 
MBMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Pek 

muhterem 'arkadaşlarım, önerge, .mahiyeti iti
bariyle çok önemlidiı. Burada her hangi bir 
grup sözcüsünün konuşmalarının tahdidedilmesi 
bal in de, «önergemiz Mecliste görüştürülmedi, 
söyliyeceklerimiz söyletilmedi» gibi bir takımı 
ithamlara mâruz bırakılmaması için bâzı çev
relerin, önergenin enine boyuna, görüşülmesin
de, açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır, 
tabdkledilm'esi doğru değildir. Şayet tahdit ya
pılacaksa o zaman tahditte eşitlik lâzım gelir. 
Grupları tahdidedip Hükümeti tamam en ser
best bırakmak, 'bu da hukuka 'aykırı bir şeydir.: 
Gerçi Meclisin kararı ile bu yapılabilir. Ama, 
adalet anlayışı ile bağdaştırılaımaz. Bu bakım
dan her şeyden önce sayın 'arkadaşlarımdan 
istirhamımı şudur: İlerde yapılması muhtemel1 

ithamların önüne geçmek bakımlından ve bu
nun gazete sütunlarında enine boyuna yazılma
sına meydan vermemek bakımından burada bu 
önerge tahdidcdihıtemelidir, 'konuşturulmalıdır. 
Şayet tahdit kararına varırsa Yüksek Heyeti
niz o zaman eşit olarak yapılmalıdır. Hem Hü
kümet, hem gruplar 80 dakika ile tahdid edil-
m'elidir. Bu tahdit kararına varıl maniası mm 
daha. hayırlı olacağı kanaati ile hepinizi en de
rin saygılar i mila Selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın O e vat Önder, önergenin lehinde buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA OEYAT Önder (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, Genelkurmay Başkanımız... 

BAŞKAN — Sayın Cevat Önder, bu falıda 
önergesi lehinde söz istediniz. 

A. P. GRUPU ADİNA CEVT ÖNDER (De
vamla) — Tamamı, onun lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederimi, söz© «Genel
kurmay Başkanı» diye başladınız da esasa gi
receksiniz zannettim. (Gülüşm el er) 

4 4 0 -
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A. F. GRUPU ADINA CEVT ÖNDER (De
vamla) — Sayın Başkaniim, gayet müsterih olu
nuz, bendeniz esası, usulü gayet iyi tefrik ede
cek naçiz arkadaşlarnırzdan birisiyim. 

BAŞKAN — Sağolun, bizce müsellemdir, 
efendim. (Gülüşmeler) 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Genel
kurmay Başkanımız Orgeneral Cemal Tural'nı, 
yıkıcı faaliyetlerle 'mücadele konusunda yayın
lamış olduğu 21 Kasım 1966 tarihli emirnaıme 
sinin Milliyet Gazetesinde 23 Ocak 1967 tari
hinde neşrolunması üzerine Sayın Türkiye İşçi 
Partisi Genel Başkanı ve 6 arkadaşının Sayın 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önerge verdiği yüksek '.malûmunuzdur. 

Aziz arkadaşlar, bu önergenin yarım saat 
müddetle tahdidi hakkında mensubu bulundu
ğum Adalet Partisi Grupu bîr 'önerge vermiş
tir. Şimdi yüksek ımüöaadeuizlıe kısaca, tolhi-
s'an bu yarım saatlik tahdit önergesinkı neden
lerini Yüksek Heyetinize arza çalışacağım. 

Yüksek malûmunuzdur ki; Anayasanın 
89 nen maddesi gereğince gensoru 'gerdk parti 
g rup la rca ve gerekse .milletvekillerine T. B. 
} , \ . M. denetimi cümlesinden ojımak üzere ta
nınmış olaıa bir haktır, bir yetkidir. Buna bir 
diyeceğimiz yoktur. Elbette .ki, «ayın parti 
grupları, sayın milletvekilleri lüzum gördükle
ri konular hakkında Hükümetin denetimi ko
nusunda gensoru önergeleri1 verebilir. Ancak 
muhterem arkadaşlarım, gecen teşriî dönemden 
bu yana, .gerek Yüksek Meclisimizin, gerekse 
ımemlaket 'heyeti umum iyesinin müşahede et
miş olduğu bir husussa temasta ve bu suretle 
tahdidin nedenleri 'hakkında kanaatimizi izhar
da fayda 'vardır kanaatindeyiz. 89 ncu madde
nin tanımış olduğu hak ve yetki, Anayasanın 
89 ncu 'maddesine mütaallik gerekçesinde, 'gen
soru önergelerinin obstriiksiymı veya taktik 
vasıtası yapıhnıyacağı sarih olarak dereedil-
ûaiş bulunmasına rağmen, ımaalesof geçen Mec
liste de, bu dönemde de birtakım yuvarlak lâf
larla dolu önergelerle Anayasalım 89 ncu [mad
desinin tanımış olduğu hakkın 'suiistimal edil
diğini, .kötüye kullanıldığını efcsle müşahed'e 
etmekteyiz muhterem arkadaşlar. Hukukun bir 
genel kaidesi varıdır. Bu kaideyi hatırlatmakta, 
bu kaideye (riayeti bütün sayın imi İle t vekili eri 
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ve sayın 'grupların dikkatine arz 'etmekte biz 
fayda 'mülâhaza etmekteyiz. Hukukçu arkadaş
larımın, hûkukıa azıcık aşina olan herkesin bil
diği, kaynağı İsviçre'de olan Türk Medeni Ka
nununun genel hukuk alanlarında da tatbik 
^edilen bir prensibi ımevcuttur. O prensip şu
dur : «Bir hakkın sırf gayriizrar eden suiisti
malini :kanun 'hirımye etmez.» Evet (muhterem 
arkadaşlari'm; ba.şkalarmı ızrar maksadı ile 
aşikâr bir surette hakkın kullanılmasiını ine 
medeni hukuk, ne kamu hukuk, ne de esas teş
kilât hukuku tervicetımemcilctedir. Halbuki biz 
89 ncu maddimin sudanı 'bahane 1 erle hattâ İç
tüzüğün gıcns'oru ile ilgili olan 'maddesine do 
uygun olmıyan önergelerle suiistimal 'edildiği
ni efesle müşahede etmekteyiz. Bir hak ve 
bir yetki ancak gayesine göre kullanıldığı tak
dirde 'meşrudur ve doğrudur. Çoık defa öner
gelerle Yüksek Mıecl isim izin ço;k kıymetli olan 
zamanı israf edilmekte, önergelerle bir dene
tim suiistimali ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla 
Devlet mesuliyetimi sırtında hisseden Adalet 
Partisi Grupu Yüksek Mıeclıisım muhtelif öner
gelerle suiistimal 'edilmesini önlemek kasıt ve 
maksadiylıe yarım saat içinde bu önergenin •tah
didini arzu 'etmektedir. 

Saniyen ımuhterem arkadaşlarım, beş grup 
konulacaktır. Bu itibarla beş ıgrupun koıiıuşaıa-
ları ile m'C'Siole ortaya dökülecektir, yanım saat 
bu bakımdan da kâfi gelmektedir. 

Bir diğer husus da şudur: Aslında bu öner
genin bu 'zaımanda gel m emicisi gerekirdi. Neva
ma bir genel görüşme ve bir gensoru .mahiyeti
ni taşıyan bütçe müzakerelerine Yüksek Mecli
siniz birkaç gün ısonra başlıyacaktır. Yüksek 
malûmunuzdur ki, bütçe 'görüşmeleri Yüksek 
Meclislerin Hükümet hakkındaki .murakabe 
yetkilerinin en ço'k kullanıldığı bir 'zamandır. 
Bu itibarla 'bir denet un suiistimalini önlemek ka
sı t ve malksadiyle arkadaşlammız bu önergeyi ver
miş bulunmaktadırlar. Yoksa, Hüküm'etini'z, İrer 
hangi bir surette, zaman tahdidi ile de olsa, 
her hangi bir denetimden uzaklaşacak, beri du
rumda kalacak bir vaziyette değildir. Çünkü 
vcrilmiyeeek, 'söyliyemiyecek hiçbir hesabimiz, 
hiçbir .sözümüz mevcut değildir. (A. I', sırala
rından «bravo:» sesleri, alkışlar) Bunu arz eder, 
önergenin kabulünü grupu m adına Yüksek He
yetinizden istirham 'ederim. (A. I*, sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Şimdi önergeyi tekrar okutup, 
oylarınıza iarz -edeceğimi. 

(:Sivas Milletvekili Gültelkim Sakarya ve Ço
rabı Milletvekili Abdurraihmıan Gülıar'in öner
gesi 'tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet haricolmak üzere 
30 dakika tahdidini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tahdit kabul edil
miştir. 

HASAN LÂTÎF SARIYÜCE (Çorum) — Sa
yın Başkanım, geçenki bir gensoru önergesin
de 5 dakikalık tahdite Hükümet de dâhil edil
mişti. Böyle bir teamül vardır. Bu teamülün 
burada da tatbik edilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, Umumi He
yet aldığı kararlarda serbestttir. Diğer bir ka
rarla kendi kendisini tahdit edemez. 

Söz önerge sahiplerinden birisine aittir. Kim 
konuşacak efendim? Buyurun Sayın Mehmet 
Ali Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; yedi arkadaşımla 
birlikte Başbakan ve Hükümetinin sorumluluğu
nu gerektiren bir husustan dolayı vermiş oldu
ğum gensoru önergesinin gündeme alınmasını 
mlüdafaa ve savunmak üzere huzurunuzda bu-
lunuyorm. 

Önce bir hususu belirteyim. Şöyle düşünüle
bilir nitekim biraz önce Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan sayın arkadaşımız, «Bütçe müza
kereleri esasen bir gensoru mahiyetindedir. Böyle 
bir önergenhr şu sırada verilmesi lüzumsurdur.» 
buyurdular. Şüphesiz bütçe müzakereleri genel 
çizgileri ile bir gensoru mahiyetindedir. Ama 
bütçe müzakereleri Hükümetin sorumluluğunu 
son tahlilde bütçeye bağlar. Oysa huzurunuza 
getirdiğimiz mesele, müstakil ehemmiyeti haiz 
olan bir meseledir ve burada Hükümetin sorum
luluğu. Savın Genelkurmay Başkanı tarafından 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine gönderilen emirname 
münasebetiyle söz konusu olmaktadır. Bu iti
barla Anayasamızın ihlâl edilip edilmediği, Hü
kümetin Anayasanın sarih hükümleri muvacehe
sinde sorumlu tutulup tutul amıyacağı hususunun 
Yüce Mecliste vakit kaybedilmeden ve müstakil 
bir mesele olarak ele alınmasını zaruri gördük. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa meseleleri ba
sit meseleler değildir. Anayasanın felsefî ve ta

rihî yönünü tesbit edip, Anayasanın temel il
kelerini ve hükümlerini bu yöne uygun bir şekil
de tefsir etmek, yorumlamak, bunları anlamlan
dırmak kolayca içinden çıkılacak bir mesele de
ğildir. Bunun için bir memleketin Anayasa tarihi 
yanında umumi tarihini iyi bilmek, memleketin 
içinde bulunduğu şartları iyi değerlendirmek, 
memlekette çatışan menfaatlerin ağırlığını Ana
yasaya göre iyi tâyin etmek lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, bu meseleye geçen yıl 
yaptığım bir konuşmada da değinmiştim. Biz 
uzun süredir bir rejim buhranı içinde yaşıyo
ruz. Bunu açık ve seçik olanak koymıaik ve ka
bul ötmek meclburliyetindeyiz. 27 Mayıs Anaya
sası hayatımızda, hukuk plânında yemi bir dö
nemin ıbaışlangıcidır. Bu Anayasa memlökötiilmi-
'zin büyük meselelerine geçerli çözümler getir
miştir. Bu Anayasa Devlerimizin fukara halk
tan yana bir Devlet olduğu hükmünü vazet
miştir. İkinci maddesinin gerekçesinde bu hu
sus hiçibir tereddüde yer bıralkmıyaealk bir açık
lıkla ifadesini bulmuştur. 

Ne diyor ikinci maddemin gerekçesi ? Diyor 
ki; «Sosyal Devlet, özellikle iktisaden zayıf du
rumda ilamları ve işleri bakımından başkaları
na bağlı olarak hayaitlarmı kazanan işçileri ve 
ücretlileri, dar 'gelirleri ve yoksulları koruyan 
devlettir.» «Aksi halde», diye devam ediyor 
2 nel maddenin gerekçesi, «temel hak ve hürri
yetler, demokratik düzenin dayanakları kâğıt 
(üzerinde kalmaya mahkûmdur. Bunları gülünç 
kategoriler almaktan kurtarmalıyız» diyor. De
mek ki Anayasamızın hükümlerini yorumiar-
ken mutlaka 2 ncıi maddenin ışığında yorumla
mak icalbediyor. 

Beri yandan Anayasamız klâsik hak ve hür
riyetlere geniş yer vermiştir. Ve bunları sıkı 
teminata bağlamıştır. Ne suretle? îki yönden. 
Bir kere kanunla da olsa bunların özüme doku-
nulamıyaeağı hususunu velevki kamu yararı, 
sosyal adalet, kamu düzeni, umumi ahlâk ve 
millî güvenlik bakımından bile bu halk ve hür
riyetlerin özüne kanunun dokunamıyacağı, ya
ni bir sınından öteye bu halkları iteliyemiyecie-
ği tahdidedemiyeceği hükmünü getirmiştir. 

İkinci teminat, Anayasanın çiğnenfmeısi ha
llinde Anayasa Mahkemesine vatandaşın ve bir
takım kurumların belirli santiar altında baş
vurabileceğini ifade etmiştir. 
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Sayın .milletvekilleri, bugün Anayasanın ge-
'tindiği bu hukuk düzeni ile tatibikat intubaksız-
•lık halindedir. Neden bu böyledir? Anayasanın 
temeli hükümlerini açıklarken bunun nedenini 
de bu arada söyledim. Çünlkü Anayasamuz yok
sul halktan, emekçi halktan yana olan bir Dev
let kurulmasını öngörmüştür. (Adalet PartlM 
sıralarından gürültüler, «daha aç ilk konuş» ses
leri) Anayasamızın ikinci maddesi, tekrar edi
yorum, bu hususta her hangi bir tereddüde ma
hal bırakmuyacak kadar açıiktır. Benim anlayı
şlım olarak ifade etmiyorum, Anayasanın anla
yışı olarak değerlenidiriyonuım. Halbulki, tatbi
katta Devlet mekanizmasını birtakım çıkarcı 
çevreler doğrudan doğruya veya dolaylı olanak 
etkiliyeıciök durumdadırlar, intibaksızlık bun
dan ileri geliyor. Bu İntibaksızlığın daha öizel 
nedenleri de var. Bizız'at Adalet Partisi iktida
rı kurulduğu günden beri Anayasaya karşı ha
zımsızdır. 

M. ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Hal-
tetmlişsıin sen. (T. 1. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden mıüdalfoale 
eltmeyiniz efendim.. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Biız müdahale ettik mi hemen ceaa veriyorsu
nuz Başkan. Bu haddini bilmez milletvekiline 
haddini bildiriniz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Arkadaşlar, böyle karşılıklı bağrışmaya baş
larsanız ne biz bu görüşmeleri devam ettirebiliriz, 
ne de doğru bir netice alabiliriz. Bu sebepten 
arkadaşilammın yerlerinden 'müdahale etmeme
lerini çıolk rica ediyorum. 

O arkadaşımız da kim ise, ondan da sözü
nü geri almasını rica ediyorum. 

Sayın hatip, lütfen devam edin efendim. 
MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — 

A. P. İktidarı 27 Mayıs Anayasasına karşı ku
rulduğu günden beri hazımsıızdır. Anayasa oy
lanırken «Anayasaya hayır demekte hayır var
dır» sloganını, buna itiraz eden sayın milletve-
ikili arkadaşlarıma hatırlatmalk isterim. 

Anayasaya hazımsız olan bir partinin ikti
dara gelmesi de intibaksızlığı hızlandırmakta 
daha keskin bir hale getarmekltedir. Bu ortam 
içinde Sayın Genelkurmay Başkanıimıız, Türk 
•Silâhlı Kuvvetlerine bir emirname göndermiş
tir. Emirnameyi basından öğrendik. Basında 

emirnamenin bir özeti verildi ve bâzı cümleler 
tırnak içine alınarak verildi. Bu emirname ba
sında çıktıktan sonra hemen ertesi günü Sayın 
Başlbaikan .bu emirnameyi benimsediğini ifade 
•ettiler. (A. P. sıralarından bravo sesleri ve al
kışlar) Bir gün sonra da Sayın A. P. Meclis 
Grupu aynı istikamette bir billdiri yayınladı. 
(ıBravo sesleri) 

ıSayın 'milletvekilleri, çok ciddî bir Anayasa 
meselesi görüşmekteyiz. Anayasa meselesi gö
rüşülürken Anayasanın ağırlığı ile mütenasüp 
iOİnııyaeak tezahürlerden ve müdahalelerden 
kaçınılması kanaatimce, bu benim 'kanaatim, her 
halde yerinde olacaktır. 

Bu emirnamede ne denilmektedir? (A. P. sı
ralarından «ıherşey» sesleri) 

BAŞKAN — Ço!k rica ederim, yerinizden 
müdahale etmeyiniz, çok rica ederim. 

CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Soru sordu, 
cevap verdik. 

BAŞKAN — Çok rica ederim beyefendi.. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 

emirnamede, çok partili rejime geçtiğimizden 
•beri komünist faaliyetlerinin artığı. (A. P. sı
ralarından «doğru doğru» sesleri), ve 1961 Ana
yasasının temel hak ve hürriyetlerinden ko
münistlerin yararlanarak faaliyetlerini hızlan
dırdıkları ifade edilmektedir. (A. P. sıraların
dan «doğru doğru» «yalan mı?» sesleri) Ve bu 
cümlenin sonunda bu faaliyetlerin millî beka
mızı tehdit ettiği hükmüne varılmaktadır. 
(A. P. sıralarından «doğru» sesleri.) 

Sayın 'milletvekilleri, evvelâ şu cümleler 
üzerinde duralım. 'Sayın Genel Kurmay Baş
kanımız çok partili rejimi ve 1961 Anayaısasmı 
millî bekamız için tehlikeli bir ortam yaratır 
görmektedir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın arkadaş
larım, gürültü ile müdahale etmeyin, hatibin 
sözünü kesmeyin, çok rica ederim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Çün
kü komünist faaliyetler, Saym Genelkurmay 
Başkanının ifade ettiği şekilde, çok partili re
jime başladıktan sonra artmış ve 1961 Anayasa
sının hak ve hürriyetlerinin himayesi altında 
gelişmişse bunun mantıkî ve tabiî neticesi çok 
partili rejimin ve 1961 Anayasamızın millî be
kamıza tehlikeli olan bu hükümlerinin orta
dan kaldırılması merkezindedir. Gerçekten 
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emirnamede her naniği bir demokraside en ta-
(biî davranışlar telâkki edilecek hususlar mem
leketimiz için zararlı faaliyetler ve komünist 
ıkışikırtımaları olarak nitelendirilmiştir. Meselâ 
gazetede yazılan yazılar, öğrencilerin yaptık
ları gösteriler, kovboy filimi eri, tiyatro oyun
ları, bunların komünist kışkırtmaları ve komü
nist ihtilâlini hazırlayıcı bir ortam yarattıkları 
ifade edilmiştir. 

Sayın •milletvekilleri; bizde ya Anayasa uy-
Igutanacakltır, ya uygulanmıyacaiktır. Ya de
mokratik haklara saygı göstereceğiz, gösterir
sek bütün ıbunlar en ta'biî davranışlarıdır va
tandaşların. Bunun karşısına indî mütalâalarla, 
bu mütalâalar kime aidolursa olsun, çıkarılamaz 
yahut Anayasa ortadan kalkacaktır. 

Şimdi bu emirnamenin mantık silsilesini ta-
kilbedelim. Çok partili rejimi suçladıktan son
ra emirname mantıkî silsileyi devam ettirerek 
şu temel fikirde düğümlenmektedir. Temel 
fikir şu: Sayın Genelkurmay Başkanı bütün 
fenalıkları bir anda temizleyecek kudrette ve 
disipliniyle iftihar etmiş bir lider, bir kuvvetli 
komutan çıkınca komünistlerin onu hedef al
dıklarını ifade etmektedir. (A. P. sıralarından 
«doğru doğru» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, ben ömrüm boyunca 
Türkiye'de Silâhlı Kuvvetlerimize karşı kimle
rin geldiğini hatırliyacak bir yaştayım. Ama 
hafızalarını geriye doğru pek zorlamaya ih
tiyaç yok; Silâhlı Kuvvetlerimize pek yakın 
tarihte karşı koymuş, fikren karşı durmuş olan
lar bu Mecliste her halde sayın A. P. grupu 
içinde bulunan veyahutta bu partiye mensup 
olan bâzı kimselerdir. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler, «sökünü geri alsın» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın hatip.. (Gürültüler.) 
Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, yeri-
•nizden müdahale etmeyin, lütfen yerlerinize 
oturun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, dalha bundan bir süre önce 
Yüce Meclisinizin kaibul ettiği Af Kanunu ta
sarısı ile.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen, çok rica ederim, kar
şılıklı bağürışmalarla hiç bir şey halledilmez. 
Eğer İçtüzüğümüze aykırı ve hakikaten muha
lif bir beyanda bulunurlarsa, Riyaset vazifesini 
yapacaktır. Karşıdan bağırmak suretiyle müda

hale ederseniz ben de hiç bir şey yapamam. Gö
rüyorsunuz ki gürültülerden başka bir şey ol
muyor, çok rica ederim, susunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — İsim tasrih 
etsin. Başkanım. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sözünü geri 
alsın. (Gürültüler.) 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Kimdir bun
lar, açıklasın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, siz susar
sanız ben ancak bu suretle yapılan 'konuşmalar
da lâzımgelen vazifemi yaparım. Ama bu kar
şılıklı bağrışmalarla hiç bir şey halledilmez. 

Çok rica ederim sayın hatipten, grup içeri
sinde bu gibi insanların bulunup bulunmadığı
nın, hali hazır önerge ile bir ilgisi olmadığına gö
re bunu tavzih edip lütfen gürültüye mâni olma
larını rica ediyorum kendilerinden. Lütfen tav
zih edin gürültüye sebebiyet vermeyin sayın ha
tip. (Gürültüler) 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın Başkan burada... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Eğer bağırmaya devam ederse
niz, celseyi tatil ederim, bakın onu size söyliye
yi m. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın Başkan burada Anayasanın niçin tasta
mam uygulanmadığını inceliyor ve Sayın Genel
kurmay Başkanımızın buna ilişkin emirnamesini 
Anayasaya uygunluğu bakımından tahlil ediyo
rum. Olayları dile getirmek mecburiyetindeyim. 
Gerçeklere hazımlı olmak zorundayız. Hepimizin 
bildiği bir hakikattir ki, Af Kanunu münasebetiy
le burada birtakım dosyalar, Ceza Kanunumu
zun 159 ncu maddesine, ve Terbirlcr Kanununun 
38 nci maddesine ilişkin suçlardan ötürü tanzim 
edilmiş dosyalar yürürlükten, muameleden kaldı
rılmıştır. (A, P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi sayın milletvekilleri, emirnamenin man
tığı, çok parti rejiminin tehlikeler yarattığı ve 
bu tehlikelerin memleketin bekasını tehdidettiği 
mebdeinden hareket ederek bütün bu kötülüklerin 
bir anda temizlenebileceği bir şahıs yönetimi tel
kin ederek mantığını bağlamaktadır. Gerçekten 
düşünelim bu sözü, nedir? Çok parti rejimi var
dır, Anayasa hürriyetleri vardır. Eakat bunlar... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Tavzih 
edecekti... 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 
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MEHMET ALİ AY BAR (Devamla) — 
Bunlar komünizm faaliyetlerinin artmasına yol 
açmıştır. Anarşi vardır, toplumun bekası tehlike
dedir. Ama beri yandan güçlü bir lider de var
dır ve bütün kötülükleri bir anda temizliyecek-
tir... 

Sorarım size, bütün kötülüklerin lıir anda te
mizleneceği, farzı muhal, kabul edilse bile, Ana
yasa rejimi muhafaza edilerek nasıl temizlene
bilir? (Jünkü bütün kötülüklerin temizlenmesi ya 
bedenen, fizikî olarak kötü bellenmiş kimselerin 
temizlenmesidir. Yahut bunların temel hak ve 
hürriyetlerden yoksun bırakılmasıdır ki, her iki 
şık da Anayasamızın getirdiği haklara, rejime 
temelden aylandır. 

Şimdi, bir de Anayasamızın temel hükümleri
ni hatırlıyalım, emirnamenin bu cümleleri mira-
eehesiüdo. Anayasamız, söyledim, çok partili bir 
rejim getirir, bu partiler arasında emekçi halk
tan yana partilerin bulunmasını zaruri kılar. Her 
kese, 20 den 24 ncü maddeye kadar olan hüküm
leriyle söz, düşünce, ilim, sanat, haberleşme ve ör
gütlenme hakları tanır. 56 ncı maddesinin hük
münü düşünelim. 56 ncı maddesi çok partili re
jimi öngörür ve 4 ncü maddesi dikta rejimlerini 
yasaklar. İster kişi diktası, ister zümre diktası, 
ister sınıf diktası bütün dikta rejimlerini, yani 
kestirmeden iktidara gelip Hükümet etme usulle
rini yasalda i'. 

NAZMİ (')ZOfMTL (Udime) — Sizin islediği
niz rejim. 

MEHMET Aid AYBAR (Devamla) — İste 
Sayın Başbakan emirnameyi tümü ile benimse
mekle, Anayasaya aykırı olan bu hususlardan 
yana da çıkmıştır. Bundan ötürü biz, Sayın Baş
bakan ve Hükümeti hakkında gensoru açılmasını 
istedik. 

Sayın milletvekilleri, Anayasayı korumak üze
re, burada ödeve başlarken, yemin ettik. Anaya
sayı korumak vazifemizdir. Kaldı ki, Anayasa, 
bu memleketin uyanık evlâdının bekçiliğine ema
net edilmiştir. Demek ki, bizim Anayasayı ko
rumak görevimiz, iki yöndendir: Bir kere bir va
tandaş olarak Anayasayı korumakla ödevliyiz; 
ikincisi, milletvekili olarak yeminimize hânis ol
mamak için, Anayasayı korumakla görevliyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Ben, bu gensoru önergesinin kabul edilip gün

deme alınacağından eminim. Tarihî sorumluluk
larımızı, kaçınmadan yerine getireceğiz. 

Sayın milletvekilleri; hürriyetler ve hayat, 
onları hak edenlere aittir. Anayasayı korumak 
için siz öne atılmazsanız, Anayasayı korumak lâ
zım geldiği zaman şu veya bu gerekçe ile kaçınır
sanız, Türkiye'de demokrasi kurulamaz, Türkiye'
de demokrasiyi kuracağız! (T. !. P. sıralarından, 
alkışlar.) Çünkü, Anayasaya sahip çıkan uyanık 
evlâtları vardır bu memleketin. 

Sayın milletvekilleri; önergemizin kabul edile
rek gensorunun gündeme alınması hususunun oy
larınızla iltifata mazhar olmasını rica ederim. 
Saygılarımla. (T. i. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Say m 
Cengiz Ekinci, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Türkiye İşçi Partisi, 2Ü Kasım 1966 tarihin
de Silâhlı Kuvvetlerimize tamim edilip, bu ta
rihten iki ay, iki gün sonra bir gazetede özetle
nen emirname dolayısiyle; evvelâ en yüksek ku
manda mevkiindeki komutanın, sonra da bu 
emirnameyi benimsiyen Hükümetin Anayasa 
çizgisi dışına çıktığını iddia ederek, Hükümet 
hakkında gensoru açılmasını istemektedir. 

Türkiye İşçi Partisine göre Genelkurmay 
Başkanı özetle; Anayasanın getirdiği temel hak 
ve hürriyetleri bertaraf etme niyeti içindedir. 
Emirname, bu niyetin açık bir delilini teşkil et
mektedir. Binaenaleyh Genelkurmay Başkanının 
bu emrini tasvibeden Hükümetin Meclis huzu
runda hesap vermesi gerekecektir. İşçi Partisi
nin görüşü bu istikamette karşımıza çıkıyor. 
Gensoru önergesi muvacelhesinde Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini belirtirken; 
Genelkurmay Başaklımın temel görevini tesbit 
etmekle söze başlıyacağız. 

Genelkurmay Başkanının görevi siyasi mi
dir, idari midir? Yoksa askerî midir. Şöyle de 
sorulabilir : Genelkurmay Başkanı memleketin 
savunmasiyle rai, yoksa idaresiyle mi görevlidir? 

«Elbetteki yurt savunmasiyle» diyeceğiz. Bu 
ciheti, münakaşa kabul etmez bir katiyetle, tes-
bit ettikten sonra hareket noktamız, kanaati
mizce, şu olmak lâzımdır : 

Emirname idari bir veçhe taşıyor, yahut ida
reye müdahaleyi tazammun ediyorsa, el birliği 
ile Genelkurmay Başkanının karşısına geçip : 
«Sayın kurnandan, bir miktar ileri gidiyorsun* 

I diyelim. Fakat emirname, yurt savunması göre-
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vinin hudutları içinde kalıyorsa; bir ifade za'fı, 
teşihivs ve tesibit hatası olsa dahi, emirnameyi ol
duğu gibi kabul etmekte zaruret vardır, kanaa
tindeyiz. 

Meseleyi böyle bir anlayışla ele almak im
kân dâhilinde iken, işi kıyamet koparmaya gö
türmek, maksatlı bir hassasiyetle izah edilebilir. 
('Bravo sesleri, alkışlar) Ve bu izah tarzı da 
kuvvetini pekâlâ fikir özgürlüğünden alır. 

Sayın arkadaşlar, belirttiğimiz hareket nok
tasından yola çıkınca; emirnamenin idare haya
tımıza müdahale niyetini mi, yoksa orduyu yurt 
savunmasına hazırlama cümlesinden olarak, si
lâhlı kuvvetleri ikaz mahiyetini mi taşıdığı sua
line cevap aramamız gerekecektir. 

Belirtelim ki, emirnamede; bir Genelkurmay 
Başkanına atfı itibariyle «yadırganmıyacak pa
sajlar yoktur» diyemiyeceğiz. Ordunun çeşitli 
kademelerinden geçerek, Silâhlı Kuvvetlerin bir 
numaralı kumanda mevkiine yükselen görgü, 
kültür ve tecrübe sahibi bir askerin, vazifesini 
ifa esnasında, bu vazifenin dışına çıkıldığı inti
baını verecek, yahut o şekilde tefsire uğrıyacak 
söz ve iddialardan sakınmasını tavsiyeye değer 
gördüğümüzü de belirtmek isteriz. Ama ne var 
ki, nihayet bu ölçüler içerisinde kalmak niteli
ğinde olan bir davranışı temel alıp, üzerinde 
Anayasa ihlâlleri inşa etmek haklı bir davranış 
olmamaktadır. (Bravo sesleri) 

Emirnamenin; sayın önerge sahipleri tara
fından altı çizilen cümlesi şudur : 

<^Bütün fenalıkları bir anda temizlemeye 
muktedir ve disipliniyle meşhur bir lider, bir bü
yük komutan zuhur edince plânlarının bozulaca
ğını gören komünistler, derhal menfi propagan
dalarını bu lidere musallat ediyorlar...» 

Bu cümlenin ihtiva ettiği fikir yalan değil. 
herkes bilmektedir ki; komünist propagandanın 
ilk hedefi, sevk ve idare ve kumanda nirengilerini 
itibardan düşürmektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu hedefe ulaşmak için, komünist propagandanın 
girmediği kalıp, başvurmadığı tedbir düşünüle
mez. (Bravo sesleri) 

Anayasadan yana olup, fırsat bulur bulmaz, 
Yasayı boğazlamak, zaman ve mekân şartla
rına göre bazan milliyetçi, bazan mukaddesatçı 
kisvelere bürünerek bu cepheleri, dolayısiylc mil
lî bütünlüğü kemirmek, dünyanın her yerinde 
her gün görülen komünist tedbirler, propagan
dalar ve usûllerdir. (Bravo sesleri) 

Genelkurmay Başkanı, işte böyle bir propagan
dayı, kendi üslûp ve ifadesiyle tanımlamış olmak
tadır. 

Sayın arkadaşlar; baştan sonuna kadar demok
ratik rejimimizi, her türlü aşırı cereyanların do
ğuracağı kötülüklerden korumaya müteveccih 
bir ikaz vesikasının, hangi ölçüde ifade hatası ile 
malûl olursa olsun, böyle bir cümlenin; demok
ratik düzene yapılması muhtemel fenalıkları bir 
anda temizlemeye muktedir Devlet güçleri ve bu 
güçlerin başındaki sorumlular, mânasında kul
lanılmak istendiği, tabiî bir gerçek olmak ica-
beder. Aksine bir mânalandırma. tekrar edelim; 
emrin Anayasayı savunan ve çok uzun süren kıs
mının bir tek cümle ile reddi demek olur ki; böy-
'e bir fikrî çelişmeyi akıl ölçüleri içinde izah 
' ıı kansızdır. 

Şimdi,'bir emirname düşünün ki, başından 
sonuna kadar aşırı cereyanların fenalığından 
bahsediyor, Anayasa düzeninin yanındadır, de
mokratik rejimin, hukuk Devletinin yanında gö
rülmektedir, onun savunmasını yapmaktadır. Ve 
bu 36 sayfalık, elimize tam metni geçmiyen 
36 sayfalık emirname bir anda bu kurduğu abide
yi yıkmaktadır. Bunu akılla telif etmeye imkân 
yoktur arkadaşlarım. (Bravo sesleri) 

Nihayet düşünmek gerekir ki, bu emri kaleme 
alıp imzasını koyan şahıs bir Genelkurmay Baş
kanıdır. Ve Anayasayı tadile hazırlanan bir Ge
nelkurmay Başkanının plânladığı hareketi aleni 
bir emirle ilân edecek kadar sâf olabileceğini dü
şünmek de akim alacağı bir iş değildir. (Bravo 
sesleri) 

Saym milletvekilleri; Türk Anayasasına göre, 
Türkiye Cumhuriyeti millî demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir. Bu temel ilkelerle 
bağdaşması imkânsız olan komünizm, bu sebeple, 
Türk Anayasası tarafından Türkiye için kökün
den reddedilen bir siyasi rejim olmuştur. (Alkış
lar) Yine Türk Anayasası, egemenliğin kullanıl
masının hiçbir surette belli bir kişiye, zümreye 
ve sınıfa bırakılmıyacağmı, hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanmmıyacağmı ke
sin olarak belirtmiş bulunmaktadır. 

Bu açık hükümleriyle de Anayasamız; Türk 
toplumu içinde hak ve özgürlüklerin kullanılması 
adı altında çeşitli ekonomik ve sosyal zümreler ve 
sınıflar tarafından husumetler yaratmak, Türk 
toplumunu markist sınıf çatışmalarına sürükle-
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inek suretiyle demokratik rejimimizi bir sınıf dik
tasının aleti haline getirmek heveslerine ve niyet
lerine karşı bir Anayasadır. Böyle olunca da; 
toplum içinde sorumluluk taşıyan bilûmum Def
let organları ile görevlilerin; komünizme karsı 
hassas davranmaları, komünist tehlike ve tehdit
lerini önleyici her türlü tedbirleri almaları, millî 
görevin ve Anayasaya saygı fikrinin bariz bir 
icabıdır. 

Son olarak sayın arkadaşlar, T. 1. P. nin - hep 
söylendiği gibi - önergesi veriliş zamanı itibariyle 
de ele alınma bakımından biraz bu imkândan 
mahrumdur. Bütçe müzakereleri günlerindcyiz. 
Bütçe müzakereleri dolayısiyle, bu önergenin is
tihdaf ettiği ölçüde değil, çok daha şümullü öl
çüde, gensorunun da ötesinde bir denetleme mües
sesesi karşısı udadır. İki, üç gün sonra Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde bu hususlar geniş 
geniş görüşülebilir ve eğer Sayın T. İ. P. Grupu-
nun görüşleri alâka toplarsa, netice de istihsal 
edilebilir. 

Bu mülâhazalarla Y. T. 1*. Gnıpu olarak Sa
yın T. İ. P. Grupunun gensoru önergesine evet 
diyemiyeceğiz. 

Y. T. P. Grupunun saygılarını sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. İT. P. Gnıpu adına.. Sayın 
İsmet İnönü, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) —• Sayın milletvekileri, Türkiye İşçi 
Partisi tarafından Hükümete karşı verilmiş olan 
gensoru önergesini C. İT. P. olarak gerekli bul
muyoruz. Reddine oy vereceğiz. 

Bu önergede, umumi efkârın buıgün illgiien-
nıelkte olduğu mesele yanında, Türkiye İşçi Par-
ıtdsi ötedeın beri Hükümete karşı tal-dbelttiği dış 
ve iç polıitiika 'konularımı yeniden dile getirmeik-
tedir. Bütçe konuşmaliaırı içimde ıhuınlıa;rdan baih-
sedileMlir. 

Günün önıemlJi meselesi ve önjengenin değinıdıi-
ği başlıca konu, Saym Genel Kurmay Baş/kanı-
nın, Orduya yazdığı emirnamedir. 

(Bu emıirnıamonıin temeli vıe teferruatı umumi 
efkârı haıklı olarak ilgilindirımıiştir. 

Ordu emirnamesinin yalnız dağınık kıisıimları 
(bilinmekte ve 'tümü, tafbiatiyle, meçjhml buruımmak-
tadır. 

Sayın Başbakanın Ibeyaniatundan anlaşıldığına 
göre, kendisi emirnamenin tümünü biliyor ve 
tasvibediyor.. 

Emirmamienin intişar eden kısımlarının verdi
ği mâna üzeninde, fikMerimizi süyliyeceğiz. 

Ondu başınıda buhınaın yüıkselk sorumluların, 
Orduya eğitim komulları bilidirımeleri (tabiî bir 
olaydır; her zaıman, Ordu kadrosu içimde yapı
lın1. Ordu, mömlokeltin en değerli ve en yüksek 
eğitim ve kültür yuvasıdır. Yetişmiş vaitan çocuk
ları, orada «-»ilâhlarımı kullanmayı öğrendikleri ka-
dar, vatansever ve sosyali 'kültürlerini de artırır
lar. Askerlik vazifesinin önemi, vatan savunma
sını, her fedakâfrllığı seve seve yapmayı, babala
rımdan miras kalan mıul.lî faziletlerimi, aisikerlik 
mamasında tazeler ve güçlendirirler. 

Ondu eğitiminde kaınum içimde kalmıak ve or
du dışında bulunan bütün vatandaşların hakları
na ve haysiyeitllerliıne saygılı olmalk Gmmhiuriiyeft 
Ordu'sunun geleneğidir. Guımlhuniyet Oırdusu bu. 
esasllar üzerine kurulımuştur. 

Millî müoadelen'iın başımda nruıntaz&ım. ordu 
teşkilime gidildiği zaiman şu üç esas konmuştu: 

1. Ordu alacağı askeri kendisi ısıeçımez; oma 
Millî Saıvuımmadan gönderilir. 

2. Ordu mensupları, Ordu ilhltiyiacı için va
tandaştan para âstiyemeızler. 

3. Ordu ımensfuplaırı Ordu dışında 'bulunan 
hiçbir vatandaşla ceza tâyin edemezler. 

Hemen ilâve etmek isterdim ki, birimci madde 
o zamlana .mahsus bar müstesna hjal idi. 

ikinci .maddenin tatlbiikat yerlimi tagümMi vâ -
taradaşlar anllayaımazlıar. 

Üçüncü .maddedeki cezıa vermek olayı bir cep
he teşkilâtı içinde müstesnıa olanak 'işlenilen ku
surlardandı. Her zıaimıam, her yerde olduğu gibi 
ve daima görüleceği gibi büyük heyete ismadoln-
namaızîdı. Aksime ıbüyük heyet böyle kuisur sebe
biyle şereflerinin zedelenmiş odlmasından mütees
sir olurdu. 

Bu eklemeden sonra sözümıün sırasına devam 
ediyoruım. 

Kurtuluş savaşının çok güç olıaın başlamgııç dev-
ırcısinde kahramanca mücadele ötmıiş ve şerefli bü
yük haşarılar kazanmış halik teşkilâtı yerine bu 
üç esas tesimmdıe düşmanı tekrar tekrar yenerek 
kesin neticeyi alacak gücde Cumhuriyet Ordusu
nun tanıöli olan mumtayiam Oırdu ıkurnlrmuştur. 

Bundan şu neticeyi çıkarmak lâzımdır. Türk 
Ordusunu içinden, dışımdan, ş a M bir maksat 
liçin knllıa.mmaya imkân yoktur. (Oıita sıralardan, 
alkışlar) Türk Ordusaınuın vatamdaşm serveti ile 
alâkası tabiatiyle olmadığı gibi, hiçbir suçtan ve-

- 4 4 7 



M. Meclisi B : 50 9 . 2 . 1067 O : 1 

ya zianidan dolayı sivil bâr vatandaşa ceza ettmıe 
yetkisi ve .eğilimi tasavvur okunamaz. (Bravo, 
sesleri) 

Türk Ordusu Anayasa ve kanunlara bağlıdır. 
27 Mayıs gibi pek müstesna bir askerî harekete 
ancak meşruiyetini kaybettmiş. bir iktidara karşı 
milletin direlmıesi olarak girmiş ve tarihte görül
memiş bir süratle milletin seçim hakkına iktidarı 
'tıösüilm etimişıtir. Buıgüınklü Anayasa düzeninin ve 
delmokratik rejimin dayamağı şerefli Ordumuz
dur. Bugünkü Anayaisaıya göre kurulmuş olan 
çjck paritıili siyasi düzeme iltibar, Anayasaya Say
gılı olan herkesin borcudur. 

Vatandaşa karşı isnatların değerlendirilme
sinde ve hükme ve cezaya bağlanmasında, adalet
ten ve yaııgıçlaırdaın başka bir kimsenin hakiki ol
madığını kelsin olanak 'biliriz. 

Cumhuriyet Ordusu millî müca)delede ilk ku
rulduğu günden beni bu anlayışta ve bu gelendk-
tedir. 

Sayın Başbakanın emirnameyi bütünüyle bi
lip kabul ettiğini söyleırnesi teminalt vericidir. Sa
yın Gene! Kurmay Başkanı, Başbakana karşı so
rumludur. Genelkurmay Başkanı ile Bjaş!ba!kanın 
tam 'bir 'ahenk idinde çalışmakta oldukları anla-
şılmışıtır. 

Eğer emirnameyi, umumi efkâra tam olarak 
açıklamaya lüzum görürlerse daha çok mütalâa 
söylemek mümkün olabilir. Fakat böyle bir açık
lamayı takdir etmek kendilerine alittir. 

Saygılar sunarım. (Sürekli alkıışlar) 

BAŞKAN — M'ilM Partisi Grupu adınla Sa
yın Hüseyin Ataman, buyurun ©fendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 
(İstanbul) — Muhterem Başkan ve^muhterem mil-

leitlvcıkilleri. 

Çeşitli adımları, fikirleri ve menfaatleri 
temsil eden bütün basınımızda, politika ve 
partiler üstü kalması gereken, Mukaddes Va
tanımızın ve Anayasamızın bekçisi olan Şerefli 
Türk Ordusunu, politikanın içine çekecek tah
rik ve teşviklerin yapıldığını üzüntü ile müşa
hede etmekteyiz. 

Basma, aydınlara ve politikacılara düşen va
zife ve meisuliyet şuuru, Yüce Türk Milletinin 
ümit ve istinatgahı olan Şanlı Ordumuzun ve-
kar ve haysiyetine gölge düşürecek her türlü 
davranışlardan uzak bulunulmasını emreder. 

j Memleketimizin yüksek menfaatleri de, milleti
mizin varlığı ve bekası da bunu emreder. 

Muhterem milletvekilleri; son günlerde, Sa
yın Genel Kurmay Başkanının ordu kademe
lerine bir tamim göndererek bâzı tehlikelere 
işaret ettiği ve ordu kademelerine, vazifesi 
icabı, ikazlarda bulunduğu, basında yer alan 
haberlerden öğrenilmişir. Bundan başka, bu 
tamimi Hükümetin de desteklediği Başbakanın 
beyanlarından anlaşılmıştır. 

İşçi Partisi Meclis Grupunun, bu hâdise do-
layısiyle serd ettiği bâzı mucip sebeplerle Hü
kümet hakkında gensoru açılması talebini ha
vi önergesini inceledik. 

Birçok Anayasa hükümlerini kendi anlayış
larına göre tefsir ve fikirlerinin propagandası 
niteliğini taşıyan mezkûr önergede, İşçi Par
tisi, Genelkurmay Başkanının ast kademelere 
yaptığı ikazlara çeşitli mânalar vermekte ve 
buna karşı çıkmıyan Hükümeti de mesul tut
mak istemektedir. 

Her ne kadar bir Genelkurmay Başkanının 
sık, sık beyanat verilmesi ve politik or
tamda müsbet menfi akisler bırakabilecek söz
ler söylemesi uygun ,görülmez ise de, memle-

• kette tehlikeli gördüğü çeşitli akımlardan ordu 
kademelerini haberdar ederek, onları uyarmıya 
çalışmasını da tabiî saymak ve hattâ, bu hare
ketini belli başlı vazifelerinden biri olarak ka
bul etmek iktiza eder. 

Biz, Ordunun tamamen politikanın dışında 
tutulması lüzumuna ısrarla inanıyoruz. Geç
mişteki acı tecrübelerin ilhamı ile bilhassa dün
yanın karışık bir manzara arz ettiği ve kana
makta olan Kıbrıs yarası dolayısiyle Ordunun 
ve Milletin daha çok y ek vücud olması gerektiği 
şu günlerde, bu prensibe her günkünden daha 
riayet edilmesi lüzumuna da kaaniiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla Genelkurmay Başkanının, söy
lemediği sözlerin de söylenmiş .gibi gösterilmek 
ve en iyi bir niyetle verilmiş beyanattan bilis
tifade siyasete itilmek ve hiç değilse politika 
mevzuu yapılmak gibi, tehlikeleri göz önüne 
alarak daha tedbirli davranmasını beklemekte
yiz. Ancak, demokrasi var, Anayasada fikir 
ve söz hürriyeti var, diye bâzı eşhas ve bâzı 
basının kumanda zincirini tahrip için, şunun 
veya bunun şahsında, giriştikleri kampanyaya 
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ve yaptıkları pek çirkin tahriklere de bir son 
vermek, bu suretle dar bir bütçe içinde kıv
ranan. ve bundan dolayı da büyük mesuliyetle
rin altında ezilen askerleri beyanat vermeye 
zorlamamak da lâzımgelir. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Hükümetin, gerek İşçi Partisinin şimdi Yü
ce Meclis huzuruna getirdiği bu mevzuda ve 
gerekse diğer mevzularda bir sorumluluğu var
sa, bunlar, bir hafta sonra başlıyacak olan büt
çe müzakerelerinde enine, boyuna tartışılacak
tır ve şayet Hükümet hesaJbını iyi veremezse 
düşürülebilecektir. 

Astlarını ikaz suretiyle vazifesini yapan bir 
Genelkurmay Başkanının tamimini vesile ittihaz 
ederek İşçi Partisinin yüksek huzurlarınıza ge
tirdiği bu mevzuun derhal müzakere konusu 
yapılmasını ica'bcttirecek bir lüzum ve müstace
liyet arz ettiğine de kaani değiliz. 

Her komutan, kanunlarımızın çerçevesi dâ
hilinde kalmak şartiylc, noksan gördüğü veya 
yanlış bir istikamete yöneldiğini veya yönele
bileceğini düşündüğü hususları, emirlerle ast
larına bildirir ve doğrusunu da zamanında yap
tırır. 

Bu, onun yalnız hakkı değil, aynı zamanda 
vazifesidir de. 

Komutan, teşkilatındaki şunun veya bunun 
isteklerini değil, kanun, nizam, talimat ve ta
limatnamelerin emrettiği hususları emreder ve 
yaptırır. Aksi olursa o vakit askerlikte anar
şi doğar. Askerî İç Hizmet Kanunu bunu 
âmirdir. 

Bu itibarla, Millet Partisi Meclis Grupu 
olarak, bu önergenin gündeme alınmasını uy
gun bulmuyoruz. Oylarımızı, reddedilmesi is
tikametinde kullanacağız. 

Hepinizi grup ve şahsım adına hürmetle ve 
sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Grup adına 'konuşacak baş'ka 
arkadaş var mı efendim ? 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cevat 
Önder, buyurun ('fendim. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Değerli Başkanım, değerli arka
daşlarım,. Türkiye İşçi Partisi Genel Başka
nının ve arkadaşlarının önergesini ve hususivle 
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanının biraz 
evvel huzurunuzda yapmış olduğu konuşmasını 

dinledikten sonra o kanaate vardık ki, bu öner
ge Sayın Başbakanımız hakkında verilmiş bir 
önerge değildir. Bu önerge, aslında Anayasa
mız hakkında verilmiş olan bir önergedir. Cüıı-
<kü, Türkiye İşçi Partisi, Anayasayı kemdi gö
rüşüne güre yorumlamakta, kendi Devlet an
layışını ortaya îkoymalkta, bu suretle kendi 
görüşlerine, Anayasa elbisesini giydirmek is
temektedir. Bu itibarla, 'biz de sözleriıniizc 
başlarken, 1961 Anayasasının ortaya k'oymuş 
olduğu Devlet görüşü üzerinde kısaca durmak 
ve Türkiye İşçi Partisinin ortaya koymuş ol
duğu Devlet görüşünün hangi mânaya delâlet 
ettiğini, hangi mânaya geldiğini, nasıl bir 
Devlet görüşü olduğunu teşhis ve huzurunuz
da teşhir etmek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamız, ikinci 
maddesi ile sosyal hukuk Devleti görüşünü ka
bul etmiştir. 'Sosyal hukuk devletti görüşü, yi
ne İşçi Partisi Genel Bankanı Sayın Aybar'm 
istinadettiği 2 nci maddenin gerekçesine göre, 
onların anladığı mânada, Marksizm'e cevap ve
ren Marksist do'mıokraslilyi öngören (bir sosyal 
Devlet görüşü değildir. Anayasalınızın 2 nci 
maddeslinin gerekçesinde de arz ve izah edil
diğine göre, Anayasanın öngördüğü Devlet 
görüşü sadece, A. P. programında dört başı 
mâmur olarak belirtilmiş olan sosyal refah dev
leti görüşüdür. Batı demokrasilerinde, çağı
mızın modern devlet görüşü de budur aziz ar
kadaşlarım. Bundan üç gün evvel Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri hakkında bu kürsüde gru-
puim aldma yapmış olduğum geniş izahlarda 
Adalet- Partisinin ve Anayasanın öngördüğü * 
refah devleti görüşünü, sosyal adalet görüşü
nü, sosyal güvenlik görüşünü, detaylarına iııe-
rdk, ariz ve amik incelemiştim. 

Muhterem arakadaşlarım, İşçi Partisi Dev
let görüşünü şöyle izah ediyor. Aynen öner
geden aldığım ve burada aynı hususları tek
rar eden Aybar'm beyanlarına göre arz edece
ğim. Emekçi halk kütlelerinden yana olan, 
onu savunan bir Devlet, diyor ve devam edi
yor: «Sosyal devle't ilkesinin kâğıit üzerinde 
kalmaması ve hayata geçirilmesi için, ancak iş
çilerin ve müstahdemlerin ve her türlü dar ge
lirli ve yoksul kimselerin, politik bir güç ha
llinde örgütlenerek, Devlet yönetiminde ağır
lığını duyurmaları, kendi öz partilerinin ara-
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cılığı ile söz ve karar salhibi oimalan ile müim- | 
kündür.»1 diyor. 

Aziz arkadaşlar, bu görüş, Devleti 'bir züm
renin emrine ve eline veren, Marlksizma'nın 
öngörmüş olduğu bir g'örüşttür. Halbuki Ana
yasamız, sınıflar arasındaki çekişmeyi değil, 
sınıflar arasındaki mücadeleyi değil, .menfaat
ler arasındaki 'sürtüşmeyi değil, sınıflar ara
sındaki dengeyi, menfaatler arasındaki uygun
luğu telif eden, dengeli bir hürriyet nizamını 
getiren bir görüşü ihtiva etmektedir. Çağımı
zın Devlet görüşü, o Devleti 'bir nehir farz edi
niz, Devleti siyasal, hukukî, ekonomik kanal
larla beslenen bir nehir farz ediniz; çağımızın 
Devleti sadece klâsik hak ve hürriyet;] eri e ye
tinen, sadece diplomasi ile, adalet tevzii ile, 
emniyet ve asayişi temini ile yetinen bir Dev
let görüşünü çağımızın Devleti öngörmez. Ça
ğımızın Devleti, klâsik hak ve hürriyetlerin 
yanı sıra ekonomik ve sosyal. hakları da öngö
ren, kamu 'hürriyetleriyle beraber sosyal hak 
ve hürriyetleri 'mezceden refah devletini öngö
rür. Bu görüş, gerek Adalet Partisinin prog
ramında ve gerekse .millet tarafından tekraren 
tescil edilen seçim beyannamemizde ve gerek
se Sayın Demirci Hükümetinin programında 
uzun uzun izah edilmiştir. Bu itibarla, bura
da ifade edilen görüş, herkes bil'mcl'Hlr ki, 
Anayasaya uygun bir görüş değildir. Burada 
ifade edilen görüş, bir zümre diktasını öngö
ren, Marksizm c yol açan, Anayasayı komü
nizme elbise olarak .giydirmek istiyen, bu se
beple gerek Yüksek Heyetiniz' tarafından ve 
gerekse Büyük Milletimiz tarafından asla ve 
k a f a tervicedilmiyen bir görüştür. (Adalet 
Partisi sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu çarpık görüşü 
huzurunuzda arz ettikten sonra, yüksek müsa
adenizle önergedeki bâzı hususları, tahlil etme
ye gayret edeceğim. (İşçi Partisi sıralarından 
«çarpık sensin» Sesleri) Çarpıklığın ikime aİdol-
duğunu gerek Türk Milleti, gerekse bütün hür 
'dünya gayet iyi bilmektedir. 

Aziz arkadaşlar; hemen izah edelim ki, 
Anayasamız ne pembe renkte, ne kıpkızıl renk
te bir Anayasa değildir. Anayasamız, anamı
zın ak sütü gifbi bembeyaz, berrak renkte bir 
Anayasadır. Bu Anayasayı 'hiçbir kuvvet, . 
'hiçbir kimse, velevki millî bakiye dolayısiyle 

| buraya kadar gelmiş olsa bile, ikızıllaştıramı-
yacaktır. (Bravo s esi eri, sürekli alkışlar) 

YUSUF ZİYA BAHADİNLI (Yozgat) — 
Bakan oldun, haydi. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; T. İ. P. önergesinin başında Tür
kiye'nin ciddî bir buhran içinde olduğundan 
söz açıyor ve diyor ki, bukranın çözümüne 
çare aramamak Türkiye'mizin çok vahîm olay
lara sakne olmasına yol açabilir... Son sözüyle 
de bir tehdit savuruyor. 

Aziz arkadaşlar, Türkiye'de bukran mev
cut değildir. Türkiye'de rejim buhranı yok
tur. 1961 Anayasası gereğince, bu Anayasa
nın derpiş ettiği Anayasa müesseseleri kurul-
<muş ve kâmili mânasiylc de işlemektedir. Buh
ran, ancak Türkiye'nin bu durumunu bir tür
lü haz m edemi iyen çarpık kafalardadır arkadaş
lar. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu itibarla Ada
let Partisinin halisane temennisi, ikafaiarmı 
düzelttikleri takdirde, insan 'hak ve hürriyet
le Hin e, insan haysiyetine değer veren refah 
devleti görüşünü benimsedikleri takdirde, ken
dileri de bukrandan kurtulmuş olacaklardır. 

Aziz; arkadaşlarım, aslında bu önerge bir 
cürettir. Aslında bu önerge, şimdiye (kadar bi
linen taktik ve metotlarla yapılan denem elerin » 
yepyeni bir tecrübesi, yepyeni bir tezahürüdür. 
Bunu hepiniz, hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede komü
nist ihtilâli erinden, bunların usullerinden b ak
sediliyor. Ve bu arada, bizi 27 Mayıs İhtilâ
linin (karşısında olmakla, Anayasayı şeklen 
müdafaa etmekle itham ediyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, gerek İ917 Rus İhtilâli 
ve gerekse buna benzer ihtilâller, şu tarihî va
kıayı ortaya koyuyorlar ki, komünistler ihtilâl 
yapamıyorlar, yapılan 'ihtilâlleri elle geçirmek 
için gayret gösteriyorlar ve bu hususta da hü
ner gösteriyorlar. Hafızanızı ihya »adedinde, 
arz etmek isterim ki, 1917 Rus İhtilâli, Sosyal 
Demokratlar tarafından yapılan, bilâhara Be
nin'in Bolşevik'leri tarafnıdan ele geçirilen bir 
'ihtilâldir. Türlkiye'de Millî Kurtuluş Savaşıy
la, Atatürk'ün 'kurtluğu tek ve ebedî Cumhu
riyetin temelinde, bu tehlikeyi ilik sezen Yüce 
Atatürk olmuştur. Bu sebeple Millî 'Kurtuluş 
Savaşında, İkinci Millî Kurtuluş Savaşı yap
tığını iddia eden kimseleri, Atatür elinin tersi 
ile itmiştir. 
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MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Mevzua gel. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Muhterem arkadaş]arım, mev
zuun tam içerisindeyim. 

Şimdi, 27 Mayısın en çok tasvibedilecek ta'-
rafı, kanaatimizce odur ki, ve Atatürk'ün yap
tığı inkılâba uygunluğu odur ki, 27 Mayıs ih
tilâlini ele geçirmek istiyen kızılları zamanın
da, ânında fark etmiş olmaları, ondan sonra da 
yine Atatürk gibi, ellerinin tersiyle bunları it
miş oltaalarıdı'r. Bu itibarla muhterem arkadaş
lar, biz Anayasaya, Anayasanın öngördüğü hak
lara hazımsız değiliz, komünizme hazımsızız. 
Anayasanın kisvesine bürünerek, bırakınız kır
sınlar, bırakınız tahribetsinler zihniyeti içinde 
Kropotkin'in, Varonim'in uşaklarına, Marks'ın, 
Engels'in, Lenin'in, Mao'nun yardakçılarına 
karşı hazımsi'zız, ve onlarım karşısındayız. (A. 
P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, önergede diyorlar ki, 
Anayasanın komünist ve marksi'st Anayasa ol
duğunu iddia eden yok. Bu, aynen Lenin'in bir 
vasiyetine benziyor. Lenin, komünist oldukları
nı iftiharla beyan eden ge'nç Almanlara «aptal
lar» diye hitabetmişti. Bizdeki marksistler de 
bizdeki müseccel komünistler de her halde o 
genç Almanlar gibi, aptal olmadıklarından do
layıdır ki, birtakım masum sloganların altında 
Anayasayı, hürriyet rejimini, demokratik niza
mı Anayasanın kisvesine bürünerek, Anayasayı 
kötüye kullanmak suretiyle, tahri'betmek iste
mektedirler. 

Mevcut emirname tetkik edildiğinde görü
lür ki, basına akseden kısmı ile, Sayın Tural 
vazifesi içerisinde kendi emrii kumandasındaki 
birliklere bilâhara arz edeceğim îç Hizmet Ka
nununun ilgili maddesine uygun olarak bir ra
por göndermiştir, bir tamim; göndermiştir. Bu, 
Türk Ordusunun millî varlığımız olan, her za
man iftihar kaynağımız olan Türk Ordusunun 
kumandanlarının orduya göndermiş oldukları' 
ne ilk tamimdir, ne de son tamim olacaktır. Bu 
periyodik şekilde gönderilen tamimlerden bir 
tanesidir. Bu kürsüden size hitabeden nâçiz ar
kadaşınız 3 ncü Kolorduda yedek subay vazi
fesini ifa ederken 3 ncü Kolordu Kumandanı 
- zannediyorum vefat ettiler, hakkın rahmetine 
kavuştular - Mithat Akçakoca'nın bu tarzda 

emirlerini almıştır, emirnamelerini okumuştur. 
Aziz arkadaşlar, bu emirnameden gocunanlar, 
bu emirnameye karşı reaksiyon gösterenler, bu 
emirnamenin haklılığını, cidden geçerliliğini ve 
zamanında yapılmış olduğunu en beliğ bir şe
kilde ortaya koymaktadırlar. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir hususa daha te
mas etmek istiyorum; dikta iddiası. 1961 Ana
yasasının getirmiş olduğu nizam içerisinde biz 
bir diktanın teessüs edeceğine imkân ve ihti
mal vermemekteyiz. Daha evvel dikta arzusunu 
duyanlar, dikta teşebbüsünde bulunanlar, ha-
tırlıyacağınız veçhile, olmuştur. Ancak, Büyük 
Milletimizin demokrasiye, hürriyete, fazilete 
âşık, demokrasinin nimetlerini idrak etmiş ola'n 
Büyük Milletimizin uyanıklığı böyle emeller ta
şıyanları, buna teşebbüs edenleri hüsrana uğ
ratmıştır. Bu itibarla badema bundan sonra da 
böyle teşebbüste bulunanlar Türk Devletinin ve 
Türk Hükümetinin gücü karşısında diz çöke
cek ve hüsrana uğrayacaklardır. (Bravo, sesle
ri) Binaenaleyh, Sayın Tural'im emirnamesinde 
biz böyle bir husus görmemekte olduğumuzu, 
aksine Anayasa nizamının korunmasının lüzu
muna işaret edildiği hususunu gayet açık ve 
vazıh bir şekilde görmüş olduğumuzu arz etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir hususu vu
zuha kavuşturmak gerekir. Acaba Sayın Tural, 
mevcut mevzuat muvacehesinde böyle bir emir
name gönderebilir mi, gönderemez mi? Anayasa 
ve kanunlar muvacehesinde durum nedir?. 

Grupumuzun bu husustaki kanaati odur ki, 
Sayın Tural Anayasanın 110 ncu maddesinin 
derpiş ettiği mânada Saym Başbakana karşı 
sorumlu olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başıdır. 
Bu itibarla îç Hizmet Kanununun arz edeceğim 
maddeleri gereğince elbetteki görevini yapmak 
meyki ve mecburiyetindedir. 

îç Hizmet Kanununun 36 nci maddesi ne di
yor? «Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdu
nu ve Anayasa ile tâyin edilmiş olan Türkiye 
Cumlıuriyetini kollamak ve korumaktır» 

39 ncu maddesi ise şu hükmü ihtiva ediyor : 
«Silâhlı Kuvvetlerde askerî eğitimi ile beraber 
ahlâk ve maneviyatın yükseltilmesine ve millî 
duyguların kuvvetlendirilmesine 'bilhassa itina 
olunur.» 
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Ne yapmıştır, Sayın Genelkurmay Başkanı
mız? Ordu'muzun eğitimine, ordumuzun manevi
yatına Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Anayasanın 
çizmiş olduğu milliyetçilik ilkesi içerisinde yetiş
mesine mütaaliik bir emirname göndermiştir. 
Bundan gurur ve sürür duymak gerekir. Elem
le müşahede etmekteyiz ki, komünizmi redde
den, komünizm ile mücadele eden bir kumandan 
hakkında bu hususta kararlı olan bir Hükümet 
hakkında, Türk Parlâmentosunda ilk defa bir 
gensoru tevcih edilmiş bulunmaktadır. Asıl esef 
edilecek nokta burasıdır aziz arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından- alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, biz burada, izahları
mızdan da anlıyacağınız veçhile, şerefli Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin güzide başının ne müdafi-
liğini, ne avukatlığını, ne de vekilliğini yapmak
tayız. Çünkü Sayın Tural'm hareketinin müda
faaya ihtiyacı yoktur. Sayın Başbakanımızın da 
ifade buyurdukları veçhile, Sayın Tural kanun
ların çizdiği hudut dâhilinde kendi kumandası 
altındaki birliklere emirname göndermek sure
tiyle asli vazifesini, vecibesini yapmıştır; elbet
te yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, grupumuzuıı kanaati 
odur ki, memleketimizi anarşiye sürüklemek is-
tiyen, her türlü değere, itibara, şan ve şerefe sal
dıran şahıslar, Anayasayı kendi emellerine hiz
met ettirmek istiyenler, demokratik nizama düş
man olanlar ve nihayet ordudan, okuldan, ma
betten elini bir türlü çekmek istemiyenler er 
geç intibaha erecek, intibaha ermedikleri takdir
de Yüksek Meclisinizin, Hükümetimizin, kararlı
lığı ve milletimizin tasvibi ile hüsrana uğraya
caklardır. (Bravo sesleri). 

Bu itibarla aziz arkadaşlarım, şunu belirtmek 
isterim ki, ne Sayın Tural'm emirnamesinin, ne 
de bunu gayet tabiî karşılıyan Sayın Başbaka
nın davranışının Anayasa ile çelişen her hangi 
bir tarafı mevcut değildir. Konuşmamın başın
da da arz ve ifade ettiğim gibi, Anayasa ile çeli
şen durum, Anayasaya aykırı olan durum, bu 
önergenin taşımış, olduğu gaye ve maksattır. 
Doğrudur; siyasi partiler ister muhalefette ol
sunlar, ister iktidarda olsunlar, demokratik si
yasi hayatın vazgeçilmez elemanları, vazigeçil-
mez unsurlarıdır. Ancak siyasi partiler demok
rasiyi, aynı zamanda kendilerine tanınan yetki
leri ve hakları iyi kullanmadıkları takdirde, mil
let aleyhine kullandıkları takdirde, evet demok

rasiyi dejenere ederler. Bu itibarla bu tip öner
gelerle Anayasamızın temel müesseselerinden bi
ri olan Meclisimizin çalışmalarının selibedilme
sini, büyük bir sorumluluk içinde bulunan Ada
let Partisi Grupu tasvibedemez. 

Arz ettiğim hususlar muvacehesinde daha 
fazla izaha lüzum görmeden, önergenin günde
me alınmamasını Grupum adına arz ederken, gö
rüşlerine büyük şekilde katılmış olduğumuz 
Y. T. P., M. P. ve tecrübeli görüşlerinden istifa
de ettiğimiz C. H. P. gruplarına ve Sayın Baş
kana, Yüksek Heyetinize Grupum adına en de
rin şükranlarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Bahice 
Hatko (Boran). 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; benden önce konuşan parti sözcüleri, 
önümüzde bütçe görüşmeleri olması dolayısiylc 
gensorunun gereksiz ve vakitsiz olduğunu belirt
tiler. Oysa, bu meselede üzerinde durulması gere
ken esas konu; gensoru açılmasını lüzumlu kılan 
Anayasamız ile bağdaşmıyacak bir hâdise orta
da var mıdır, yok mudur meselesidir. Biz de bili
yorduk, gensoru önergesini verirken, bütçe mü
zakerelerinin bir gensoru görüşmeleri mahiyetin
de olduğunu. Ama, bu görüşmeler esas itibariyle 
bütçe ile alâkalıdır ve sonunda verilecek oy, büt
çenin kabulü veya reddi oyudur. Biran için 
farz edebiliriz ki, bütçe muvafıktır, reddedilme
si değil kabul edilmesi gereken bir bütçedir, ama 
bütçe ile doğrudan doğruya ilgili olmıyan bir 
meselede - ki gensorumuzla getirdiğimiz mesele 
bu çeşit bir meseledir, doğrudan doğruya bütçe 
ile ilgili değildir - bütçe kabul edilebilecek bir 
bütçe olmakla beraber, bir başka meselede Hü
kümet sorumlu durumdadır, hakkında gensoru 
açılması pekâlâ gerekebilir. Binaenaleyh, bütçe 
müzakerelerinin yakın olması gensorunun açıl
maması için, kanaatimizce geçerli bir gerekçe de
ğildir. Partimiz bundan evvel muhtelif vesile
lerle Hükümetin tutumunun, politikasının Ana
yasa çizgisi dışına düşmekte olduğunu belirtmiş
ti. Yalnız partimiz değil, başka partiler de me
murların nakli meselesinde, Yargıtay kararları
na uyulmaması meselesinde, öğretmenlere baskı 
yapılması meselesinde aynı noktayı belirtmiş
lerdi. 
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BAŞKAN — Sayın hatip, çok rica ederim 
önerge üzerinde lütfen. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Son defa Sayın Ge
nelkurmay Başkanının yayınlamış olduğu emir
nameyi Başbakanın benimsemesi, tasvibetmesi, 
önceden haberdarım, demesi ve bilhassa bu emir
name dolayısiyle verdiği demeçler, yine Hüküme
tin Anayasaya aykırı, Anayasa çizgisi dışı bir 
tutum ve politikada olduğunu göstermektedir. 
Kanaatimizce bu vesileyle Saym Başbakan ve 
Hükümeti iki taktik kullanmak istemektedirler. 
Birincisi; bir komünist tehlikesi, hattâ sadece 
komünist tehlikesi değil, komünist ihtilâli tehli
kesi alarmı yaratarak, ortalığı toz - dumana ver
mek, meselevi esas çizgisinden esas mahiyetinden 
bu yöne kaydırmak ve böylece hazırlamakta ol
duğu, Anayasaya aykırı, antidemokratik kanun
lara bir ortam yaratmak, son zamların, ekono
mik güçlerin yarattığı havayı bu suretle mas
kelemek ; 

İkincisi de; bu emirnameyi benimsemek ve 
savunmak suretiyle bu emirnamenin Anayasaya 
avları olup olmadıkını tartışan kimseleri orduva 
'karası çıkıyor göstermek, bu suretle kendisim ve 
partisini ordunun ısavunucusnymuş durumuna 
alarak orduyu kendi yedeğinde bir güc olıaraik 
göstermek taktiğidir. 

Müsaadenizle bu iki hususu kısaca incelemek 
istiyorum. Artık hepimiz biliyoruz 'ki, Anayasa
nın ikinci maddesinin getirdiği esas ilkelerden bi
risi; Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk Devletli 
olusudur. Hukuk Devleti Anayasada, mevcut ka
nunlara göre işliyen ve Anayasanın ve kanunla
rın uygulanmaisını yetkili organlara bırakan bir 
Devlettir. Memleketimizde Anayasamız var, ka
nunlarımız var, bunları uıygübyaeak yetkili or
ganlarımız var. Bu memlekette başta Hükümet 
olmak üzere, bütün resmî organlar, bütün resmî 
ve hususi toşekikülller ve bütün yurttaşlar, kişi 
olarak, hemeyden önce Anayasa hükümleriyle 
bağlıdır. Anayasanın kendisi, bütün kanunlar
dan önce gerek orıganla/rın, kurumların, gerekse 
kişilerin Anayasa ile bağlı olduğu hükmünü ge
tirmiştir. Binaenaleyh, gerek kişiler, gerek ku
ramlar, partiler, dernekler ve saire, Anayasaya 
riayet ettikleri müddetçe, 'kamuna riayet ettikleri 
ımüddotçe ve bunlar hakkında yetkili organlar bir 
takibata geçmediği müddetçe birtakım komünist

lik, anarşistlik, aşırılık, yok pembelik, kızıllık 
iltihamlaıriyle şahısları, kurulları, teşekkülleri kö
tülemek, yalınız kötülemekle de kalmak deşil, bu 
kötıü'1'emeden sonra tehdidetımek her halde Ama-
yaısa nizamına uygun olduğu iddia edilemiyeeefc 
bir durumdur. Yalnız, kanaat ve fikir seviyesin
de kaldığı müddetçe belki buna pek itiraz edil-
miyobilir, «Demokrasidir, fikir, kanaat hürriyeti 
vardır, ıO öyle görüyordur» denebilir. Nitekim bu
rada hukuka, mantığa dayanarak tahliller yapa-
'oaık yerde, bintakıım çirkin sııfaltlarla hücuma ge
cen sözcü arkadaşımız için ben de pekâlâ mukabil 
sıfatlar bula/bilir, «Amerikan, eimperyalkm uşak
ları», diycibilirim. O «uşakları», tâbirini kullan
dı, tâbir kendisinindir. Sonra, «Faşizm çömezle
ri», diyebilirimi. Fakat bunu yalnız demekle ve 
düşünmekle kalmazlan', iktidarda bir kişiysen eğer, 
bu iktidaırıımdaın, bu movfciimden istifade ederek 
bu suçlamaları bir tehdit; boğmak, ezmek, öldür
mek, bastınmalk, gilbi tehditler yolunda kullanır
sam, o zaman bu davranışın ne hukuk devletiyle, 
ne de Anayasanın getirdiği demokratik hak ve 
hürriyetlerle telif edilecek bir noktası yoktur. Ve 
şiımdi bakıyoruz ki, bu komünistlik, anarşistlik, 
aşırılık, kızıllık tehditleri hep Anayasanın eksik
siz, tastamam uygulanmasını, Anayasanın özel
likle emekçi kütlelere, dar gelirli, yoksul halka 
•sağladığı hakların hürriyeftlerin gerçekleşmesini, 
emekçi halkın da bir siyasi örgüte sahibalaırak 
demokraltik yoldan siyasi mücadeleye girmesini, 
ımemleket siyasetine ağırlığını koymasını savu
nanlara yöneltiliyor. Oysa, dünyada hep bi%o-
ruz, hiçbir çok partili demokratik rejim yoktur 
ki, örnek -aldığımız hiçbir Batılı demokratik re-
iim yoktur ki, orada emekçi kütleler kendi siyasi 
partilerine sahibolmasmlar veya sabibolma hak
kın:?, sahiıbolimasınlar. 

Adaleft Partisi Sayın Sözcüsü; «Demokrasi 
bir denge rejimidir» dedi. Hep arkadaşlar ha
tırlarlar, her halde demokrasinin bir denge reji
mi olduğumu savunan, bu tâbiri hattâ ilk ortaya 
atan Türkiye işçi Partisidir. Ama bir dengeden 
bahsedebilmıek için, yalnız denge kavramı hangi 
mânayı ifade ediyor? Denge, iki karşılıklı güc ha
linde olur, ilki kuvvet vardır, biri diğerini denge
ler. Eğer Adalet Partisi resmen ifade ettiği gibi, 
bu memleketi özel sektör eliyle kalkındırmak ni
yetinde ilse, millî ekonominin zirvelerine ö>zel sek
tör müteşebbisleriini oturtmak niyetinde ise, bu
nun karşısına Anayasanın .teminatı altında olan 
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emekçilerin grev, tıoplu sözleşme, insan gibi ya
şama, vergi adaleti, toprak reformu gibi hakla
rını müdafaa eden bir parti gelmez ise nasıl bu 
denge meydana gelecektir? 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı ri
ca ©diyorum. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEIIÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Adalet Partisi Sözcüsü 
denge rejimiındcn bahsetti. Aynı konuya değini
yorum. Onu sustjurmadınnz, beni de susturamaz
sınız. Aynı konuya değiniyorum. (A. P. sıraların
dan, gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın h<atip, bir dakikanızı 
rica ediyorum. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Müsaade buyurun, çok rice ederim «ırıkadaş-
lar. («A. P. sıralarından sadet dışına çıkıyor» 
sesleri) Yerinizden bağırmayın. Lütfen dinle
yin arkadaşlar. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Lütfen bağmmaym. 

Başkan olarak sizlerden ricam şudur... (A. 
P. sıralarından, «mevzuun dışına çıkmasın:» »es
leri) Lütfen .müdahale etmeyin. Başkan olarak 
sizlerden ricaim şudur; dinleyin lütfen: Grupu-
nıız adına konuşan Sayın Cevat Önder arkada
şımızı sükûtla dinleyen İşçi Partisi ırnenempları 
karşısında asgari olarak sizlerin do sükukla 
dinlemenizi rica ediyorum. Eğer sadet harici
ne hatip çakarsa Başkanlık elibdite Tnüdahalc 
eder ve sözünü keser lütfen yalnız yerinizden 
müdahale etmemenizi rica ederim. 

Buyurun sayın hatip. 
T. I. P. GRUPU ADİNA BEIIÎCE HATKO 

(BORAN) (Devamla) — Sayın A. P. sözcüsü 
Anayasayı marksizt bir metotla, bir anlayışla 
tahrif ederek yorumladığımızı söyledi. Ama 
dikkat ederseniz, biz Anayasayı yorumlarken. 
daima maddelerini ve gerekçelerini belirterek, 
okuyarak yorumluyoruz. Ben bekledim ki, Sa
yın Adalet Partisi sözcüsü de bizim karşımıza 
bir yorum koyarken Anayasanın maddelerini 
zikrederek, okuyarak bir yorum koysun. Ha
yır, bunu yapmadı; çarpık zihniyette olan kişi
ler, kendi çarpık 'zihniyetleri, kızıllar, yok Ana
yasa pembe değildir kırmızı değildir, bembe
yazdır, gibi, demagojik yollarla karşımıza çık
tı. Yeniden kısaca hatırlatıyorum, yorum dc-
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ğil, (maddeleri söylüyorum. Anayasanın 4 ncü 
ve 12 nei maddeleri Türk toplumunun sınıflar
dan teşekkül ettiğini kabul eder; alın okuyu
nuz. Bu maddelere •göre Anayasa, sosyal sınıf
ların mevcudiyetini kalbul ettiği gibi, bu sınıf
ların hukuk açısından eşit olduğu hükmünü de 
getirir. Anayasanın ikinci maddesinin gerekçe
sinde ve ikinci maddesinde; sosyal Devlet anla
yışı ve bu sosyal Devlet anlayışının gerekçesi; 
sosyal Devletin •vazifesinin iktisadcıı başkala
rına tabi, iktlsadcıu zayıf ızümıre ve smı Harı ko
rumak olduğunu kabul eder. Bunlar bizim yo
rumlumuz değil, gerdkçenin şu biıikaç satırını 
hir daha !bu meselenin açılmaması için dkunrama 
müsaadenizi rica ediyorum. 

«Zamanımızın refah Devleti, iktisadcıı za
yıf olan kişileri, bl'Ihassa işleri bakımındanı 
başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, 
her türlü dar gelirli ve yoksul kimseleri hima
ye edecektir. Bu suretle hem kısan şahsiyetine 
hürmet etmek vazifesini yerine getirecek, klâ
sik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden mahiyet 
almasına engel olacak, hem de çalışan geniş 
halik tabakalarının refaha kavuşması sayesinde, 
'toplum hayatı için daha verimli olmaları he
define ulaşacaktır.» demektedir. 

Ayrıca Anayasamız üçüncü bölümünde, çalı
şanlara, yani iş bakımından başkalarına tabi olan 
işçi ve müstahdemlere temöl insan haklarını, insan
ca bir hayat ısoviyesine kavuşma hakkını tanımak
tadır. Ayrıca 47 nci maddesinde grev hakkını 
tanımaktadır. İşverenlere karşı durumunu mu
hafaza etmek veya durumunu düzeltmek amacı 
ile toplu sözleşme ve grev yapabilir, demekte
dir. Grev, bir müeyyidedir. Grev, işçinin hak
larını kabul etmiyen işverene karşı işi tatil 
etmek, işvereni zarara sokmak suretiyle işçi
nin kullandığı bir müeyyidedir. Demek, Ana
yasamız bir denge rejimini gerçek anlamda ön
görmektedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, 'bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Demin Adalet Partisi Grupu arkadaşlarım
dan rica ettim; sizden de rica ediyorum. Saded 
dışına çıkmak suretiyle tahrik edip karşılıklı 
konuşmalara sebebiyet vermemenizi rica ediyo
rum. Çünkü, işçi ve grevlerin burada yeri ol
muşa gerek, 



M. Meclisi B . : 50 9 . 2 . 1967 O : 1 

BEHİCE IIATKO (BORAN) (Devamla) — 
Sayın Başkanım 

BAŞKAN — Lütfen mevzu dışına çıkmama
nızı tekrar rica ediyorum. 

BEHİCE IIATKO (BORAN) (Devamla) — 
Estağfurullah, efendim. Yalnız 'hatırlatmama 
müsaade buyurun. Ben burada Adalet Par
tisi sözcüsünün söyledikleri noktalara te
mas ediyorum. Siz kendilerine aynı ih
tarı yapmış olduğunuz için, bana bu ihtarda 
bulunmanızı ben de sosyal adalete uygun gör
müyorum. (A. P. sıralarımdan gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, tekrar ediyorum. 
lütfen dinlemenizi tekrar rica ediyorum, efen
dim. 

T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE IIATKO 
(BORAN) (Devamla) — Bineanaleyh, görü
lüyor ki, biz Anayasayı ne nnarksist açıdan, ne 
bu açıdan ne şu açıdan yorumlamıyoruz. Ana
yasanın maddeleri ve gerekçeleri mevcuttur, 
her okuyan bundan ancak bir anlam çıkarabi
lir. Bu durumda demek ki emekçi sınıfların 
hak ve hürriyetlerini yine Anayasa nizamı 
içinde, Anayasaya göre demokrasinin vazgeçil
mez unsurları olan.partiler yolu ile savunmak 
ve emekçi kütlelerinin partisi, kendi partisi 
yoluyla Anayasa çerçevesi içinde demokratik 
yoldan siyasi hayata katılmasını, iktidara gel
mesini istemenin komünistlikle, aşırılıkla, anar-' 
şistlikle, nizamı yok etmekle hiçbir ilgisi yok
tur. Sözlerimin 'başında da belirttiğim gibi, 
Dünyaya baktığımız zaman da, emekçi (kütle
lerin partileri bulunmıyan, onların bak ve hür
riyetlerinin açıkça savunulmadığı, mevcut ikti
sadi ve politik düzenin serbestçe tenkidedikne-
diği tek bir demokratik ortam görülmemekte
dir. Anayasa kominizımi yasaklıyor deniyor. 
Anayasa (komünizm kadar faşizmi de ya
saklıyor. Bu, neden söylenmiyor acaba Tabiî 
aslında Anayasada ne komünizme, de de faşiz
me ait hüküm yoktur. Ama. Anayasanın daha 
önce de belirtildiği gibi, kişi, zümre ve sınıf 
diktatörlüğünü yasaklaması, hem komünizmi, 
hem de faşizmi aynı derecede yasaklaması de
mektir. Kaldı ki, apaçık faşizm olması bile ik
tidarda özel sektörü temsil ettiğini açıkça söy-
liyen bir parti mevcutsa, bu parti de kanunları 
Anayasayı bir tarafa bırakarak bir takım süb
jektif suçlamalar ve tehditlerle emekçi kütle

lerin hak ve hürriyetlerini savunan partileri, 
örgütleri, yazarları, sanatçıları, gençliği tehdi-
detmek yoluna giderse bu da, faşizme doğru 
götürecek, Anayasa hürriyetlerini bastıracak 
bir yol okluğu için, düpedüz Anayasaya aykırı 
bir davranıştır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, susun efen
dim. 

T. t P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Şimdi ikinci husus; 
Başbaıkan tarafından benimsenmesi ve savu
nulması dolayısiyle Başkanın verdiği demeçlerde 
bu mesel ey i ele alanları orduya karşı çıkmış gibi 
göstermesine gelince; aslında bu iddia, önerge
mizde de belirttiğimiz gibi, ciddiyetten yoksun 
bir iddiadır. Bir emirnamenin muhtevasının 
Anayasaya uygun olup olmadığını tartışmanın or
du ile hiçbir ilgisi olmadığı mantık sahibi herkes
çe aşikârdır. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 
Bir şahıs, işgal ettiği mevki ne olursa olsun hiç
bir zaman tek başına bütün bir müesseseyi, bu hâ
disemizde bir orduyu temsil edip, onunla ayııi-
leştirilemez, eşitlendiril enıcz ve hiçbir kişinin sırf 
mevkiinden dolayı hatadan münezzeh olduğu id
dia edilemez. Demokratik rejimlerin bir hususiye
ti de, kişilerin işgal ettikleri mevki ne olursa ol
sun, kanuni mevzuat dâhilinde demokratik hak 
ve hürriyetler dâhilinde eleştirilebileceğidir. Hiç
bir insan tenkitten azade değildir demokrasilerde. 
Orduya kimin karşı olduğu, kimin ondan yana ol
duğu ise çoktan beri herkesçe malûmdur. Türki
ye işçi Partisi kuruluşundan beri 27 Mayısı tu
tarlı bir şekilde, içtenlikle, İsrarla savunmuş, bi
zim tarihimizde oynadığı olumlu rolü belirtmiş, 
yorumlamış, değerlendirmiş olan bir partidir. 
Türk ordusunun, Türk tarihinde daima toplu
mun ilerleme doğrultusunda, ilerici bir rol oyna
dığını menşei ve terkibi itibariyle halkçı bir ordu 
olduğunu daima belirtmiş bir kuruldur. Ama, 
acaba bizi bu yönden tenkld etmek istiyen Sayın 
Başbakan ve ,onun partisi için aynı şey söylene
bilir mi? Büyük iddialara, tenkidlere lüzum 
yok, yıllardan beri iktidar partisine mensup 
şahısların çıkardıkları yayın organlarının ya
yınlan, yazıları ortadadır. (A. P. sıralarından, 
«Akşam Gazetesi var,» sesleri) 5 . 4 . 1963 te Bü
yük Meclisimizde açılmış olan bir görüşmede 
kimlerin 27 Mayısa ve orduya karşı gelmiş oldu
ğunun belgeleri bu Meclis tutanaklarında mevcut-
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tur. Nihayet, Başkanımızın belirttiği gibi, son Af 
Kanununda da, Ceza Kanununun 159 neu mad
desi, Tedbirler Kanununun 38 nci maddesi kap
samına giren dosyaların - ki, sayısı bir hayli ka
barıktır - hangi parti mensuplarına aidolduğu da 
hepimizin malûmudur ve en son olarak Kasımda 
Sayın Başbakanın Adalet Partisi kongrelerinde 
verdiği demeçler - ki, onu bir gensoru meselesi 
ile burada eleştirdik - onlar da hepimizin hâtıra
sından henüz silinmemiştir. Böyle bir kaba tak
tikle, bu memlekette Atatürk'ün gerçek miras
çısı olan gerçekten devrimden, halktan yana olan 
kuvvetleri; gençliği, partileri, emekçi kütleleri, 
orduya karşı göstermek manevrası kimsenin yu
tacağı bir manevra değildir ve ordunun aydın 
kadroları hakikatleri bilecek kadar dirayet sahi
bi insanlardır. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 
Binaenaleyh, böyle suçlamalarla, sıfatlarla mese
leler halledilmez. Adalet Partisi her meselede 
aynı taktiği kullanıyor. Ben de, bizim sözcüle
rimiz de aynı taktikle onlara çirkin sıfatlar kul
lanabiliriz. Ama İm Meclisin seviyesini o derece
ye düşürmek istemiyoruz. Biz, mevzuat hüküm
lerini ve Anayasayı tahlil ederek yorumlarımızı 
yapıyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) Sı
fatlar kullanmıyoruz ve kendilerinden de emirna
me muhteviyatını, Anayasa maddelerini akıl ve 
hukuk kaidelerinin ışığında tahlil ederek yorum
lamalarını ve neticelere varmalarını diliyoruz. 

Sıfatlar kullanmak, demagojiler yapmak hiç
bir iktidarı yerinde tutamayacaktır. İktidarlar 
memleketin gerçek problemlerine gerçek çözüm 
yollarını bularak ancak ayakta, kalabilirler, suç
lamalarla, tehditlerle, muhalifleri susturmaya 
kalkmakla değil. Kanunlar çıkararak, korkutarak 
değil. Böyle olsaydı dünyada bütün diktatörlük
ler payidar olurdu. Çünkü, muhalifleri, çünkü 
halkı susturmak için kanun çıkarmaktan daha ko
lay bir şey yoktur. (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, bu şekilde 
konuşursanız sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım. 

T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE 1IATKO 
(BORAN) (Devamla) — Ama, tarihte bunun 
hiçbir misali görülmemiştir. Türkiye'de de bu 
tip misali olmıyacaktır. Saygılarımla. (T. T. P. 
sıralarından, alkışlar.), (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN —• Lütfen sükûneti muhafaza edi
niz, çok rica ederim. 

Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri, huzurunuza bir gensorunun gündeme alini]) 
alınmaması münakaşasına iştirak etmek için ve 
Hükümet adına fikir ve mütalâalarımızı beyan 
etmek için gelmiş bulunuyorum. Sözlerime baş
larken hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

(iensoru müessesesi, demokratik sistemin, Par
lâmentoların en müessir ve en kıymetli müesse
sesi iken, maalesef Parlâmentomuzda Anaya
sanın 88 ve 89 ucu maddelerinin ölçüsüz bir şe
kilde kullanılması ve bir hakkın suiistimaline ka
dar götürülmesi dorayisiyle ımüesisıiniyertiinden çolk 
şeyler kaybetmiş bulunuyor. Yüce Meclise düşen 
görevlerden birisi, Yüce Meclisin Hükümetler 
üzerindeki bu çok kıymetli kontrol yolunu tek
rar itibarlı bir şekle getirmek olmalıdır. Aslın
da, geınısoru müassesestinlm bir o'bstrü'ksiyon, bir 
engelleme müessesesi olarak kullanılması Hü
kümetlerin icraatını engellemek değil, bizzat Mec
lislerin çalışmasını engelleme şeklinde tecelli et
miştir. 

Muhterem, üyeler, Türk Parlâmentosunun fa
aliyetlerinin, kusur ve mazeret gösterilmeden 
münakaşa edilebilmesi halinde, demokratik ni
zamın müesseseler zincirlerindeki çok kıymetli 
bir halkayı zedelemekten, kurtuluruz veyahut 
mazeret ve kusurlu münakaşası halinde bu hal
kayı zedeleriz. 

Bunları niçin söylediğimi şöylece arz etmek 
istiyorum. Cîencl. görüşme ve gensoru müessesesi 
gündeme alınsın mı, alınmasın mı, münakaşaları 
yapılırken bu zamana kadar her mevzuda ne 
söylenmişse, tekrar söylenmek suretiyle insanı 
bir merak içinde bırakıyor. Acaba, gündeme alın
sa söyliyccek daim ne kalmıştır, diye. Bu itibarla 
11 sayfalık bir takrirle huzurunuza gelmiş bulu
nan gensorunun içinde sadece bir madde değil, 
birçok maddeler var ve bu maddelerin her birisi 
defalarca münakaşa edilmiş ve Parlâmentonun 
-zabıtlarına geçmiş, seçimi meydanlarında 'müna
kaşa edilmiş ve hiçbirisi de icraatla değil, 
hemen hemen hepsi kaville alâkalıdır. Dünya-
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nm'hiçbir yerinde kavilden dolayı, niyetten 
dolayı bir Hükümetin gensoruya tabi tutulduğu 
görüllmjüş iş değildir. Anayasalınız takbihin, su
çun hangi hallerde olabileceğini göstermiştir. 
Fikir özgürlüğü; şöyle düşünürseniz, kendilerin -
şöyle düşünmeye böyle düşünmeye hakları 
olacak da, başkalarmnı şöyle veya böyle düşün
meye hakları olmıyacak. Bunu anlamaya imkân 
yoktur. 

Huzurunuzda bu meseleyi açışınım sebebi şu
dur : Gensoru önergesinin içinde bulunan me
sele, bir husus, iki husus, üç husus olsa idi, hu
zurunuzu hiç fazla işgal etmezdim. Gelirdim, bu 
hususlar hakkında gayet kısaca, mücmel fikirle
rimi söyler giderim. Aslında gensoru müesse
sesi bu halde, ıbu hali hususide şu kürsüyü 
suiistimal etmek için getirilmiştir ve fikirleri 
bizce ve milletçe malûm olan bir siyasi toplu
luk bu kürsüyü bir propaganda vasıtası yap
mak istemiş ve bu kürsünün, milletin bu hür 
kürsüsünün, defalarca işgal ettiği bu kürsü
nün tekrar işgalini sağlamıştır. Esasen genso
ru takriri ile, gensoru takririnin yazılması ile 
buradan okunmuş olması ile, muhtevası ile, iki 
hatibinin yarımşar saatten bir sat konuşması 
ile bu siyasi topluluk tarafından bu gensorudan 
beklenen fayda yerine gelmiştir. Bu itibarladır 
ki, huzurunuzu kısa bir /müddet değil, biraz 
fazlaca işgal etmek zaruretinde olduğumdan 
dolayı konuşmamın başında özür diliyorum. 

Gensoru önergesinden başlıyacağım konuşma
ya. Çünkü önergede yazılmış bulunan husus
lar burada değişik renklerde, değişik tablolar 
içinde ve değişik üslûplarla tekrar edildi. Bu 
önerge aslında bir fikir anarşisini temsü et
mektedir. Tezatlar, dolambaçlı yollar, tena
kuzlar önergenin karakteristik vasfını teşkil 
ediyor; esas söylenmek istenen bir şey var, bir 
türlü söylenemiyor. (Adalet Partisi sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir uğraşı, kendi tabirleriyle bir uğraşı var 
ama, bu uğraşı bir türlü vuzuha kavuşamıyor. 

Önergenin ikinci bir hususiyeti de şudur : 
Bir (Anayasa çizgisi) tâbiri getiriyor, yeni 
bir mefhumdur, Türk Hukuk sisteminde. Eline 
bir teibeşir alacak, çizecek bir 'çizgi, «Bu çiz
giye gelen yanar» diyecek. İstediği zaman çiz
giyi istediği şekilde çizecek... Böyle bir hu
kuk düzeni Türkiye'de mevcut değildir. Çizgi, 
bu önergenin sahipleri tarafından istenildiği | 

şekilde çizilemez.- Şurada görülen, «Egemen
lik Kayıtsız, Şartsız Milletindir» prensibinden 
bütün kudretini, kuvvetini alan Türkiye Cum
huriyetinin, kanun ve hukuk Devleti olan Tür
kiye Cumhuriyetinin kanunları hiçbir yanlış 
anlayışa lüzum kalmaksızın - çünkü kasdi ola
rak yanlış anlayış olaibilir - bu -çizıgileri çizmiş
tir. (A. P. den alkışlar) Yeni birtakım mef
humlar daha geliyor, tâ/birler geliyor, Anaya
saya bağlı bulunmamak fikri. Bu nasıl bir fi-
kirse; Anayasaya bağlı bulunmamak fikri, 
2 ne-i Millî Kurtuluş Hareketi, dönüşüm, köklü 
dönüşüm, Anayasanın prensiplerine bağlı olup 
olmamak, Anayasanın getirdiği müesseselere 
bağlı olmamak, Anayasamızın komünizme mü
sait bir zemin hazırladığı iddialarını ortaya at
mak, Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi para
lellerinde göstermeye gayret etmek, Atatürk
çü, toplumcu akımlarla ilerici kuvvetler, tutu
cu ve gerici akımlar gibi, hiçbir zaman Türk 
lisanında yer bulamıyacak birtakım uydurma
larla da karşı karşıyayız. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «bravo» sesleri) 

Önergeye tam teşhis koymak imkânı yok. 
ihtimaller şöyle olabilir : 

Türkiye işçi Partisi herkesçe malûm olan 
fikirlerini Anayasanın himayesi altına almak 
istemektedir. Bu bir ihtimaldir. Aslında böy
le Tbir talep, ]bir yarma ve bir zorlama gayreti
dir. Bir denemedir IDU. Yarıp* da bu duvarın 
arkasına geçip bir proteksüyon, 'bir korunma 
elde ede'bilir miyiz ? 

İkinci ihtimal şn olabilir: T. I. P. bir vehim 
içerisindedir. Önerge bir telâşın eteri olabilir, 
bir suç üstü telâşının eseri olabilir. (Adalet 
Partisi sıralarından «foravıo» sesleri alkışlar) 

Üçüncü bir ihtimal -ki , onu dalha evvel 
zikrettim, telkrarlıyacağım - her vasıtayı pro
pagandaları için mubah kılan bir zihniyetin, 
bir söylediğini yüz defa daha tekrar etmek şek
linde bir tekniği, kendi propagandalarına usul 
ittihaz etmiş olan bir zihniyetin bu kürsüyü su
iistimali olabilir. 

Dördüncü bir ihtimal ; muayen hedefler var
dır, buralara taarruz, aslında yine bu zih
niyetin çdk iyi bildiğimiz usullerindendir. Bi
naenaleyh bir fırsat çıkmıştır, demokratik 
s'istenıin muayyen halkalarına tekrar taarruz 

I eldelîm, 'belki zinciri 'koparabiliriz, olaibilir. 
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Bu önerge, A. P. Grupu Sayın Sözcüsünün 
de 'beyan ettiği gibi, Hükümet aleyhine açılmış 
bir önerge değildir, nevi şahsına münhasır
dır. Nevi şahsına munhasırlığı da; Anaya
sa hakkında bir feryattır bu ve Anayasa hak-
(kmda verilmiş 'bir önergedir. 

Ne demek istenildiği de anlaşılamıyor. Ga
yet dikkatle okudum, çolk dikkatle de dinle
dim. Komünizm propagandası serbest mi ol
sun isteniyor, 'komünizm tehlikesinin olmadı
ğı mı iddia ediliyor, komünizmden korkmayın, 
faşizm tdhli'kesi vardır, ondan mı korkun de
nilmek isteniyor, bir yıldırma 'maksadı mı gü
dülüyor? Açıkçası kimin ve neyin müdafaa 
edildiği meçhuldür. 

Hükümetin ve burada şahsan benim fiil ve 
hardkâtım, icraatım değil, düşüncelerim bile 
kendilerinin tahammül edemediği, kendilerinin 
rahatsız olduğu bir husustur. Önerge nunu da 
tesibit ediyor. 

Önergenin diğer bir hususiyeti de şudur: 
Buraya gelip Anayasanın muayyen maddele
rini istedikleri g l̂bi, muayyen yerlerini atlıya-
raik dile getirip, kendi fikirlerini savunmak ve 
•bunları Anayasanın himayesine almak: duru
munda ol ani an n, Anayasanın bir 'maddesin1' 
değil, Anayasamn tümünü birden nazarı dik
kate almaları lâzımdır. Anayasanın 63 ncü 
maddesi, Meclis''ere kanun çıkarmak, af çı
karmak yeltPdsini veriyor. Buraya geliniyor. 
deniliyor ki, önergede de ve şifahen konuşan 
hatipler de diyorlar ki; «Efendim, 159 dan şu 
'kadar, filânca maddeden İra kadar af foldu 
Bunu Parlâmento yaptı.» Acalba Parlâmentoyu 
kusurlu mu buluyordunuz? Görülüyor ki, tel
his ettiğimiz zaman 'bu zihniyet şöyle hir zih
niyettir: Bir defa Meclisin üstündedir. Çün
kü diyor ki, «Af Kanunu çıkardınız» bundan 
dolavı takbih ediyor Meclisi. Afta suçum cins' 
münakaşa edilmez. Suç işlendikten s'onra, han
gi suçtan cezalıdır diye bir mesele, affın umu-
imi prensibinin dışındadır. Buraya geliniyor. 
Meclisin üstünde Mili eltin üstünde, her mesul 
malkamm üstünde Millet, 'bir avuç aldatılmış. 
soyulmuş, sömürülmüş, menfaatlerini bilmi-
yen, reyinin kıymeti olmıyan 'bir topluluk!.. İs
te zihn'yet bu, bunu teşhir ediyoruz. Esa^ 
dikta zihniyeti bu, esas dikta burada! (A. P. 
sıralarından «bravo»1 sesleri) 

Türkiye İşçi Partisi milletin menfaatlerinin 
lıe'kçM ve İkinci Millî Kurtuluş hareketinin 
de alemdarı ve bayraktarı.. Nasıl olduğunu da 
söylemiyor, nasıl alemdarıdır İkinci Millî Kur
tuluş hareketinin? Türk Milleti Millî Kurtuluş 
hareketini 1920 lerde tamamlamıştır. Türk 
Milleti esaret içinde mi ki, ikinci bir millî kur
tuluş hare/ketine, üçüncü bir millî kurtuluş ha
reketine ihtiyaç vardır? Eğer böyle ise, önü
müzdeki bütçe geliyor, bu Türk Milletinin iz
zeti nefsini rencide eden bir husustur, değerli 
muhalefet mensuplarının bu hususta gelip fi
kirlerini söylemelerini hassaten rica ediyorum. 

Şimdi gelelim önergemin bâzı yönlerine. Ev
velâ şunu tesibit edelim : Genelkurmay Başka
nının Orduya yayınladığı emir, zannediyorum 
ki, 40 küsur senelik Türk Parlâmento tarihin
de il'k defa münakaşası Meclis kürsüsünde ya
pılan bir emirdir. Tahmin etmiyorum ki, bun
dan evvelki Genelkurmay Başkanlarının Silâh
lı Kuvvetlerimize yayınladığı emirlerden hiçbi
risi burada münakaşa edilm'lış 'olsun. Neden bu
rada münakaşa ediliyor bu emir? Münakaşa 
edilebilir, ona hiçbir şey demiyorum. Meclis
ler her şeyin üstündedir. 

Şimdi, «Bu emirname, Anayasaya aykırı
dır.» diyor. Neden aykırıdır onu söylemiyor. 
Şimdi neden uygun olduğunu 'biz söyliyelim. 

Bir defa Anayasanın 110 ncu maddesi diyor 
ki: «Başkomutanlık, T. B. M. M. nin mânevi 
varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tara
fından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve,Si!âh-
h Kuvvetlerin savaşa hazırlaumasmdan, T. B. 
M. M. ne karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetler'aı 
Komutam dır. 

Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun 
tefelifi üzerine, Cuımhurbaışkanınca atanır; gö
rev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkur
may Başkanı bu görev ve yetkilerinden dolayı 
Başbakana karşı sorumludur.» 

Anayasanın 110 ncu maddeci, T ü ' ^ ^ ' n ' n 
savunma sorumluluğunu ve millî güvenliğin 
sağlanması sorumluluğunu Meclise karşı Hükü
mete vermiştir. Genelkurmay Başkanı da Baş
bakana karşı mesuldür. Bunun aksini düşünmıe 
halinde, o zaman demokrasiyi düşünmek imkâ
nı yoktur. Çünkü, sivil idarenin 'kontrolıında 
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olmıyan silâhlı kuvvetlerin demokrasi ile hiç
bir ilgisi olamaz. 

Silâhlı Kuvvetler demokratik idarelerde si
vil kuvvetin, siyasi kuvvetin emrindedir. Şimdi 
ne yapmış Genelkurmay Başkanı, ne imiş kusu
ru? Yıkıcı hareketlere karşı uyanık olun de
miş. Muhterem üyeler bundan dolayı mı genso
ruca muhaıtabız? Bn, taaoüljöd.bcek 'bir 'iîjtir. 
«Yıkıcı kuvvetlere karşı uyuyun» deseydi, o za
man şu maddeye göre gensoruyu gelip bizim 
talebetmemiz lâzımdı. (A. P. sıralarından alkış
lar) «Yılkıcı kuvvetlere karşı uyanık olun» de
miş. Bunu kusur olarak bu Meclisin önüne ge
tirmeyi anlamaya imkân yoktur. Millî Güven
likten mesul... 

Sonra ne olmuş? Ben demişim ki, Başbakan 
olarak: «Evet, gazetelerde neşredilmiş bulu
nan emirnameyi ben tasviple karşılıyorum..» 
Böyle demişim. Bundan dolayı da meısuliyet ba
na da gvlıyoıımuş. Gayet tabiîdir bi, Anayasa
nın 105 nci maddesine göre, aslında idarenin 
eylem ve işlemlerinden ilgililer sorumludur. 
Karşınıza, bir sorumluluk varsa, biz gedeceğiz. 
Benim Genelkurmay Başkanının beyanlarını 
veya emirnamesini tasvibe diyorum dememde 
yadırganacak bir şey yoktur. Çünkü hükümet
lerin birinci vazifesi memleketin güvenliğini, 
emniyetini sağlamaktır, Devletin emniyetini 
sağlamaktır. 

Devletin emniyetini sağlıyamadığımız tak
dirde, parlâmentoların veyahut Devletin emni
yetinin üzerine şüphe düşürdüğüm,üz takdirde 
o zaman parlâmentoların hükümetleri alaşağı 
etmesi lâzımdır ve bu bir zarurettir. 

110 ncu maddeye göre sorumluluğumuzu, 
105 nci maddeye göre sorumluluğumuzu nasıl 
karşılayacağız, şayet yıkıcı kuvvetlere karnı 
mücadele etmezsek? Evet muhterem üyeler, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Adalet 
Partisinin ortaya çıkardığı bir iktidar olarak, 
Devletin iç ve dış emniyetinde fevkalâde has
sasız ve hassas olmaya devam edeceğiz! (A. P. 
sıralarından alkımlar.) 

Emir, Ordunun - Komünizm de dâhil - bütün 
yıkıcı kuvvetlere ve faaliyetlere karşı uyanık 
bulunması gerektiğini ihtiva ediyor. Böyle bir 
emri ne zaman ve kim verirse tasvipeisi olaca
ğımı huzurunuzda açıkça beyan etmek istiyo
rum. 

Şimdi burada (Ordunun içine siyaset karış
mış mıdır, karışmamış mıdır?) münakaşasını 
yapalım. Muhterem üyeler, Türk Devletinin em
niyeti, Türk Emniyet kuvvetlerinin kanun tat-
bikçisiniıı vazifesidir. Binaenaleyh «Devleti 
yıkacak, yıkmaya teşebbüs edecek kuvvetlere 
karşı uyanık olun» demenin siyasetle değil, va
zife ile alâkası vardır. 

İkinci bir husus burada söyleniyor; A. P. 
orduyu kendi paraleline almak istiyormuş. 
Türk Ordusu, Hükümet, T. C. Hükümeti, Par
lamento, T. C. Parlamentosu, aralarındaki 
ilişkiler Anayasanın 110 ve 105 inci maddele
rinde belirtmiştir. Düşünebilir misiniz ki, Hü
kümeti tanımayan bir ordu?.. O zaman anarşi 
olur. Gayet tabiîdir ki, Anayasanın 110 ve 105 
nei maddelerine göre demokratik müesseselerin 
birbirleriyle olan münasebetleri ve demokratik 
müesseselerin yerleri iyice tâyin edilmiştir ve 
herkes bu yerin içinde kalmaya mecburdur. 
Bunu alıp, ordu Adalet Partisi paraleline ge
tiriliyor şeklinde bir iddiada bulunmak, doğru
dan doğruya memlekette nifak yaratmak, mem
lekette bir gocunma yaratmak, memlekette gö
nül huzuru içinde çalışan insanlara karşı töh
metler tevcih etmektir. Ordu, ne şu partinin, 
malıdır, ne bu partinin malıdır, Türkiye Cum-
ıhuriyeti Silâhlı Kuvvetleri Tüıık Milletinin göz 
bebeğidir, Türk Parlâmentosunun, Tünle Mil
letinin Türk Hükümetlerinin emrindedir. Siya
setle ilişki kurmadan, siyasete bulaştırılma
dan Türk Tarihine yeni şanlı sayfalar ilâvesi 
için kendi kumanda zinciri içerisinde disiplini 
ile ve talimi ile, teıbiyesi ile meşgul olmakta ve 
kendisine kanuni merciler vatan vazifesi ver
diği zaman bunu yerine getirebilmemin mesu
liyet duygusu içinde bulunmaktadır (A. P. sı
ralarından alkışlar.) Biz politikayı meydanlar
da yapacağız; kahvelerde yapacağız, salonlar
da yapacağız, bu Parlâmentonun çatısı altın-' 
da yapacağız. Ama, kimse heveslenmesin, biz 
politikayı, kışlalarda, mekteplerde, camiler
de ve temiz Tür.k işçisinin günlük ekmeğini 
çıkarmak için çalıştığı yerlerde, onu fesada uğ
ratmak için yapmıyacaği'z. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Evvelâ bir kaideye 
razı olalım. Hem buraya gelip yemin edeceğiz, 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir» diye
ceğiz, ondan sonra da ilerici kuvvetlerden, tu
tucu küvetlerden, zinde küvetlerden, baskı gü-
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etinden 'ballısedeceğiz. Esas bııım, bu yeminle 
telif etmenin imkânı yoktur. (A. P. .sıraların
dan «bravo» sesleri.) 

Büyük Türk Milleti vre Türk Parlâmentosu, 
bugün burada iftiharla sürüyorum ki, sayın mu
halefet hatipleri de ordunun üstüne taz kondu-
rulmasına razı olmadiıklarını 'beyan ettiler. Bü
yük Türk Milcti burada gensoru olarak ge
tirilmiş mevzuu üzüntü ile, esefle ve taaccüple 
karşıla makt adı r. 

Bugünkü Anayasa düzeni ile T. İ. P. nin an
ladığı Anayasa düzeni birbirinden farklıdır. 
T. L. P. hiç bir zaman Anayasanın bütün mad
delerini bir arada mütalâa etmiyor. «Efendim, 
ıdiyor; biz geliyoruz buradan madde söylüyo
ruz, gerekçe söylüyoruz.» Biz de bunu yüz defa 
söyledik. Yine aynı maddeleri, ayın gerekçe
leri söylüyorsunuz. 

Şimdi geçen sene, Hükümet programı müzake
relerinde bundan 15 ay evvel 9 Kasım 1965 tari
hinde tamamen aynı münakaşa harfi harfine 
cereyan etmiştir. Şurada zabıt, burada,. Bugün 
yine meseleyi dile getiren sözcüler, tamamen aynı 
şeyleri dile getirmişlerdir, burada da kendilerine 
cevap verilmiştir. Diyor ki, «maddeleri verme
diniz, gerekçelerini söylemodiniz..» Büzüm yok, 
isterseniz yüz defa söyleyin, muayyen bir şeyi 
mütemadiyen, tekrara memur edilmişler gibi 
(A. P. sıralarından alkışlar bravo sesleri), doğ
runun, yanlışın peşinde değillermiş gibi, aynı şey
leri yüz defa tekrar edeceklerdir. Bakınız ne 
demişiz? Demişiz ki, T. İ. P. sözcüsünün Ana
yasa anlayışı ile aym fikirde olmaya, 27 Mayıs 
Anayasasının ruhu ve metni imkân vermemekte
dir. Anaysamız demokratik, lâik, hürriyetçi 
ve sosyal bir hukuk Devleti esasını almıştır. Mad
dedeki «sosyal» kelimesi, T. İ. P. sözcüsünün 
iddia ettiği, gibi, doktiriner, sosyalizme açık bir 
anayasanın ifadesi değildir. Nitekim bu haki
kat, Anayasa Komisyonu Sözcüsü Muammer 
Aksoy'un «Bu Anayasada asla doktrin yoktur. 
Ne devletçilik vardır, ne liberalizm, ne sosyalizm, 
ne de her hangi bir (izm) vardır.» tarzındaki 
beyanları ile sabittir. 

Diğer taraftan Anayasanın tümü üzerinde 
cereyan eden müzakereler esnasında Anayasa Ko
misyonu Sözcüsü Tarık Zafer Tunay'a Anaya
samız için, «Anayasamız şu veya bu iktisadi gö
rüşü empoze etmiyen bir kadrodur. Anayasa bir 
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parti programı değildir. Öyle ki, bu tasarı için
de bîr devletçi de, bir liberal de halk oyu ile 
kendilerini iş başına getirdiğinde programlarını 
uygulamak imkânlarını bulacaklardır.» demek 
suretiyle iddialarımızı teyit ve T. İ. P. sözcüsü
nün, yalnız sosyalizme açık bir Anayasa olduğu 
tezini tekzip etmektedir. 

Zannederim ki Sayın Aybar, Anayasamızın 
ikinci maddesinde ifadesini bulan, Devletin sos
yal vasfı, ibaresini sosyalizm mefhumu ile karış
tırmaktadır. Anayasamızın ruh ve esprisine eğil
diklerinde anlayacaklardır ki, Devletin sosyal 
vasfı esasında demokratik nizamın devamlı, ve 
ömürlü olmasını sağlıyan bir vasıtadan ibarettir. 
Kaldı ki, Anayasa Komisyonu Başkanı Enver 
Ziya.Ka.ral, «Anayasanın birinci vasfı inkilâpçı 
oluşu, ikinci vasfı da doktrinci bir Anayasa ol
mayışıdır. Anayasamız Milletimizin geleneksel 
teammüllerini bir defa. daha burada tesbit etmiş 
olmakladır.» (Joleneksel toammiiller tesbit edil
miş. Bu Anayasa «dönüşümcü» imiş, Anayasa, 
(Devlet kişisinin temel hak ve hürriyetlerini fert 
huzuru, sosyal ve hukuk devleti ikleleriyle bağ-
daşamıyacak surette sınırlıyan, siyasi, iktisadi 
ve sosyal kültün engelleri kaldırır, insanın mad
di ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar.) hükmünü vaz'etmek suretiyle 
Devletin temel haklar ve görevler hususundaki 
vazifesini göstermiş olmakla beraber, .1.1 nci mad
desinde de «Devlet bu vazifelerini yaparken ka
nun, kamu yararı, .genel ahlâk, kamu düzeni, 
sosyal, adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de 
olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.» 
diyerek, Devletin temel haklar ve ödevler ıııcv-
mevzuundaki fonksiyonunun hududunu göster
miştir. Böylece Devletin karşısında ferdin sal ı i -
bolduğu temel hak ve ödevleri de teminat altına 
almış bulunmaktadır. Nedir bu temel hak ve 
ödevler? Bu temel hakların içinde mülkiyet var
dır*, bu temel hakkın içinde hürriyet vardır, bu 
temel hakların içinde hür teşebbüs vardır, kazanç 
vardır, veraset vardır, aile vardır. Bunların hep
si vardır. İşte hakların özü bu, dokunamıyaca-
ğınız hakların özü bu. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Aslında Anayasanın bu iki maddesini bera
berce okudukları zaman kendileri de bu tezadı 
koyuyorlar, orta yere. Fukaradan yana Anayasa 
imiş. Peki fukaranın dışında kalanlar bu meni-
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leketin vatandaşı değil mi, onların hakkı, hukuku 
olmıyacak mı?. 

RIZA KUAS (Ankara) — Fakiri biz, onları 
siz. Denge, denge!.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DNMIREL (De
vamla) — Şu Türkiye İşçi Partisi isminden başka 
işçi ile hiçbir alâkası olmıyan bir teşekküldür. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) Sa
dece ismi Türkiye İşçi, Partisidir. Kaç rey almış
tır, Türkiye'nin işçi bölgelerinden? Sorunuz ken
dilerine. 60 bin işçisi olan Zonguldak'tan kaç. 
rey almıştır? (A. P. sıralarından alkışlar, «bra
vo» sesleri) 

Burada siz Türk işçisinin temsilcisi değil, 
Türk işçisinin hakiki temsilcileri sizin dışınızda 
oturan insanlardır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

RIZA KUAS (Ankara) — Bravo, sizi teb
rik ederim. 

A. P. sıralarından bir üye (T .1. P. ne hita
ben) — Siz kimi temsil ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kuas, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. Çok rica ediyorum. 

RIZA KUAS (Ankara) — O tarafı görnıü-
yormusunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelâ siz sebebiyet verdiniz. 
Lütfen müsaade edin de susun, rica ederim. Lüt
fen bağırmaya devam etmeyin efendim. Bağır
maya devam etmemenizi rica ediyorum. (Gü
rültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN BEMİREL (De
vamla) — Türk işçisine, Türk köylüsüne ve Türk 
fukarasına sahibolmaya kalkmayınız. Onların, 
şu sıralarda oturan herkes sahibidir. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) Bu itibarla 
zaten onbeş kişi ile Türk işçisinin, Türk fuka
rasının, Türk Milletinin hiçbir derdini hallede
mezsiniz. Eğer millet, sizin ortaya koyduğunuz 
hususları kabul etseydi sizi buraya Bakiye Ka
nuna rağmen 15 kişi ile değil, daha çok gönde
rirdi. (A. P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri) 
Neden bu kaideye razı olmuyorsunuz? Neden ol
muyorsunuz?.. 

RIZA KUAS (Ankara) — Dolar saysak biz 
de gelirdik. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, sükûneti ihlâl edi
yorsunuz, Tüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde 
kalacağım, çok rica ederim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Onları görmüyor
sunuz, hep bizim bu sıraya bakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Her tarafı gözüm görür ; ama siz 
sebebiyet verdiniz, çok rica ederim tekrar et
meyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi şu hususları da kaydetmeye 
mecburum; A. P. nin politikasını böyle birtakım 
basmakalıp, tekrarlana tekrarlana çürümüş, mil
let tarafından yüzlerine fırlatılmış sloganlarla 
değil, A .P. nin programiyle, seçim beyanname-
siyle, Hükümet Programiyle mütalâa ediniz geli
niz deyiniz ki, şunları şunları şunları yanlış yap
tınız, şunları şunları şunları yapmadınız. Bunun 
dışında bir esas düşünmeye imkân yok. Çünkü, 
partilerin, siyasi iktidarların angaje olduğu şey
ler sizin kendi zihninizde yarattığınız dünyanın 
kuralları değil, kendilerinin seçim beyannamele
rinde, programlarında ve Hükümet programla
rında millet önüne serdiği hususlarıdır. Bunun 
dışındaki şeylerden mesul addedemezsiniz. İkti
darları kanunların içinde mesul addedersiniz. Ka
nunlar tatbik edilmiş mi, edilmemiş mi? Kanun
lar hüsnüniyetle, enerji ile tatbik edilmiş mi 
edilmemiş mi? Geliniz bunları söyleyiniz, bunla
rın cevabını verelim. 

Önümüze bütçe geliyor. Şayet gensoruyu 
açmazsanız, önümüzdeki bütçede Allah aşkına ge
liniz bunları söyleyiniz ve bunların cevaplarını 
alınız. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Merak etmeyin 
Sayın Başbakan, söyliyeceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEiMtREL (De
vamla) — Merakı aslında sen etme, benim merak 
ettiğim bir şey yok. 

Bir 27 Mayıs istismarını şimdi görüyorum. Tür
kiye İşçi Partisi de tekrar ele almış ve bundan me
det umuyor. Bu istismarı bırakın. Bu istismar 
Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamıyaeak bir istis
mardır. Gelin geriye değil, ileriye bakalım ve 
memleketin âtisini Türk vataudaşl'arı için, Türk 
çocukları için ve bu güzel vatan için düşünelim. 
27 Mayıs istismarı yapıp bizi münakaşaların içi
ne çekemezsiniz. Çekemezsiniz çünkü, bu müna
kaşalardan korktuğumuzdan dolayı değil, bu 
münakaşaların memleketin hayrına olmadığını 
düşündüğümüzden dolayıdır. (A. P. sıraların
dan alkışlar, «bravo» sesleri) Bu, Adalet Parti-
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sinin orduya karşı olduğu, orduya karşı göste
rilmek istendiği için ortaya konuyor. Bu, yine 
aslında hiçbir şekilde mesnedi olmıyan ve ya
landan da büyük bir iftiradır. Bu itibarla A. P. 
nin orduya karşı olduğu şeklindeki iddiaları 
söyliyenleri, yayanları müfterilikle itham edi
yorum. Ne ümidediyorsunuz; bir memlekette 
düşününüz ki, memleketin yüzde 57 reyini al
mış bir parti, milletin gözbebeği olan subayı 
ile, eratı ile, erbaşı ile, kumandanı ile milletin 
çoeukl'arı olan insanlara karşı gelecek, onlara 
karşı olacak... Bu düşünülebilir mi? Bunu dü
şünmeye imkân yok. Bunu vatanperverlik ölçü
leri içinde mütalâa etmeye imkân yok. Bırakın 
bu iddiaları, memleketi nifaka götürmek istiyor
sanız, bu yollardan götüremezsiniz. . Buna ne 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, ne de Türk Milleti razı 
olur... (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) 

Yine önergede; (A. P. İktidarının çok sami
mî dostluk ve ittifak bağlariyle bağlı bulundu
ğu Amerika) tâbiri kullanılıyor. Şimdi muhte
rem üyeler, gelin bir hususta daha anlaşmaya 
varalım : Yine herkes bu kürsüye gelsin, 
Türk - Amerikan münasebetleri hakkında fik
rini söylesin, açık ve net söylesin, istemiyoruz 
diyenler, istemiyoruz, desin. Türk - Amerikan 
münasebetleri Türkiye'nin, millî menfaatlerine 
faydalıdır, demiyenler böyle desin. Her gün 
bunları münakaşa etmenin mânası yok ki. Bu
nun altında birtakım safsatalar aramanın mâ
nası yok ki. Bu münasebetleri A. P. olarak biz 
de kurmuş değiliz. Ama biz defaatle söyledik 
ki ; Türk - Amerikan münasebetlerinde Türki
ye'nin millî menfaatleri, Amerika'nın da men
faatleri vardır. Karşılıklı menfaatlere dayanmı-
yan dostluk olmaz. Bunu defaatle söyledik. Yi
ne de söyliivoruz. Bunu bir suçmuş gibi. bir na-
kisa 'imiş gibi, bize yapıştırmaya çalışıanlaırın ne 
maksat güttükleri bellidir; anlamaya imkân 
voktur diyemeyiz, bellidir. Türkiye bizim ikti
darımız zamanında olmıyan birtakım tehditler 
^ ı tehlikeler karşısında muayyen dostluklar 
kn.r-nvş. kendisini kolektif bir savunma düzeni-
rrn. ieine almış., savunma düzeninin icabettirdi-
~i birtakım karşılıklı şartların içine girmiş. 
Bunlar konarın atmak mı istiyorsunuz?.. Bu 
poli+P'adn. olanlar buradan gelip söylemelidir. 
A. P. olarak Hükümet programımıza koyduk, 
biz Türkiye'nin millî menfaatlerini icabettiren 

hiçbir şeye karşı değiliz. Bu arada Türk - Ame
rikan dostluğu Türkiye'nin millî menfaatleri 
icabıdır. Burada Türkiye'nin millî menfaatleri 
hangi dostluktan rencide olmaya başlarsa, o 
noktada mesul hükümetler işin icabını düşünür. 
Bunu böyle anlıyalım, böyle anlamıyanlar da 
gelsin açıkça söylesin. Bir. 

İkincisi, muhterem üyeler, bu dostluk 1947 
den beri geliyor. Biz burada aslında Devletin 
temadiyet esasına, hükümetlerin temadiyet esa
sına, Türkiye'nin millî menfaatlerine uyarak 
birtakım hususların müdafaasını yapıyoruz. 
Türkiye, birtakım kapkaççıların, birtakım soy
guncuların, sömürücülerin elinde imiş. Adalet 
Partisi İktidara gelince mi böyle oldu? Bunları 
kabul etmiyenler de gelip buradan söylemeye 
mecburdur. Biz bunları kabul etmiyoruz. Tür
kiye fakir bir memleket, çeşitli iktisadi sıkın
tıları var, çeşitli içtimai sıkıntıları var, çeşitli 
dertleri var. Bu sıkıntıların hepsi hepimizin 
kalbini kanatıyor. Ama bunları alıp, gelip biri
sinin omuzuna yafta diye takınanın mânası yok 
ki. Bununla da hiçbir mesele halledilmez. 

Şimdi burada bir hususu tekrarlıyorun . Biz, 
T. C Hükümetiyiz. Adalet Partisinin ortaya 
getirdiği oy çoğunluğuna dayanırız. Ama gayet 
dikıkat ve itina ile söylüyorum, Cumhuriyet Hü
kümetiyiz. Bu takdirde bir muhalefet Hükümeti 
mevcut değil ki, İktidar Hükümeti, muhalefet 
HüMimeti desek. Türkiye'de bir t'clk Hükümet 
vardır ve 32 milyon vatandaşın Hükümetidir. 
Dontlükları, parti ile milletler veya devletlerarasın
da, partilerle milletler veya devletler arasında, 
ara/maik fevkalâde acayip ve fevfealâde yadırgana
cak bir işitir. Aslında ne akla, ne mantığa, ne de 
boynelımiM hukuka sığar. Hiçbir Hükümet gelip, 
bir memkıkeltto bir parti ile dost olmaz. Hiçbir 
hükümet bu budalalığı yapmaz. Hükümetler hü
kümetlerle dost olur, imzalanmış bulunan muahe
deler hükümetleri bağlar, devletleri bağlar, parti
leri bağlamaz. Milletler milletlerle dost olur, dev
letler devletlerle dost olur. Binaenaleyh bu acayip 
'iıddVımn alltındaiki imayı safsatadan ibaret buldu
ğumu huzurumuzda söyle/inak istiyorum. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri) 

Şimdi beyanat vermişiz.. Bir defa birçok şey
leri birbirine karıştırırlar. Benim yazılı olarak 
verdiğim beyanatta ne emirname vardır, ne şu 
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vardır, ne bu vardır. Ben Sayın Genelkurmay 
Başkanının vermiş bulunduğu emri vazifesi icabı 
buluyorum, vazifesini yerine getirdiği için de, 
takdir ediyorum, kendisini ve bana karşı sorum
lu. bir vazifeli olarak da vazifesini yapmış bir in
san olarak karşımda görüyorum. Peşinen söylü
yorum, bir kabahatli görmüyorum. Türkiye'de, 
«Komünizme karşı uyanık olunuz.» demenin bir 
kabahat olduğunu tasavvur etmeyi mümkün bul
muyorum. Bunun akla mantığa, Türkiye'nin hu
kuk düzenine, Türk kanunlarına uyar bir yerini 
görmüyorum. A. P. den vatandaşlar- kopmuş da, 
A. P. d cm vatandaşlar soğumuş da, dilerinde mer
de ise termometre, ölçü aleti; bunları nasıl ölçtü-
lerse, neve dayanarak bunları söylüyorlarsa... 
(T. î . P . sıralarından, «Şeker zammı» sesleri) 
Böyle olmuş da ondan dolayı biz bundan iki ay 
evvel çıkarılmış bulunan bir emirnameyi destek
lediğimizi bayan etmişiz. 

Buyurun; «Şeker zammı», diyorlar oradan. 
Şekerin hikâyesini anlaıtayım. Evvelâ şunu koya
lım orta yere. («İstemez, istemez», sesleri) An-
latavım, anlaıtayım müsaade buyurun. 

Ne zannediyorsunuz Devleti? Devletti elinde 
d:lbi bulunımıyan bir haizin enin sahibi mi zanne
diyorsunuz? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Programda 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altom, lütfen mü-
dahale etmeyiniz, çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) —• Şeker Sirkatinin 600 milyon lira tera
küm etmiş borcu var. Nereden ödiyeceksiniz bu
nu, nereden ödiyeodksiniz? İçtimai istikrar ikti
sadi istikrara bağlıdır. İktisadiyatını ve maliye
sini sağlam! aştıraımamış hiç bir Devlet ayakta 
duramaz. Her şeyin izahı var. Siz şekeri bedava 
da dağıtsanız Türk Milletine Türk Milletli size 
rey vermiyeoektir. (Adalet Parti sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

T. 1. Partisinin Adalet Partisi hakkındaki bir 
iddiasına da burada cevap vermeden geçemiyece-
ğim. Diyor ki; «Halkın oyları ile iktidara geldi
ği halde, emekçi haılık kütlelerinin yararına değil 
de, senmaıyeci sınıflarla, toprak ağalarını koruyu
cu bir politika izliyen Adalet Partisi İktidarı...» 
Nasıl korumuşuz? Bunlar meçhul. 

«Adalet Partisi İktidarının çok samimî dost
luk ve ittifak bağlariyle bağlı bulunduğu Ameri

ka, Adalet Partisinin ters politikasının körükledi
ği tutucu ve gerici akımlar...» 

Şimdi geliniz muhterem arkadaşlar, şu üç be
yanı bir vesikayla karşılaştıralım. Vesika şudur: 
«Toprak ağalarının ve zenginlerin, gericilerin 
partisinin Başkan ve lideri olarak, iç siyasette 
halk tarafından benimsenmiyen bir hattı hareket 
takibetmistir. Onun emri ile Türkiye Komünist 
Partisi ve diğer işçi teşekkülleri kapatılmıştır. 
Sovyet Rusya ile dostane ilişkiler devam ettirmek 
istediğine dair demeçler vermesine rağmen, Ke
mal Atatürk esasta emperyalist devletlerle yak
laşma politikası gütmüştür. Kemal'in bu siyaseti 
Başkanlığının son yıllarında özel bir parlaklıkla 
kendini göstermiştir.» Bu nedir biliyor musunuz? 
Bu, Büyük Sovyet Ansiklopedisinin 20 nci Cil
dinin 504 ncü sayfasındaki «Kemal Paşa» bah
sinden bisr paragraftır. 

Ne demiş Genelkurmay Başkanı? Milleti 
şu diye, bu diye, o diye bölmeyin, bölücülüğe 
razı olmayın. İşte Anayasanın 12 nci maddesi. 
Milletin bölünmesine razı değiliz. Şimdi di
yor ki T. 1. P., «Biz fukaraların partisiyiz.» 
Şimdi, bakınız bunun Anayasaya ve Türk ka
nunlarına nasıl aykırı olduğunu size göstere
yim. Partiler Kanunu madde 84; «Siyasi 
partiler Türk Milletine aidolan egemenliğin 
belli bir kişiye, zümreye veya aileye, yahut sı
nıfa bırakılması amacım güdemezler.» 

Türkiye'de, fukaraların partisi, zenginlerin 
partisi diye bir şey olmaz. Türkiye'de, vatan
perver siyasi partiler vardır. Vatandaşlar, fu-
karasiyle, zenginiyle tasvibettikleri program
ların esası üzerinden o partiler içinde yer alır
lar. 

Devam edelim 88 nci maddeye; «Siyasi par
tiler Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Dev
let tekniği ilkesini değiştirmek amacını güde
mezler.» 

Devam edelim, 89 ncu madde : «Siyasi par
tiler Türk dilinden ve kültüründen gayrı, dil 
ve kültürleri korumak veya geliştirmek veya
hut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ül
kesi üzerinde azınlıklar yaratacak millet bü-
tülüğünün bozulması amacını güdemezler.» 

91 nci madde; «Siyasi partiler Türk vatan
daşları arasında, kanun önünde dil, ırk, cin
siyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din veya 
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mezhep ayrımı gözetmek yahut belli kişi, aile 
veya zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanımak 
amaçlarını güdeme'Zİer.» Belli kişi, aile, zümre 
veya cemaat esasına veya adına dayanan siya
si partiler kurulamaz. 

Şimdi bütün bu hükümler yok; Anayasaya 
fukaradan yana bir Anayasa imiş, Türk va
tandaşlarının hem eşitliğini, 12 nci maddede 
iddia edeceksiniz; ondan sonra da hem gelip, 
Anayasa fukaradan yanadır, diyeceksiniz. Niye? 
Fukarayı istismar etmek mümkün, fukaralığı 
istismar etmek mümkün. Gelip, fukaralığı or
tadan kaldırmanın çarelerini söyleyin; ama 
'bu hukuk düzeni içerisinde. Mülkiyeti kaldıra
rak, serveti taksim ederek, vatandaşı refahta 
değil, sefalette eşit kılarak değil. (Adalet 
Partisi sıralarından «ıbravo» sesleri, alkışlar) 
Şimdi bakıyoruz, bu önergede komünizme kar
şı tek bir îma yok. Şöyle bir durum var: Yani 
deniyor ki; bir komünizm terörü mü yaratma
ya çalışıyorsunuz? Muhterem üyeler, huzuru
nuzda şunu söylemek: istiyorum; Adalet Par
tisi ve ona dayaman iktidar olarak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olarak, biz hiçbir şekil
de bir terör yaratmak hevesinde değiliz. Biz 
Türkiye'de bir Mc Carty'zm açılması taraftarı 
değiliz. Ama, bu demek değildir ki, Türk Ce
za Kanununun 141, 142 ve 312 nci maddelerine 
göre suç sayılan fiilleri işliyen kimseleri, yani 
aşırı cereyanları yayma propagandası yapanla
rı, yani komünizm propagandası yapanları da, 
bu propagandaları yapın, biz size bir şey de-
miyeceğiz, bu propagandaları yapmaya devam 
edin, diyemeyiz. Bu takdirde memleketi anar
şiye götürürüz. 

Muhterem üyeler, çok nazik bir konuya 
dokunmak istiyorum. Despotizmden, faşizm
den mi korkuyoruz? Evet. Türkiye'de mese
lelerin her şeklinin görüşüldüğü Parlömanter 
düzen varken, her şeyin açıkta, alenî cereyan 
etmesi imkânları varken, bu düzenin dışında 
bir düzeni aramayı akılla bağdaş tınamayız. 
Akılla bağdaşamaz bu. Niçin heves 'edecek Türk 
halkı koimüınizme; niçin heves ledecok Türk hal-
,ki faşizme. Türk halkının heves -etmediği bir 
şeyi de, Türk halkının tasyibetımediği bir şeyi 
de, ~'Türkiye'de hiç kimse gerçekleş tlr'rneye 
muktedir ola'mıyacaktır. (A. P. sıralarından 
«bravo» ,sesleri alkışlar) R'cy ile igelip, rey ile 
giden 'hükümetler varıdır. Niçin heves etsin 

T Link halkı diktaya veya komünizme? Her ikisi 
ile dİMa. Şilindi faşizmden veya komünizmden imi 
.korkuyoruz, 'buna 'dair endişemiz imi var? Bu 
•endişe devamlı bir endişedir-. Cumhuriyet ku
rulduğundan beri vardır ve Cumhuriyet tari
hinde muhtelif zamanlarda 'bu unotııklkctte fco-
ımiiuistler takibe di İmiş, cezalandırılmıştır. Bu
nu Türk mahkemeleri ' yapmıştır ve bugünkü 
Türk kanunları ile yapmıştır. Şayet ım-eselc yine 
aynı noktaya gelirse, hiç, kimsenin tereddüdü 
olımasıri Türk adaletinin 'peımçeısindlen, Türk 
Devletini yıkmaya kalkanlar hiçbir sekilide 'kur
tulamazlar. (A.. P. sıralarımdan alkışlar) Şimdi, 
aslında 'komünizm, faşizmi her ikisi de dikta
dır. Birisi »şahıs diktası, birisi zümre diktası-
dır. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — İkisi de sınıf 
diktası dır. 

KEMAL BAdCiOĞLU (Ankara) — Kes se
sini. 

ÇETİN. ALTAN (İstanbul) — Doğruyu söy
lüyorum, ikisi ide .-sınıf diktasıdır. 

BAŞKAN -— Şimdi 'doğrusunu söylemek bu
rada..size yakışmaz beyefendi. Siz söz almadı-
ınız ki. Çoik rica ediyorum kaç defa rica ettim 
Sayın Çetin Altan. Hepinize ayrı .ayrı rica et
meye mecbur • değilim arkadaşlar. 

BAŞBAKAN .SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Doğru, onların inhisarı udadır, her 
gün yalan söylerlerse, bu kürsüye gıelip« sos
yalist yalan 'söylemez.» derler. (A. P. sıra
larımdan «bravo» seslemi, alkışlar) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — İkisi de sınıf 
dik tasıdır bunla rın.. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Alton, çok rica 
ediyorum, müdahale etmeyin, 'gürültülere sebe
biyet vermeyin, 184 ncü ima d do sarih, beni mec
bur etmeyin. (Gülüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİR EL (De
vamla) — Fukaralık (istismarını yaparak dik
taya gidenler, fukaranın hiç, sesinin çıkmıyaca-
ğı bir, ortamı yaratırlar ve milleti fukaralıktan 
kurtaracağız, diye kandırıp, neticede milletin 
sırtına bi'norlıcr. Cereyanı edim hâdiseler bu
dur. Fukaranın, zenginin, herkesin .müsavi halk
lara, müsavi fırsatlara ve Ikonuşaıbilme, söyli-
yebjJım'e, .şikâyet edebilme, hakkını arıyabilmo 
hürriyctlcırirıie sahibolduğıı bir düzendedir ki ; 
ancak ınıomleket 'en (kestirme yoldan fukaralık -
.tan. kurutulur. 
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Dom ek istediğimi şudur: Diktanın yolu anar
şiden geçer. 'Bmacnıaieylîr; eğer anarşi yaratabi
lirseniz hiç şaşmayınız, arkasından dikta gelir. 
Bu sosyal bir kanundur. Onun içindir ki; dikta 
heveslileri diktacı görünmezler, anarHİci görü-
oürl'er. Binaenaleyh; 'hep 'bütün 'numaraları bi
liyoruz. Evvelâ anarşi yaratmak, sonra da 'me
seleyi diktaya götürm'ek. Şimdi 'benim tenkide 
hedef olan 'beyanım şudur: 

Muhterem üyeler, vaktinizi 'alıyorum ama, 
mecburum 'bu ımescleyi bu .şekilde kap atamam. 

«Mamjömletimizdie ki huzur ve sükûnu hasre
tini çektüklcri ortama uygun bul'mıyanlaırm ve 
bunu milletimize çok '.görenlerin bir .s'ürcdir ye
niden 'kesin bir faaliyet içine girdiklerine şa-
hidolmaktay iz.» 

Niye üstünüze alıyorsunuz canım? Burada 
biz kimseye bir şey demiyoruz iki, b'öyle olan
lara diyoruz. 

Hiç 'kimsemin ihlâlime rıza gösteremiyeceği 
hakların ve hürriyetlermı siperi altına girerek 
huzur bozucu, anarşi düzeni yaratıcı bir ortam 
meydana 'getirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyetin 
her devrinde buna çalışılmıştır. 

Bunun neteesi olarak kanun ve hukuk dev
letinin sağlamış olduğu hürriyet havasını kötü
ye kullanıp, devleti ve onun müesseselerini iti
bardan düşürücü zümre ve sınıf mücadelesini 
körükleyici tutumlara ve davranışlara şahit ol
maktayız. 

Muhterem üyeler, bu Devletin Genel Kur
may Başkanı Cumhuriyet Hükümetinin ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin Genelkurmay.Baş
kanıdır. Türkiye Cumhuriyetinin Genelkurmay 
Başkanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanı
dır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanlarını 
da, erlerini de, erbaşlarını da, subaylarını da, 
astsubaylarını da, hiçbirinin üzerine toz kon
durmadan itinayla korumaya mecburuz. Ama, 
görüyorsunuz ki, 'birtakım yazılar, birtakım 
benzetmeller hakikaten bugün üzücü ve hattâ iğrenç 
bir mahiyettedir. Bunların misallerini verecek 
değilim burada. Ben diyorum ki, bu arada gün
lük ve aktif politikanın dışında kalması... Buna 
mı razı olamıyorsunuz, yani Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin günlük ve aktif politikanın dışında 
kalmasına mı razı olunamıyor? Görevlerinin ta
biî bir özelliği olan bâzı müessese ve makamla
rın yersiz hücumlarla siyasi münakaşalar içine 
çekilmek istendiğini de görmekteyiz. 

Kendi kumanda zinciri içinde Devletin em
niyetine, milletimizin bütünlüğüne yöneltilebi
lecek her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, 
şerefle muktedir Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve 
emniyet mensuplarına vâki sataşmalar üzücü bir 
hal almıştır. Bu kabîl faaliyetler kitaplara geç
miş, ilim haline getirilmeye çalışılmış, malûm 
taktiklerdir. Ve asla itibar ve iltifat görmiyecek-
lerdir. Demokrasiyi yıkmaya matuf her türlü 
maceracı teşebbüslerin karşısına, hayatlarını is
tihkar ederek dikilenleri ve mert göğüslerini 
siper edenleri, gizli emellerinin tahakkukuna 
engel sayarak kahraman Türk Silâhlı Kuvvetle
ri mensuplarına yöneltilmeye çalışılan alçakça 
tarizlerin sahipleri kanunlarımızın ve Türk Ad
liyesinin pençesinden kurtulamıyacak ve mukad
der âkibetlerini bulacaklardır. Anarşi heveslile
rinin karanlık emelleri ve hainane , maksatları 
cümlece malûm, kanun ve hukuk devleti olan ül
kemizde bu faaliyetlere asla fırsat ve imkân bı-
rakılmıyacaktır. Bütün vatandaşlarımızın, mille
ti birbirine düşürmek istiyen hayasızlara karşı 
ne kadar tiksinti içinde bulunduklarını biliyo
rum. Bu gibi sapık arzulara ümit ve gönül bağ
lamış olanlar hiçbir zaman umduklarını bulamı-
yaıcaklardır. Hürriyetleri ortadan kaldıran, mil
letimizin hayat tarzı olarak seçtiği demokratik 
düzenin baş düşmanı olan komünizme karşı uya
nık bulunmaktan üzüntü duyanlardır ki, komü
nizm aleyhine yapılan beyanların savunmasını 
fahri olarak üzerlerine alırlar. Bunlar gayeleri
ne aykırı her çalışmaya karşı büyük bir telâş ve 
heyecan içindedirler. Burada yine şunu beyan 
etmek istiyorum : Türkiye'de açık veya kapalı 
komünizm propagandası yapmak hevesinde 
olanlar veya komünizmi müdafaa durumunda 
bulunanlar, millî menfaatlerimize aykırı bir 
davranışın içindedirler ve yakalarını Türk Dev
letinin elinden kurtaramıyacaklardır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) Komünizme karşı 
uyanık bulunmayı tavsiye edenler vatani ve ka
nuni bir vazife yapmaktadırlar. B?ı kutsal hiz
mete yönelenleri de hiçbir kuvvet yıldıramıya-
caktır. 

Türk Anayasasını marksizmin veya komü
nizmin koruyucusu şeklinde tefsir etmek küs
tahlıktır... Evet böyledir. Yani, bunun ayıpla
nacak bir yeri var mı? Bunun müdafaası nasıl 
yapılabiliyor «hayır öyle değildir» diye. 
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Hürriyet nizamı, Türk Devletinin emniyet 
ve bekası üzerinde tehlikeli oyunlar oynamak 
için hazırlanmış bir meydan dcğddir. Devlet 
itibarına, silâhlı kuvvetlerimizin bütün kade
melerindeki mensuplarına, her vesileyi fırsat 
bularak sataşma heveslilerine bu hareketlerin, 
millet vicdanında nefret uyandırdığını ve bir 
hukuk ve kanun Devleti nizamı içinde muhak
kak nedamet ve pişmanlıkla sonuçlanacağını 
hatırlatmak istiyorum. Türk demokrasisini 
yanlış istikametlere sürüklemek istiycnlerin 
sonu mutlaka hüsran olacaktır. Komünizme 
karşı uyanık bulunmaktan tedirgin olanların 
hüviyet ve maksatları milletçe malûmdur. Bu 
gibilerin kirli işlerden ellerini çekmeleri lâ
zımdır. Bunların Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
Türk gençliğine, Türk köylüsüne, Türk işçisi
ne bulaştırabilecc'klcri bir şey yoktur. Ülkemiz
de hukuk, nizam, hürriyet, hak, kardeşlik, sev
gi, huzur ve sükûn hâkimdir ve hâkim olmaya 
devam edecektir.» 

Benim beyanım bu muhterem üyeler. Tek
rarlıyorum, böyle olacaktır, ülkemizde hukuk, 
nteam, hürriyet, hak, kardeşlik, sevgi, huzur 
ve sükûn hâkimdir ve hâkim olmaya devam ede
cektir. Çünkü, bunda bütün milletin menfaati 
vardır, çünkü Türk Anayasası bu temel üze
rine kuruludur. 

Şimdi, bir ibareye takılmıyor; emirnamede, 
«bütün fenalıkları tcmizliyceck bir kimse çı
karsa, bu hedef olur» şeklinde bir beyan var
mış. 3G sayfalık emirname; bir cümlesi alına
cak; başı belli değil, sonu belli değil ve bu 
cümle memlekette komünizm tehlikesi yoktur, 
niye bunu bir baskı havası haline getirmek 
istiyorsunuz, aslında faşizm tehlikesi vardır, 
şeklinde getirilecek. Bu, mantıkla kabili telif 
değil, hiçbir şekilde kabili telif değıi'l. Ama 
aslında bundan tedirgin olmak, fenalıkların te
mizleneceğinden tedirgin olmak demektir. 

Şurasını açıklıkla söyliyelim; kanun ve 
hukuk devleti olan Türkiye'de hiçbir şekilde 
bizzat ihkaikı hak olamaz. Kimse kendi hakkı
nı kendisi alma durumunda değildir. Kanun 
ve hukuk Devleti içinde hiç kimse, temizleni
rim, endişesi içinde olmasın. Kanun gelecek
tir, suçu varsa yakasına yapışacaktır, şerefli 
Türk hâkiminin önüne çıkaracaktır ve şerefli 
Türk hâkimi karar verecektir; suç var mı, yok. 
mu, diye. Böyle olmadığı takdirde, Devlet yok

tur. Senelerdir kurmaya çalıştığımız, tekâmül 
ettirmeye çalıştığımız, ilerletmeye çalıştığımız 
Cumhuriyeti artık bir aşiret devleti gibi gör
meye kimsenin hakkı ol anın z. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri) burada aslında, kanunlara 
ve Cumhuriyete inansızlık yatmaktadır. 

Bir antika mevzuu daha imlemek istiyorum, 
Bu da; komünist ihtilâli hareketi, söylentisi-
dir. Şimdi, aslında bu zihniyetin sahipleri, pu
tu kendileri yaparlar ve döner ona taparlar. 
Komünist ihtilâli hareketi iddiası kendileri 
tarafından ortaya atılmış ve takip görmüştür; 
o bildiğiniz bir şey varsa gelin söyleyin diye. 
Türkiye'de isjçi, köylü çıkacakmış da, nasıl ola
cakmış komünist ihtilâl hareketi?. Böyle bir 
tane komünist ihtilâli hareketi gösteremezsi
niz. Türk köylüsüne, Türk işçisine ihtilâl yapa
cakmış gözüyle bakmak ancak, kör gözlü ol
maktan farklı bir şey değildir. (A. P. sırala
rından alkışlar ve bravo sesleri:) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — O zaman da 
komünizm olmaz üstadım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet, Bulgaristan'da 12 bin kişi ko
münist hareketini yaptı, Romanya'da 18 bin 
kişi yaptı. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — O zaman ko
münizm olmaz... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Adıdır onun, adı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız efendim. Sayın Çetin Altan; gürültülere 
sebebiyet veriyorsunuz, lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) —• Şimdi, bu, uzun izahatımı bâzı ne
ticelere bağlamak istiyorum. Bı'ır defa, Türk 
Anayasası sosyalizmi veya komünizmi der
piş eden bir Anayasa değildir. Türk Ana
yasası, sınıf mücadelesini derpiş eden bir 
Anayasa değildir, Türk Anayasası komünizmi 
yaymak hürriyetini sağlıyan bir Anayasa de
ğildir. Türk Anayasası anarşiyi ve neticede 
despotizmi yaratmaya müsait bâr Anayasa de
ğildir. Türk Anayasası çok partili düzeni bdr 
nifak ve yıkıcılık faaliyeti için zemin olarak 
addeden bir Anayasa değildir. Evet, siyasi 
hayatımız çok partili düzene bağlı, eolk parti
siz bir demokratik düzen düşünmeye imkân 
yok. Ama, siyasi partilerin hiçbir mesuliyeti olma-



M. Meclisi B : 50 9 . 2 . 1967 O : 1 

dığmı, kanunlara karşı mesuliyet taşımadıklarını, 
istediği şekilde hareket içinde bulunabilecek
lerini, milleti dil esası üzerinden, din esa
sı üzerinden, inanç esası üzerinden, var
lık esası üzerinden parça parça etme
ye hakları olduklarını da kimse iddia 
edemez. Türk Ceza Kanunu bölücü, aşırı ce
reyanları suç saymış ve cezalandırmıştır, öner
ge sahibi parti Anayasa Mahkemesine müra
caat etmiş, 141 ve 142 nci maddeleri ve Türk 
Ceza Kanununun 312 nci maddesinin, sadece 
sınıfla ilgili -olan kısmını ortadan kaldırmak 
için ve Anayasa Mahkemesi bunu reddetmiş
tin'. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Gerekçe 
yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Şimdi bu zihniyete bakın : Karar 
var ortada, gerekçe olmadığı için kararı mu
teber addetmiyecek... Bu düşünülebilir mi? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Anayasa «Ge. 
rekçesiz karar olmaz» der. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İşte söylediık, Anayasa Mahkemesi
nin üstünde, T. B. M. M. nin üstünde, Mille
tin üstünde, herkesin üstünde akıldane. (Gü
lüşmeler.) Türk Anayasası hür teşebbüsü, 
mülkiyeti, mirası, meşru kazançları, Türk va
tandaşının istediği işi tutabilmesini, Türk va
tandaşının tabı"ıî hakkı addeder. Türk Ana
yasası kamu yararı sloganı ailtında demokra
tik memleketlerdeki demokratik insan hakları
nın çnğnenmesini derpiş etmez, 

Şimdi, bir hususu daha tasrih etmeden ge-
çemıiyeceği'm : Diyor ki ; sayın hatiplerden bi
risi, önerge sahibi partinin hatiplerindeın 
birisi; «Anayasaya kırmızı oy verilmiş.» «Ha
yır deyin, hayır vardır,» propagandasını yapan 
partinin adamları imiş gibi gösteriyor, benim 
arkadaşlarımı ve benim partiımi. Reyden dola
yı, reyinden dolayı bir suçun mevcudolduğunu 
kabul eden hiçbir düzen mevcut değildir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Bu itibarla, Ana
yasaya hayır deyin, demiş. O hak tanınmış mı 
kendisine? O hak tanınmış ise, o şekilde pro
paganda yapmışsa, bunda günah nerede? Bu
nun günahı neresinde? O zaman rey müessesesi
ni temelinden göçülürsünüz. Rey müesesesin-
de neticeyi münakaşa etmeden kaıbul etmeye 

mecbursunuz. Binaenaleyh, bunu burada gelip 
Adalet Partisi için bir nakısa olarak gösterme
yi demokratik zihniyetle, hür düşünce ile bağ
daştırmaya imkân yoktur. 

Şimdi şu hususu da belirtmek istiyorum: 
Kanunlar, kanun haline geldikten sonra hiç 
kimse biz buna rey vermediydik, demek hak
kına sahip değildir. Onlara uymaya mecburdur. 
Eğer bunu bu şekilde vaz'edemezsek, demokra
tik parlâmentolarda karar meselesini hallede
nleyiz. Kararın kendisi münakaşa edilmez ar
tık. 

Şimdi şu hususları da belirtmek istiyorum: 
Türkiye tâe, Türk Anayasasının himayesine gi
rip, bunu suiistimal etmeye çalışanların, her ne 
nam altında olursa olsun, Türk Devletine ve 
Türk Millî bütünlüğüne zarar vermesine im
kân bırakılmıyacaktır. Türk Devletinin düzeni, 
hukuk düzenidir ve her ne nam altında olursa 
olsun komünizme kapalıdır. Çok partili hayat 
Türkiyenin bütünlüğünü bozma mânasında hiç-
>bir şekilde anlaşılamaz. Türk Silâhlı Kuvvetle
rini herkes rahat bırakmak mecburiyetinde
dir, Türk Silâhlı Kuvvetlerini ve onun kuman
danlarını huzur içinde, vatan müdafaası için 
çalışırken kimse kimseyi tedirgin etme hakkı
na sahip değildir. 

Komünizm ihtilâli arzusunda olanların veya 
faşizm ihtilâli arzusunda içinde olanların şu ve
ya bu şekilde isyan arzusu içinde olanların, 
ihtilâl arzusu içinde olanların bu arzuları bu 
memlekette kursaklarında kalacaktır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) Niçin olacaktır? 
1961 Anayasası orta yerde. Bu Anayasa bütün 
düzenlerini kurdu, diyoruz. Kurmadı ise gelin 
'bu düzenleri kuralım, diyoruz; geqen sene de 
söyledik. Yani, illâ ki milletin istediğine kar
şı bir netice alınmak için mi olacaktır? Bunu 
hiçbir şekilde ne anlamaya, ne de mümkün gör
meye imkân vardır. Komünizme karşı uyanık 
bulununuz, diyen kumandanın sözlerini vesile it
tihaz ederek reaksiyon gösterilmesini anlamak im
kânı yoktur. Kulaklarınızı tıkayınız, deseydi bu
nu anlamak mümkündü. Türkiye'de ne komünizm, 
ne de faşizm olacaktır. Cumhuriyet ve hür de
mokratik sistem ilelebet payidar olacaktır. (Alkış
lar, bravo sesleri.) 

Muhterem üyeler, grupları adına ve kendi 
adlarına konuşmuş olan üyelerin söylediklerine 
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teker teker cevap vermiycceğim. Önerce sahibi 
önergesini izah ederken, hakikaten bir zekâ spe
külâsyonu yaptı; karşınıza öyle bir mesele koy
du ki, aslında boşluklarla doludur. Bu boşlukla
rı yer yer işaretledim. Tekrar dönüp son söyle
diği sözler üzerinde yeniden boşluklar ortaya koy
mayacağım. 

Niyet şudur: Bir vakıa ihdas etmek istemiş
lerdir ve böylece Parlâmentonun bir gününü al
mak istemişlerdir. Parlâmentonun bir gününü 
aldıkları doğru. Ama, Türk Parlâmentosu bütün 
vatanperver partileri ile gelmiş bu kürsüye, sö
zünü söylemiştir ve bu Türk Parlâmentosunun, 
Türk Milletine gurur verecek bir hususiyetidir. 
Millî meseleler etrafında Türle Parlâmentosunda 
münakaşalar prensipler üzerinde olmaz, detaylar 
üzerinde olur ve budur ki, Türk Muhitinin bütün
lüğünün ve kudretinin hiçbir şekilde ihlâl edile-
miyeceğinin ve Türk Devletinin bekasının temi
natını içine alır. 

Huzurunuzda, Partimi, Hükümetimi ve şahsı
mı müdafaa için konuşmadım. lİLizurunıızda 
gerçekler bunlardır, demekle gerçekler onlar ol
maz. Buraya gelip gerçekleri seriyoruz ortaya, 
deyip hiçbir gerçek söyliyememek zaıf demektir. 
Huzurunuzda, gerçek nedir, diye sorduğumuz za
man bir şey söyliyemiyenlerin ve bir münakaşayı, 
bir münazarayı yaparak bundan propaganda men
faati umanların durumunu teşhir ettim. 

Şöyle demek istiyorum: Bu önerge, komünizm 
safsatası etrafında örülmüş, cüretli bir siyasi de
magoji örneğidir. 

Gensoru açıp açmamak takdiri Yüce Mecli
sindir. Şayet Yüce Meclis gensoru açmaya karar 
verirse söyleyeceğimiz daha çok şeyler vardır. Ve 
bunları Türk'-efkârı umumiyesindc aydınlatmak 
fırsatını bulduğumuz zaman ancak memnun olu
ruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı ve 
şükranlarımı sunuyorum, takdir sizlerindir. (A. 
P. sıralarından, bravo, sesleri ve sürekli, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, genso
ru üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Gündeme alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Gündeme alınmasını kabul 
edenler... (Yalnız T. İ. P. milletvekillerinin el 
kaldırması üzerine A. P. sıralarından «yuh» ses
leri duyuldu.) Kabul etmiyenler... Gündeme 
alınması T. t. P. Grupunun muhalefetine rağmen, 

ekseriyeti kahire ile kabul edilmemiştir. (A. P. 
sıralarından, al kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, bir dakikanızı rica ede
ceğini; seçim, neticelerini okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hakimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 16 ncı tur seçimi
ne 320 üye katılmış ve neticede aşağıda isimle
ri yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Gümüşane Nevşehir 
Sabahattin Savacı İbrahim Boz 

Üye 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

Mesut Alpaz 
Fuat El it)ol 
Osman Uzun 
Fahri Paşaoğlu 
'Sali'ha Taşcıoğlu 
Mehmet Akıncı 
İptal 
Boş 

249 
15 
39 
Ut) 

.) 
2 
1 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarını, ye
dek üyeliğe 249 oyla Mesut Alpaz seçilmiştir. 
Telbrik ederim. 

Y ü 'k s ek B a şlk a n lığa 
Yüksek Hakimler Kurulunda açık bulumu: 

iki asıl üyelik için yapılan lfi ncı tur seçime 
(329) üye 'katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri yazılı zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır, 

Arz! olunur. 

fyon Karahisar 
ustafa Akalın 

Kütahya 
A. Mesut Eı 

Benlderlioğlu Necati 
Ergil Rahmi 
Solak Ali 
Öncel M. Celâl 
Güven A. Mithat 
Taşcıoğlu H. Sabiha 
Gebizli Hasan 
Levent Enver 

İstanlbul 
Muhiddin Güven 

•ez 

: '224 
: 199 
: 68 
: 45 
: 44 
: 33 
: 12 
: 4 

— 468 — 



M. Meclisi B : 50 

özdinçer Şerafettin : 5 
Mesut Alpaz : 3 
Osman Uzun : 1 
Boş : 3 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar bu seçimde 

...... 

9 . 2 . 1967 O : 1 

nisap sağlanamadığından seçim tekrarlanacak
tır. 

10 Şubat 1967 Cuma günü saat 15 te topla 
mlmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

Xi ..<.... 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

50 NCt BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1967 Perşembe 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimıler Kuruluna üye seçimi. 

2. — T.l.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Ay-
bar ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çiz
gisi gerisinde bir politika izlemiş olması sonu
cunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve dav
ranışların son zamanlarda büsbütün yoğunlaş
mış olduğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru anılmasına dair önergesi (11/50) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan iktisadi ve Ticari ilimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. —• 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-

15,00 

ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve 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 ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil 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 Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — 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 tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu 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] 



X 5. — 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 îmar ve iskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 7. — Deniz I§ kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift-

2 — 
İlkleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i]e Devlet 
Eava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanımu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanlıan Is/letaesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayui: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl» 
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhas-anoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi G-ündoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

X 25. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

26. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtana tarihi : 21.1.1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddecinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 VÎ 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
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 eki iyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma 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 raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 



5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı v« 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1960] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 neı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. —.Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 1 9 . 2 . 1906] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14 .12 . 1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14. 12 . 1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 neı maddelerimin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (.1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . .19001 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanını tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı . : 13.1) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (ıS. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. -— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı yo 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

19. •—• 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 



20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 mcü 
maddesine 5 fıkna eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Miardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşınım, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerimden okuldan iıhrac olunanların iasker-
lik mükellefiyetlerini düzmliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num, 27 . ö . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine ıdadr kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 23. — Gider vergileri kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân Komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kumlam Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

24. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Afcçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kamum teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 

3 . 2 . 1967] 




