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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

Saat 15,0ffte yapılacak T. fi. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısından sonra toplanılmak üzere Birleşime 
saat lQ,07'de ara verildi. 

İkinci Oturum 
T. fi. M. M. Birleşik Toplamlısından sonra yapı

lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından; 

3 Temmuz 1975 Perşembe günü saat 10,.0ı0ı'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,40'da son verildi. 

Başkan Başkan 
Kemal Güven Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Siirt Erzurum 
İdris Ar ikan Zekâi Yaylalı 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Sivas Kayseri 
Enver Akova Tufan Doğan Avşargil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 7 .1975 Perşembe 

Tasarılar 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müidrül'üğünün 1973 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (tasarısı (1/316) (Plan 
Komisyonuna). 

<2. — 2313 sayılı Kanunun 23 ve 28 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/317) 
(İçişleri ve Plan kohiis'yı onlar ma), 

3. — Türkiye Gumihur'iyeti Hükümeti 'ile Pakistan 
İslâm Cumhuriyeti HüküMeltfi arasında Hava Ulaştır
ması hakkında Anlaşmanın »onaylanmasının uygun 
(bulunduğuna dair Kanun tasarıisı (1/318) (Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan korn'is-
yonlarına). 

Teklifler 

4. — Afyon Karahisar Millet vekili Mete Tan'ın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek Kanun tek
lifi (2/445) (Plan Köm'lsyonuna). 

5. — Kars Milletvekili Yasin Bozikurt'un, 5434 
sayılı T. C. 'Emekli Sandığı Kanununa ek ve Geçici 
maddeler eklenmesine ve bu Kanun ile diğer Kanun
ların 'bazı Ibölümlerinin değişjMlmeisine ve kaldırıl
masına dair 8 . 7 .1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanu
nun 6 ncı ek maddesin'in değiştiriîmeisine dair Kanun 
teklifi (2/446) (Plan Komisyonuna). 

Raporlar 

5. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 17 
arkadaşının, Türk C'eza Kanununun 163 ncü madde-
's'inin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına da!ir Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra

poru (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7.. 1975) (GÜNDEME). 

7 . - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi Son Fıkrasının Yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji Ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1975) (GÜNDEME). 

8. — Muş Milletvekili Tek'in İleri Dikmen'vn, 
10'86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine 'bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 , 7 ., 1975) (GÜNDE
ME). 

9. — 1868 sayılı 1975 yılı IBü'tçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli Cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve 'Bütçe Karma Ko-
rriisıyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/301; 
C. Senatosu : 1/360) (M. Meclisi S. Sayısı : 218) (C. 
Senatosu S. Sayısı : 5Ö3) (Dağıtma tariM : 3 . 7 . 1975) 
(GÜNDEME). 

Yazdı Sorular 
10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'n'in, Takdir

name verdirilmeyen bazı orta dereceli okul öğret
menlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/671). 

11. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın 'ithal 
edilen gübre hammaddelerine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/672). 

460 -



M. Meclisi B : 99 3 . 7 . 1975 O : 1 

12. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur 
İli hastane ve lise 'binalarının ihalesine ilişkin Bayın
dırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/673). 

13. — 'Burdur Milletvekili Afi Sanlı'nın, Anason 
ihraç elden firma ve şahısların ödedikleri vergiye 'iliş
kin Maliyi Bakanından yazılı soru önergesi (7/674). 

14. — Aydın 'Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Söke 
ovasında 'işçilerin iş verenlere karşı yasal direnişirii 
ıkındıran mülkî amirlere İtişlkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/675). 

15. — A/dana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in 
ülkemizce asbestli Çimento oluklu ve düz levha sa
nayi 'ile işitigal 'eden dış sermayeli «şirketlere ilişkin 
Ticaret ve Sanayi ve Tdknoloji 'Bakanlarından yazılı 
soru önergesi (7/676). 

16. — Tdkirdağ Milletvekili Yılmaz Alparslan'ın, 
Tdkirdağ - Şarköy ilçesinde arsa haline getirilen Or-

BAlŞKAN — Otomatik dihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda ibulurıan sayın üyelerin, beyaz düğ
melere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını ri
ca ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
'BAŞKAN — Ekk'tron'i'k dihazla yaptığımız yok

lamaya (katılmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

mana ilişkin Orman 'Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/677). 

17. — Çana'k'kale Milletvekili Orhan Çaneri'n'in, 
surelerini dol'durupta terfi edemeyen emniyet men
supları ile görevden alınanlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/678). 

18. — Çanakkale 'Milletvekili Orhan Çaneri'n'in, 
Deniz ulaşımındaki aksamalara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/679). 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 'Burdur 
ve çevresinde bazı küta'bevlerinin aranmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/680). 

20. — Burdur 'Milletvekili AK Sanlı'nın, Burdur -
GöMısar ilçesinde kurutulan söğüt gülüne ilişkin Köy 
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/681). 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, 
Diyarbakır olayları nedeniyle göz altına alınanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/682). 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu
cunda, salonda, görüşmeler için gerekli çoğunluğun 
'bulunmadığı saptanmıştır. 

Et't'elense bile çoğunluk bulunacağı kanaatinde bu
lunmadığım için, saat 15.00te 'toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum efendim, 

Kapanma saati : 10.10 

»•«•"-~ «••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu) — Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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İKtNCt OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamekili Mcmduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğîu (!çel), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

>. * 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

Yoklama 'işlemi- bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yaktığımız yoklama sonun
da, salonda, görüşmeler 'için gerekli çoğunluğumuzun 
bulunduğu saptanmıştır. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Genel Kurul salonunda 'hazır 'bulunan sayın 
üyelerin, beyaz düğmeleri kullanmak suretiyle yokla
maya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamaya 'katılmayan sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 

/. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonu toplantılarına katılacak adaylara dair liste. 
(5/33) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanmm sunuşları var, 
ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım efendim. 

Genel Kurula 

Ankara 'Anlaşması hükmü uyarınca kurulmuş bu
lunan Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyo
nunun, Kopenhag'da 21 - 25 Nisan 1975 tarihinde yap
tığı toplantıda, her ılk'i 'kanat komisyon üye sayısının 
15'ten 18'e çıkarılması (kararlaştırılmıştır. 

Bu karara uygun olarak, fiilî durum da nazları 
dikkate alınarak, Yasama Meeliislerinin Dış Müna
sebetlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Ka
nunun 15'99 sayılı Kanunla değişti Hilen 1 nc'i madde
si gereğince, siyasî parti gruplarınca aday gösterilen 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu üye
leri : 

Sayın Kaya Bengisu. C. H. P. İzmir Milletvekili, 

Sayın Mahmut Uyanık. C. H. P. Diyarbakır Mil
letvekili, 

Sayın Prof. Orhan Oğuz. A. P. Eskişehir Millet
vekili, 

Gündeme geçiyoruz. 

Sayın Liiıtfi Köktaş. M. S. P. Trabzon Milletve
kili. 

Yüce Meclisin 'bilgilerine sunulur. 

Kem'a'ı Güven 
Millet Meclisi B'aşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunu
lur, 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Yugoslavyayı ziyaret edecek Heyete katılacak aday
lara dair liste (5/34) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Yugoslavya'yı resmen ziyaret maksadıyla, 21 - 27 

Ekim 1975 tarihlerinde gidecek olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden bir heyet hakkındaki Yugoslav 
Büyükelçisinin Hükümeti adına vâki daveti ve bu ko
nudaki Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları Müşterek Toplantısı kararı, 19.2.1975 
tarihli 42 nci Birleşiminde Meclisimizce kabul edil
mişti. 

Bu kabule uygun olarak, grupların gösterdikleri 
adaylar: 

Sayın Kemal Güven: Millet Meclisi Başkanı. 
Sayın Yusuf Öztürkmen: C. H. P. Gaziantep Mil

letvekili, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Sayın Sabri Yahşi: A. P. Kocaeli Milletvekili, 
Sayın Feyzullah Değerli: A. P. Tokat Milletvekili, 
Sayın Fuat Fırat: M. S. P. Erzurum Milletvekili, 
Sayın Hüseyin Incioğîu: C. G. P. Gaziantep Mil

letvekili, 
Sayın Hilmi Türkmen: D, P. Samsun Milletvekili, 

1599 sayılı Yasa ile değişik, 378 sayılı Yasa ve 
ilgili yönetmelik uyarınca bilgilerinize sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/438) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 3 . 7 . 1975 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili Hüsamettin Akmumcu, 42 gün 
hastalığı nedeniyle, 11 . 6 L 1975 tarihinden itibaren, 

Van Milletvekili Muslin Görentaş, 15 gün maze
reti nedeniyle, 24 . 6 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı onayınızı alacağım efen
dim. 

«Ankara Milletvekili Hüsamettin Akmumcu, 
42 gün hastalığı nedeniyle, 11 . 6 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Van Milletvekili Muslih Görentaş, 15 gün ma
zereti nedeniyle, 24 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) Danişma Kurulu teklifleri 

/. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiliürk hakkında
ki gensoru önergesinin öngörülmelerinde yapılacak 
konuşmaların süresi hakkında Danışma Kurulu öneri
si. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun iki önerisi var; 
ayrı ayrı okutacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
Cumhuriyet Halk Partisi başkanvekilleri ve 25 ar

kadaşının, İçişleri Bakanı hakkındaki gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması için yapılacak 
öngörüşmelerde, İçtüzüğün 61 nci maddesindeki sü
relerle kayıtlı olmaksızın, Hükümet ve siyasî parti 
grupları adına yapılacak konuşmaların birer saat; 
önerge sahiplerinden birinin yapacağı konuşma sü
resinin yarım saat olması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Selçuk Erverdi 

A. P. Grup Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

M. S. P. Grupu Görevlisi 
Ali Acar 

D. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini Yüce He
yetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan kanun 
tasarı ve teklifleri listesine alınacak diğer bazı kanun
lar hakkında Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN 
efendim: 

Bir öneri daha var, okutuyorum 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 49 numaralı önerisi üzeri

ne Genel Kurulun 26 . 6 . 1975 tarihli 94 ncü Birle
şiminde öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan kanun 
tasarı ve teklif listesine , 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ile T. B. M. Eski üye
leri hakkında Kanunun da alınması, bunlardan ge
len kâğıtlarda yer alanların 48 saat beklemeden gün-
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deme alınarak öncelikle görüşmelerinin yapılması 
önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Selçuk Erverdi 

A. P. Grup Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

4. — istanbul Milletvekili İ. Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, seçim ittifakı ile ilgili Kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 38 nci maddesine göre gündeme alınması hakkın
da önergesi (4/97) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre bir öneri var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçim İttifakı ile ilgili Kanun teklifinin mümzisi 

olarak, İçtüzük, madde 38 mucibince komisyonlar
da 45 günlük müddetin itmam olması muvacehesin
de; Millet Meclisi gündemine alınması hususunda 
gerekli işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

İstanbul 
Dr. Fehmi Cumalıoğlu 

BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 
kabul edilmemiştir efendim. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Oylamaya itiraz 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal, oylamanın sonucuna 
b'ir itiraz varsa tekrar edelim efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Evet, ona itiraz 
ediyorum, var efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dikkatlerini
zi çekmek için bir daha okuyorum. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Oylaya-
mazsınız sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Seçim ittifakı ile ilgili Kanun tek
lifinin mümzisi olarak İçtüzük madde 38 mucibince 
komisyonlarda 45 günlük müddetin itmam olması 
muvacehesinde Millet Meclisi gündemine alınması 
hususunda gerekli işleme müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim» denilmektedir, Sayın Fehmi Cu
malıoğlu tarafından... Millî Selâmet Partisi Grupu 
Başkanvekili^. 

M. S. P. Grupu Görevlisi 
Ali Acar 

D. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öneriyi Yüce Meclisin... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Tekrar oylayamazsın» sesleri) 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş
kan, beş kişinin ayağa kalkarak Başkanlığın yaptı
ğı oylamanın usulüne itiraz etmesi gerekirdi, onu gö
remedik.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya, önemli olan, Ge
nel Kurulun kararının açıklıkla ortaya çıkmasıdır. 

Yüce Heyetin onayına sunuyorum... (C. H. P. sıra
larından, «Oylayamazsınız» sesleri) 

ALİ SANLI (Burdur) — Oylanmaz Sayın Baş
kan, beş kişi ayağa kalkmadı. (Gürültüler) Siz'in ka
naatinize göre değil, İçtüzüğün ilgili maddesine gö- • 
re... 

BAŞKAN — Efendim, beş kişiden fazla arkada
şımız kalktı Sayın Sanlı, rica ediyorum, lütfen otu
run. Beş üyeden fazla sayıda üye kalktı ve itiraz et
ti, onun için oylamayı tekrar ediyorum Sayın Sanlı. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Efendim, Ko
misyon veya komisyonlar arasında 38 nci maddenin 
yorumlanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Anlamadım Sayın Ökmen. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Kaç komisyon

dan beklemiş de 445 gün geçmiştir?.. Bir Komisyon 
da bekleme süresi 45 gündür, onunla ilgili diğer ko
misyonlarda bekleme süresi buna tabi değildir. Bir 
Komisyon diğer Komisyona havale ederse, buna on 
gün daha eklenir. 

Başkanlık Divanının bu hususlara dikkat etmesi
ni istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, oylamaya geçtim. Da
ha evvelce böyle bir itirazî kaydınız olmadı efendim. 

Oylamayı tekrar ediyorum. Öneriyi kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devamı) 
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NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir gün kaldı; boşuna yormayın Meclisi. Bunlar gös
termelik oylama. 

BAŞKAN — Sayın üyeler yerlerine otursunlar 
efendim. Kabul edenleri tekrar sayıyoruz; arkadaş
larımız arasında fark var... 

Kabul etmeyenler... Teşkekür ederim. Öneri ka
bul edilmiştir efendim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALÎ SANLI (Burdur) — Hayırlı olsun size Baş
kan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Samimî olan gelir 
buradan da çıkarır. 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar
dan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun, ikinci kez Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Ana
yasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
C. Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu görüşü 
üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (S. Sayısı : 212) (I) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 212 S. Sayılı 
rapor üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Anayasa Komisyonunun raporunu okutuyorum 
efendim. 

(Anayasa Komisyonu raporu okudu) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konuda, 

Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda yapı
lan işlemler, sırasiyle bastırılıp, 212 sıra sayısı olarak 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Konunun geçirdiği safahatı kısaca özetledikten 
sonra, İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre üzerinde gö
rüşme açacağım, sonunda, Anayasa Komisyonu rapo
runu Yüce Heyetinizin onayına sunacağım. 

Adı geçen konu, bazı orman suçlarının affına ve 
bunlardan mütevellit idare şahsî hakannın düşürül
mesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Ha
ziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Ka
nun, 10 Temmuz 1973 tarihinde bir defa daha görü
şülmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanınca, ikinci kez 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi 
üzerine, Başkanlığımız ikinci kez geri göndermenin 
Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı ko
nusunda, Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı ile 
istişarede bulunmuş ve Anayasa Komisyonunun görü
şünü istemiştir. 

Gerek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanında 
yapılan görüşmeler, gerekse Anayasa Komisyonundan 

(1) 212 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

alınan mütalaa, Sayın Cumhurbaşkanının, bir defa 
görüşülmek üzere, ikinci kez geri gönderme yetkisi
nin bulunmadığı noktasında birleşmiş ve bu görüşler 
Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 

Başkanlığınız ayrıca, adı geçen Kanunun, Cum
huriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan, 1803 numa
ralı Af Kanunun karşısında, yayımına gerek olup ol
madığı konusunun saptanması için Adalet Komisyo
nunun görüşünü de istemiş; Adalet Komisyonu, kap
sam farkı olması nedeniyle, söz konusu 1779 numara
lı Kanunun yayımlanması gereğini belirtmiştir. 

Bu konuda, Cumhuriyet Senatosunun da aynı gö
rüşü bildirmesi üzerine, Kanun yayınlanmak üzere 
Cumhurbaşkanlığına tezkere gönderilmiş, ancak, Cum
hurbaşkanlığı, Anayasa Komisyonunun görüşleri hak
kında, her iki Meclisin Genel Kurullarına sadece bilgi 
verildiği, oylanmak suretiyle onaylarının alınmadığı 
nedeniyle geri göndermiştir. 

Şimdi, Anayasa Komisyonunun her iki raporunda 
da belirtilen, Sayın Cumhurbaşkanının ikinci kez geri 
göndermesinin Anayasa muvacehesinde mümkün olup 
olmadığı görüşlerini muhtevi rapor üzerinde mü
zakere açıyorum. 

Bu konuda Başkanlığımızdan İstanbul Milletve
kili Sayın Reşit Ülker ve Artvin milletvekili Sayın 
Ekrem Sadi Erdem söz istemiş bulunmaktadırlar. 

ALİ SANLI (Burdur) — Muhalefet şerhini açık
lamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi 3 ncü sırada size söz vere
bilirim, tabiî, sıranız gelirse. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş

larım; 
Önümüzde bulunan komisyon raporunda, Cum

hurbaşkanı tarafından bir yasanın ikinci defa geriye 
gönderilip gönderilmeyeceği konusunda, Anayasa Ko
misyonumuzun bir kararı var. Bu karar üzerinde oy-
lam yapılacak. 
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Değerli arkadaşlarım, Anayasanın ilgili maddesi 
gayet açık; «Geri gönderme ancak bir defa yapıla
bilir». Zaten, Komisyon da bu noktada başka bir şey 
söylemiş değil; «geri göndermenin ancak bir defa 
yapılacağını ifade etmiş. Fakat Komisyon üyelerin
den bir arkadaşımızın da koyduğu bir karşı oy ya
zısı var ki, bu karşı oy yazısı üzerinde durmak gerekir. 

Eğer, geri gönderilen kanun, yasa, bir değişikliğe 
uğramış, ise ve bu değişiklikten sonra tekrar Sayın 
Cumhurbaşkanının önüne gelmiş ise, bu yasa, veto, 
yani geri gönderme muamelesine tabi tutulabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda ben de karşı oy 
yazısı veren arkadaşım gibi düşündüğümü ifade et
mek istiyorum. Yani, bir yasa, sayın Cumhurbaşka
nı tarafından ancak bir defa veto edilebilir, geri gön
derilebilir. 

Bunda bir şüphe yok, bunda bir kuşku mev
cut değil; fakat geri gönderilen yasa, Meclisçe büyük 
değişikliklere uğramış ise ve onun içinde, o değişik
likler içerisinde yepyeni bir hüviyet almışsa veyahut 
bir fıkracık konmakla beraber, yepyeni bir görüşü 
getiriyorsa, yalnız bu yasanın başlığının benzer ol
ması veya aynı olması o yasanın tekrar gönderilme
sine engel olmamalıdır. 

Ben, karşı oy yazısı yazan Ali Sanlı arkadaşım gi
bi düşünüyorum ve dışarıda da bilim adamları ara
sında da genellikle anayasacılar arasında da bu gö
rüş benimsenmektedir. Bir defa geri gönderilir; fakat 
esaslı bir değişiklik yapılmışsa, bundan dolayı «ikin
ci veto» sayılmaz, «ikinci geri gönderme» sayılmaz, 
yine «birinci defa olarak geri gönderme» anlamını 
taşır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer oylarımızı kullanacak 
isek, bu yolda kullanmamız lâzımdır. Bazı arkadaş
larımızın veya yazarların, «Cumhurbaşkanlığı vetosu 
çok kullanılıyor. Bazı memleketlerde şu kadar se
neden beri hiç kullanılmamıştır» gibi görüşlerine ka
tılmaya imkân yoktur. Her ülke kendi koşulları içe
risinde değerlendirilir. Bir taraftan Anayasa Mahke
memiz, bir taraftan ikinci Meclisimiz, bir taraftan da 
Cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisi, rejimimizin 
selâmetle işlemesini sağlamaktadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, buyurun efendim. 
EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bazı Orman Suçlarının Affıyla Bunlardan Müte

vellit tdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair 

Yasa, Millet Meclisi ile Çankaya arasındaki yolu üç 
yılda bitirebilmiştir; daha doğrusu, bitirememiştir 
de henüz. 

Anayasa Komisyonunun raporu hakkında kişisel 
kanımı belirtmeden önce, konunun pratikte bir öne
mi olup olmadığına, bir değeri kalıp kalmadığına kı
saca değinmek istiyorum. 

Geçen yıl çıkardığımız 1803 sayılı Genel Af Ya
sası ile tüm suçlar ve bu arada orman suçları da af
fedildi. Gerçekten, Af Yasası ile, orman suçlarının ha
pis cezalan ve para cezaları ortadan kalktı. Ancak, 
Türkiye çapında, 70 bin kadar olduğu hesaplanan 
orman davalarının % 90'ında„ orman idarelerinin 
tazminat istemleri vardır; cezaların affı nedeniyle, 
ceza mahkemelerinde işlemden kaldırılan davaların 
hemen hepsi, Orman idarelerinin 30 lira için, 80 lira 
için, 200 lira için, veya 2000 lira için tazminat is-
temleriyle yeniden hukuk mahkemelerine getirilmiş
tir. Bu nedenle, vatandaş, affedilen eyleminin dava
sına bir başka nedenle gidip gelmektedir; onun için, 
üç dava henüz bitmemiştir. Ceza kadar önemli saydı
ğım tazminat ödentisinden henüz kurtarılamamıştır. 
O bakımdan, Genel af orman köylüsü için yarım af 
olmuştur. 

Ceza davasından kurtulduğu gibi, hukuk mahke-
mesindeki tazminat davasından da kurtulduğu vakit 
kendisini affedilmiş sayacaktır. Orman idarelerinin 
tazminat istemleri, bazı köylerde toplam olarak 200 
bin lira gibi, köylüye büyük külfet teşkil edecek 
meblâğlara yükselebilmektedir. işte, Orman Affı Ya
sası, geleneğine uygun olarak, idarenin bu tazmi
nat davalarını da ortadan kaldıracak, yoksul orman 
köylüsünü bir ölçüde ıstırabından kurtaracaktır. 

Yasanın biran önce gerçekleşmesinde orman köy
lüsü yönünden zorunluk olduğu kadar, mahkemeler 
ve orman idareleri yönünden de yarar vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1973'ten beri ger
çekleşmesi için çaba sarf ettiği bu yasa üzerinde, Cum
hurbaşkanının kaç defa veto hakkı olduğu tartışma
sının açılmış olması, fukara orman köylüsü için ay
rı bir talihsizlik olmuştur. «Fukaraya taş yokuşta 
yetişir» Atasözü boşuna söylenmemiş, 

«Kanunların Cumhurbaşkanınca yayınlanması» 
başlığını taşıyan Anayasanın 93 ncü maddesi, Cum
hurbaşkanının uygun bulmadığı yasaları bir defaya 
mahsus olmak üzere, gerekçesiyle birlikte geri çe
virmesi ve bir defa daha görüşülmesi hükmünü koy
muştur. «Geri gönderilen kanun, Millet Meclisince 
yine kabul edilirse, yayınlanır.» Bu maddenin met-
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ninde, «aynen kabul edilirse yayınlanır» diye sınır
lı bir kayıt yoktur. 

O itibarla, Anayasanın bu maddesinden aksine 
bir anlam çıkarmaya çalışmak, onu zorlamak ve 
dayanaksız bir yorum yapmak olur. 

Bu itibarla, Sayın Ülker'in, «karşı oy» yazıları
na katılan beyanına katılmak mümkün değildir. Ana
yasamız, «aynen kabul edilirse» hükmünü değil, «yi
ne kabul edilirse, yayınlanır» hükmünü getirmiş bu
lunmaktadır. 

Anayasamızda, yasaların denetlenmesine ilişkin, 
ayrı Anayasa kuruluşları ve hükümleri zaten vardır. 
İşlerin gereğinden fazla uzamasına neden olan çift 
meclis sistemimizden sonra, yasaların yayınlanması 
konusunda Cumhurbaşkanına sonsuz veto hakkı ta
nınması, yasama işlerini iyice uzatır. Anayasamız 
da bunu göz önüne alarak, Cumhurbaşkanına, yasa
ları bir defa geri çevirme hakkı tanımıştır; aynı ya
sayı ikinci kez geri çeviremez. 

O nedenle, Anayasa Komisyonu raporu yerin
dedir, Anayasaya ve onun esprisine uygun bulun
maktadır. 

Raporun kabul edilmesini diler, Yüce Heyetini
zi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Sanlı, muhalefet şerhinizden bahis ile söz 

istediniz, 
İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre, sadece 2 sa

yın üyeye kişisel söz verme olanağımız var. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda Yüce Heyetin 

onayını alacağım. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu ko
nuda oylama yapamazsınız, bu konuda haklı gözü
küyorum. 

BAŞKAN — Oylama... 
ALİ SANLI (Burdur) — Bu konu oylamaya sunu

lamaz, bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neden Sayın Sanlı? 

ALİ SANLI (Burdur) Usulî bakımdan izahatım 
var, açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına; peki efendim. 
Buyurun Sayın Sanlı. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 

3 . 7 . İ975 0 : 2 

Burada, Anayasa Komisyonu raporunun Genel 
Kurulun oyuna sunulması, aslında bir Anayasa mad
desinin yeniden yorumlanması anlamına gelir ki, 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde bahsedildiği biçimde 
yetkimizin olmadığı, bahsedildiği biçimde hatayı 
bir hata ile tamir etme gibi duruma düşeriz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, yanılmıyorsam, 
şöyle deniyor: «Anayasa Komisyonu veya Adalet 
Komisyonu raporlarına dayanılarak, Meclis Başkan
lığı, bir yasanın iadesini veya yürürlüğünü karar-
laştıramaz; bu istişarî mütalaalarla Cumhurbaşkan
lığına kanun tasan veya teklifini sevk edemez». Bu, 
93 ncü maddenin yorumudur; «bunu yapmaya yet
kisi yoktur» diyor, burada. 

Biz şimdi, bu yorumu yapmak durumunda ka
lıyoruz. Yani, İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre, 
Cumhurbaşkanlığı bize, «Meclis Başkanlığı bir İç
tüzük uygulaması hatası yapmıştır; yani, bir Anaya
sa Komisyonu raporunu normal olarak Genel Ku
rulda da müzakere edip kabul etmesi gerekirken, bu
nu yapmamıştır» diyor; İçtüzük maddesine dayana
rak, bir tezkere ile geri gönderiyor. 

Değerli milletvekilleri, biz neyi tespit ediyoruz, 
ne hakkında karar veriyoruz? Eğer bir yasanın 
2 nci kez veto edilmemesini tespit etmişsek, bu bir 
vakıadan ibarettir; bir teşriî tasarruf mahiyetinde 
değildir. Bir vakıanın tespitini hem yürütücüler tes
pit edebilir, hem Meclis Başkanlığı tespit edebilir, 
ondan yararlanacak hak sahipleri tespit edebilir. 
Anayasa Komisyonunun Cumhurbaşkanlığı tarafın
dan kabul edilmeyen metni, aslında bir tespit vakıa
sından ibarettir; bir teşriî tasarrufun belli bir par
çası değildir. 

Onun için, burada o raporun görüşülerek kabulü 
veya ademi kabulü gibi bir teşriî tasarruf yapama
yız.» 2 nci defa veto yok» demişsek, yoktur; «2 nci 
defa veto var» diyorsak, o zaman yasayı yeniden gö
rüşüp, tümünü kabul ettikten sonra maddelerine ge
çip müzakere etmek gerekir ki, açıkça Anayasanın 
93 ncü maddesinin yorumu anlamına gelir. Madem
ki, «veto yok» diyoruz, bir vakıayı tespit etmişiz, 
neyin oylamasını yapacağız. 

Başkan burada .oylama yapamaz; aksi ahide, Par
lamento ile Cumhurbaşkanlığı ilişkileri, bu kanun
dan itibaren, önümüzdeki dönemeçlerde son derece 
yanlış bir geleneğin doğmasına yol açabilir. 

Ben bu konuda söz aldım; eğer fırsat olsaydı, 
temel meseleye girip açıklama imkânını bulacaktım. 
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Sayın Başkanın oylama yapması son derece hata
lıdır; İçtüzükte buna ilişkin bir hüküm yoktur, yo
rumlamak suretiyle de yapamaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Şener, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER (Trab

zon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay zamanında 
iade edilmiş bulunan, Bazı Orman Suçlarının Affına 
Dair Kanunun bir gerekçesi vardı, bugün Sayın Ko-
rutürk zamanında iade edilmiş bir şekli vardır. Bun
ların ikisi arasında fark vardı. Sayın Sunay zamanın
da iade edilen kanun buraya geldi ve o kanun bura
da değiştirildi; hem de derinliğine değiştirildi, geniş
liğine değiştirildi, hemen hemen bunun içerisine bir 
kanun daha sokuldu. Onun için, Sayın Cumhurbaşka
nı Korutürk zamanındaki iade, evvelki iadeye benze
mez. Çünkü bizim adımıza vazife gören bir komis
yon bir kanun getirir; gider buradan bir arkadaş, 
yeniden bir madde ilâve eder. Ne yapılır o madde 
üzerinde? Yeniden müzakere yapılır, yeniden müza
kere açılır. 

Şimdi, Sayın Korutürk zamanında iade edilmiş 
olan, 2 nci iade değildir; yeni yapılmış olan değişikli
ğin iadesidir. Evvelden yapılmış olan değişikliği biz 
burada genişliğine arzu etmediğimiz halde, bazı grup
lar dolayısıyle Meclisin arzusu böyle tezahür etti ve 
değiştirildi. Sayın Korutürk zamanında bu değişiklik 
iade edildi; yani birinci iadedir, yani, Anayasanın 93 
ncü maddesine göre doğrudur ve böyle yapılmıştır. 

Şimdi, Sayın Başkanlık bunu oylamaya kalkışıyor. 
1924 Anayasasına göre, burada biz Anayasaya ay

kırılığı eleştirebilirdik, tefsir edebilirdik, yorumlaya
bilirdik; ama şimdi hakkımız yok. «Bu, Anayasaya 
aykırı mıdır, değil midir? Olmadığına göre, neyi oy
layacağız? Yani, biz tefsir yaparak «doğrudur» veya 
«yanlıştır» diyebilmek olanağına sahip değiliz ki. O 
rapor Anayasaya göre hazırlanmış. Anayasa Komis
yonu elbette 1961 Anayasasına göre hazırlamış. Sure
ta yapamazsınız; yaptığınız takdirde yanlış olur. Oy- \ 
larsanız da yanlış olur. 

Şimdi, bu yanlışlığı burada işlemek doğru değil
dir. Birinci veto 93 ncü maddeye göre doğru idi. Bu, 
ikinci veto değildir, yine birinci vetodur. Çünkü, ya
pılmış olan değişiklikler o kadar genişletilmiştir ki, 
e. Orman Kanununun esasına girmeyeyim - keresteci

likle meşgul olan bir kimse kaçakçılık yapıyor, onu 
da affediyoruz. Bu mümkün değildir. Aslında biz, 
Anayasanın 131 nci maddesini tadil etmek suretiyle, 
orman içinde yaşayan köylülerin, zaruret icabı, yok
sulluk icabı, fakirlik icabı yapmış olduğu suçları af
fediyorduk; ama biz şimdi öyle yapmıyoruz. Tica
ret yapanı da affediyoruz ve üstelik 1803 sayılı Af 
Kanununa göre, affedilmiş kısımları dahi öte tara
fa bıraktık, şimdi Orman Bakanlığı 280 küsur mil
yon lira ödemeye mecbur kalacaktır. 

Onun için, oylanması mümkün değildir Sayın Baş
kan. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Adalet Partisi grupu adına Sayın îsmail Hakkı 

Ketenoğlu. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, yine bir 

usulî tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

Usulî tartışmalarda gruplara, politik tercihleri için 
söz veremezsiniz. • 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, usul hakkında değil, 
işin esası hakkında. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, usul mü
zakerelerinde iki lehte, iki aleyhte söz verebilirsiniz. 
Rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, işin esası hakkında gö
rüşme yapıyoruz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Tutanağa bakın. Siz usul 
tartışması için müzakere açtınız. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. İşin esasiyle ilgili ola
rak söz verdim Sayın Şener'e. Sayın Ketenoğluna da 
işin esasyıle ilgili olarak söz veriyorum; usul için de
ğil. 

ALİ SANLI (Burdur) — Başlangıçta dediniz Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, size usul hakkında 
söz verdim, sizin görüşlerinizi aldım. İşin esası üze
rinde müzakere açacağım beyan ettim. 

Buyurun Sayın Ketenoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KE
TENOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanı, muhterem 
arkadaşlarımı saygıyle selâmlarım. 

Orman suçlarının affı hakkındaki Kanun Büyük 
Millet Meclisince* ikmal edildikten sonra, Cumhurbaş
kanı, bazı sebeplerle, tekrar görüşülmesi için iade et
miş. 

Bilmiyorum hangi sebebe dayanarak, Büyük Mil
let Meclisimiz ve Senatomuz, iade sebeplerini aşarak, 
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Kanununun tümünü tekrar müzakere etmiş, yeniden 
hükümler ilâve etmiş. 

Esas itibariyle, Reisicumhurun iade ediş sebebi 
olan kanun hükümleri üzerinde Meclisin görüşme 
yapması ve ona hasren bir karar vermesi icap eder. 
Bu takdirde, hakikaten, Reisicumhur ikinci defa 
Meclisin kararını iade edemez; fakat bugün carî olan 
usulde olduğu gibi, Meclis kanununun tümünü yeni
den müzakere eder ve yeniden birçok hükümler ilâve 
eder veya değiştirirse, Reisicumhura, değişen hüküm
lerin, yeni bir kanun hükmü olması dolayısıyle ye
niden tetkik edilmek üzere iade hakkını tanımak lâ
zım gelir. Grupumuzun düşüncesi budur. 

93 ncü madde, «Reisicumhur tarafından ikinci de
fa iade edilirse ne olacaktır?» bunu tasrih etmiyor; 
fakat 93 ncü maddeye göre, Reisicumhur tarafından 
birinci iade veyahut yeni hükümler ilâve edilmesi do
layısıyle ikinci iade üzerine, karar verecek olan Bü
yük Millet Meclisidir. Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı, Reisicumhurun yazısını, bir komisyondan mü
talaa alarak iade edemez. Çünkü, Reisicumhurun is
teğine cevap vermek, karar vermek hakkı doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisine aittir. 

Bu itibarla, Reisicumhurun 2 nci iadesinin, yani 
Orman Suçlarının Affı Hakkındaki Kanuna Yeni 
Hükümler ilâve Edilmesine Dair Kanunun yeniden 
görüşülmesi için, ikinci iadesi hakkında karar ver
mek yetkisi Komisyona veyahut Başkanlık Divanına 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi 
ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 25 arkadaşı
nın, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında uygu
ladığı içpolitika ile temel hak ve özgürlükleri kullan
ma olanağını ortadan kaldırdığı iddiasıyle Anayasa
nın 89 ncu Maddesi uyarınca Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11113) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
gensoru ile ilgili olan kısmına gelmiş bulunuyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Başkanvekilleri Sa
yın Erverdi ile Sayın Uğur'un 25 arkadaşı ile birlikte, 
İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk hakkında gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu
sunda görüşmelere başlıyoruz. Gensoru önergesi daha 
evvelce basılıp sayın üyelerimize dağıtılmış idi. Buna 

değil, doğrudan doğruya, 93 ncü maddenin sarahati 
icabı, Büyük Millet Meclisine aittir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ketenoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, bu konu daha evvelce, ifa

de ettiğim şekilde, Başkanlığa intikal etmiş; Başkan
lık, Anayasa ve Adalet Komisyonunun ve Başkanlık 
Divanının görüşünü almış olmasına rağmen, kesin bir 
sonuca vasıl olamamıştır. 

Bu kere, raporu Genel Kurulun onayına sunma-
mızdaki gaye, Genel Kurulun bu konudaki hakem
liğine müracaat etmek mecburiyetimizi ifade etmek
tedir. Onun için, konuyu Genel Kurulun onayına sun
mak zorundayız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosuna da gidecek mi bu? 

BAŞKAN — Efendim, rapor reddedildiği takdir
de, Genel Kurulun aldığı karar uyarınca, Cumhurbaş
kanınca geri gönderilen 1779 sayılı Kanun, tekrar 
görüşülmek üzere Adalet Komisyonuna gönderilecek
tir. Kabul edildiği takdirde. Cumhuriyet Senatosuna 
gönderilecektir. Sonucu da bu şekilde açıklamış olu
yorum. 

Raporu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar efendim... Kabul 
etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Böylece, kanun tasarısı, görüşülmek üzere Cum
huriyet Senatosuna gönderilecektir efendim. 

rağmen gensoru önergesini bir defa daha okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir süreden beri, ülkemizde Devletin iç güvenli

ğini ve demokratik rejimin işleyişini tehdit eden 
olaylar yer almaktadır. Dört partinin cepheleşme 
hareketi ile birlikte başlayan saldırılar ve zorbalıklar, 
Cephe Hükümetinin kuruluşundan sonra, cüreti art
mış olarak daha büyük hedeflere yönelmiş, daha 
yoğunluk kazanmış ve bütün yurda yayılmıştır. 

Bugün, Anayasamızın öngördüğü temel hak ve 
özgürlüklerin bir çoğunu, kullanma olanağı, yurdun 
pek çok yerinde kalmamıştır. Site Yurdundaki, Ata
türk Üniversitesindeki öğrenciden, Erzurum'daki ti
yatro sanatçısına; Makine Kimya işçisinden, cebinde 
Milliyet, Cumhuriyet Gazetesi taşıyan mühendise; 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 
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Tokat'taki esnaftan, Muşta'ki avukata; İstanbul'daki 
yurt bekçisinden, Ankara'daki Toplum Polisine, 
Kahraman Maraş'taki öğretmene; babaannesinin ku
cağında üç yaşındaki yavrudan Ana Muhalefet Par
tisi Liderine kadar pek çok yurttaşımızın canı, malı, 
hakları ve özgürlükleri tehdit altındadır. 

Cephe Hükümetinin işbaşında bulunduğu kısa 
dönemde siyasal nedenlerle yapılan öldürme, yarala
ma, toplu saldırı, baskı ve yıldırma olayları rekor 
düzeye çıkmıştır. Bu nitelikteki yüzlerce olayı, bir
birinden kopuk birer «adi zabıta vakası» olarak 
değerlendirmek mümkün değildir. 

Cephe Hükümetinin yapısı ve hedefleri, saldırı
ları yürüten kişiler ve kuruluşlarla olan ilişkisi, olay
lar hakkında yaptığı değerlendirmeler, saldırılar kar
şısında islediği tutum düşünülecek olursa, Türkiye'nin 
bir iç kargaşa ortamına sürüklenmesinde Hükümetin 
oynadığı rol açıklıkla ortaya çıkar. 

Ülkeyi bu noktaya getiren örgütlenmiş zorbaları, 
Hükümet «Devlete yardımcı» ilân etmiştir. Şimdi 
bu milis kuvvetlerini Devletin içine yerleştirme, gü
venlik kuvvetlerini onlara teslim etme hazırlığı ya
pılmaktadır. Gene bu amaçla yıllardan beri taraf
sızlık anlayışı ile görev yapan polisler, sürülmekte, 
kıyılmakta; okulunu başarı ile bitirmiş, sicili temiz 
polislerin meslekleriyle ilişkileri kesilmektedir. Çe
şitli polis dernekleri, emniyet müdürleri bu tablo 
karşısında kaygılarını dile getirmiş, uyarılarda bu
lunmuşlardır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Selçuk Erverdi 
Necdet TJğur 
Deniz Baykal 
Ekrem Sadi Erdem 
Neccar Türkcan 
Ahmet Şener 
Hayrettin Uysal 
Kemal Okyay 
Davut Aksu 
Hasan Yıldırım 
Remzi Özen 
Âdil Aüi Cinel 
Süleyman Genç 
M. Zeki Tekiner 
Tekin İleri Dikmen 
Niyazi Onal 
Oğuz Söğütlü 
Nurettin Karsu 
Yılmaz Alpaslan 
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Hükümet, yüksek yargı organlarının kararlarına 
meydan okuyarak, iş çevrelerinin sözcülerinden ge
len talimatlarla valileri görevinden alarak, hukuk dü
zenini ve Devlet otoritesini bizzat kendisi tahrip et
mekte, böylece bir kargaşa ortamının oluşmasına yol 
açmaktadır. 

Hükümetin bu tutumu ortaya koyuyor ki, bugüne 
kadar yaşadığımız olaylar, bundan sonra yaşayacak
larımızın sadece bir bölümüdür. Bu politika sürecek 
olursa, gelecek, yakm geçmişten daha da bunalım
lıdır. 

Geçen ikibuçuk ay içinde böyle bir Hükümet iş 
başında olmasaydı ve Millî Cephe tertipleri sahneye 
konulmamış olsaydı, ne Gerede saldırısı olurdu ne 
Diyarbakır olayları. Nitekim, cepheleşme öncesinde 
Türkiye, 12 Mart sonrasının bütün güçlüklerine rağ
men, bir iç barış ve güvenlik ülkesi haline getirile
bilmişti. 

Hükümet, saldırganlara cesaret vermekte, kanat 
germektedir. Hükümet, zorbalığı resmileştirmekte, 
meşrulaştırmaktadır. 

Bu tutum devam ettiği sürece ülkenin iç banşı 
ve güvenliği tehlikededir, demokratik rejim tehdit 
altındadır. 

Bu nedenlerle, Hükümet adına iç güvenlik poli
tikasından en başta sorumlu olması gereken İçişleri 
Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına ilişkin istemimizi saygıları
mızla sunarız. 

1 . 7 . 1975 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
C. H. P. Grup Başkanvekili 
Antalya Milletvekili 
Artvin Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Kars Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Nevşehir Milletvekili 
Muş Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
Kahraman Maraş Milletvekili 
Erzincan Milletvekili 
Tekirdağ Milletvekili 
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20. Cahit Kayra 
21. Mutafa İmirzalıoğlu 
22. Ahmet Durakoğlu 
23. Hüseyin Kadri Eyüboğlu 
24. Mehmet Fmekli 
25. Hüdai Oral 
26. Alev Coşkun 
27. Mehmet Can 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan önerge üzerinde görüşmeler sırasında ilk, imza 
sahibi, olan arkadaşımıza, daha sonra siyasî parti 

gruplarımıza ve daha sonra da Sayın Bakana sırsı 
ile söz verilecektir. 

Biraz evvel almış olduğunuz karar uyarınca, 
önerge sahibi sayın konuşmacı yarım saat, siyasî 
parti gruplarımız birer saat ve Saym Bakan bir saat 
konuşacaktır. 

Önerge sahibi saym üyelerden konuşmak isteyen 
var mı efendim? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Saym Hüdai Oral konuşacaklardır. 

BAŞKAN •— Sayın Hüdai Oral, buyurun efen
dim. Süreniz yarım saattir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bir süreden beri ülkemizde, devletin iç güvenli
ğini ve demokratik rejimin işleyişini tehdit eden 
olaylar nedeni ile, Hükümetin sorumlu üyesi olan 
Saym İçişleri Bakam hakkında verdiğimiz gensoru 
önrgesi iîe ilgili olarak görüşlerimizi sunmaya çalı
şacağım. 

Değerli milletvekilleri, dört partinin cepheleşme 
hareketi ile birlikte başlayan ve şiddetini her geçen 
gün artırarak rejimi tehdit eden saldırılar ve zorba
lıklar, Cephe Hükümetinin kuruluşundan sonra daha 
yoğun bir hal alarak, devletin temelini tahrip eden 
tehlikeli bir durum almıştır. 

Anayasanın öngördüğü temci hak ve özgürlükle
rin özü zedelenmiş, hak ve özgürlükleri yasaların gü
vencesi altında kullanma olanağı çok yerde kalmamış
tır. 

Faşist ve çağdışı eğilimlerin kol gezdiği Cephe Hü
kümeti, demokratik hukuk devleti kurallarının, faşist 
eğilimlerin ve Cumhuriyet düşmanlarının arkasında, 
bu eğilimlerin teşvikçisi ve tahrikçisi olarak çiğne
miş ve iç huzur ve barışı bozarak, Türk toplumunu 
tehlikeli ve vahim bir ortama doğru süreklemeye baş
lamıştır. 

Ankara Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
îzmir Milletvekili 
Adana Milletvekili 

Bu ortamda en büyük talihsizlik, 12 Martta de
mokrasiyi kazaya uğratan Sayın Demirel'in, bugün 
daha güçsüz ve halktan kopuk olarak Hükümetin 
başında ve bu tertiplerin içinde oluşudur. 

Yine, Türk Halkı için en büyük talihsizlik, de
mokrasiye inançsız, teokratik monarşi yanlısı ve sırtın
da devrim ve Cumhuriyet düşmanlığı yapmasiyle 
Anayasa Mahkemesinin mahkûmiyet kararını taşı
yanlarla, faşizm temsilcileri ve dikta heveslilerinden 
oluşan bir iktidar Hükümetinin bulunuşudur. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Ülkeyi bir iç kargaşa ortamına sürükleyen Hü
kümet ve onun sorumlu İçişleri Bakam hakkında si
yasal denetim yoluna gitmiş bulunuyoruz. İçişleri 
Bakanı hakkında gensoru açılması için bu önergemi
zin gündeme alınmasına karar verilmesini Yüce 
Meclisinizden isterken, karanlıkta kalan birçok önemli 
konuların aydınlığa kavuşmasının Türk demokrasisi 
bakımından önem taşıdığına inanıyoruz. 

Ayrı ayrı, halktan oy alarak iktidar olma umu
dunu yitirmiş dört partinin oluşturduğu azınlık Cephe 
Hükümetinin partizanca giriştiği yasa dışı karanlık 
oyunların, ülkeyi bugünkü anarşik ortama doğru gö
türdüğünde hiç kimsenin tereddimi kalmamıştır. An
cak şunu söyleyelim ki, Türk halkının demokrasiye 
olan bağlılığı ve kararlılığı, bu devrenin en kısa süre
de geçirileceğinin en büyük güvencesidir. Halktan ve 
seçimlerden kaçan bugünün azınlık iktidarı, kendisi
ni bekleyen mukadder akıbetten kurtulamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, seçimden ve yüksek mahke
melerin denetiminden kaçan bugünkü Cephe Hükü
metinin bu siyasî denetimden de kaçacağından ve 
gensoru önergemizin görüşülmesini engelleyeceğinden 
şüphemiz yoktur. Ancak, biz, Türk demokrasisinin 
geleceği bakımından, bu gensoru ile, ülkemizin için
de bulunduğu bunalımı ve Hükümet adına iç güven
lik politikasından sorumlu İçişleri Bakanının siyasal 
sorumluluğunun nedenlerini gerekçeleriyle sunmaya 
çalışacağız. 
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Değerli Milletvekilleri, görünen odur ki, ülkemiz
de üç yaşındaki yavrudan, Anamuhalefet Partisi 
liderine kadar pek çok yurttaşımızın canı, malı, hak ve 
özgürlükleri tehdit altındadır. Cephe Hükümetinin iş 
başında bulunduğu kısa dönemde, siyasal nedenler
le yapılan öldürme, yaralama, toplu saldın, baskı 
ve yıldırma olayları olanca hızıyla çoğalmıştır. Cep
he Hükümetinin yapısına ve zihniyetine uygun olan 
bu olayların, Hükümeti oluşturan partiler ve Hükü
met tarafından destek gördüğünde en küçük kuşku 
kalmamıştır. 

Bir Başbakan Yardımcısı, Anayasa dışı faşist ör
gütünü, büyük bir cüretle, devlete yardımcı ilân ede
bilmiştir. Oysa, Anayasamıza göre hiç bir kimse veya 
organ, kaynağını Anayasadan almayan bir-devlet yet
kisini kullanamaz. Bu faşist örgüt, devlet kuvvetlerine 
yardımcı olma yetkisini hangi yasadan almıştır Baş
bakan Yardımcısı böyle bir tanımı nasıl yapabilmiş
tir? Bu anlayış ancak. «Devlet benim» diyen faşizm
de vardır. «Komando» adı verilen, yasa dışı, kaba 
kuvvet örgütlerine devlet yetkisi izafe edecek kadar 
hukuk devleti anlayışından yoksun bir kişinin Baş
bakan Yardımcılığında bulunması, bunalımın başlı
ca nedenlerindendir. 

İçişleri Bakanının sorumluluğu altında, devlet gü
venlik kuvvetlerinin içine yerleştirilmeye başlanan bu 
faşist örgüt mensupları, devleti yıkmak için ne gere
kirse onu yapmaya çalışmaktadırlar. Kanlı olaylarda 
sorumlulukları saptanan ve Devlet Güvenlik Mahkeme
lerince haklarında kovuşturma açılarak tutuklanan 
birçok kimselerin, Millî Selâmet Partili olduklarının 
ve Millî Hareket Partisinin faşist örgütlerinde yer 
aldıklarının resmî belgelerle belirlenmesi, Hüküme
tin, karanlık ve tehlikeli oyunların içinde olduğunu 
göstermektedir. 

Merzifon, Amasya, Diyarbakır, Gerede ve To
kat gibi, kanlı olayların sanıklarının Millî 
Selâmet ve Millî Hareket Partili oldukları 
ve bu partilerin yöneticileri arasında bulunduklarının 
iddianamelerde yer alması, Cephe Hükümetinin, tüm 
olayların başlıca sorumlusu olduğunda en küçük bir 
kuşku bırakmamaktadır. Kanlı olayların sorumlusu, 
teşvikçisi ve tahrikçisi ve bu olayları yaratanların ha
mileri, Hükümettedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo», 
sesleri) 

Bu Hükümet huzur sağlayamaz. Bu Hükümet, 
bunun için, güvenliği tehdit eden olayların üstesin
den gelemez. Kutsal duyguları ve inançları sömüren 
Millî Selâmet Partisi ile faşistler, Hükümet içinde, 
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A.P. ile özdeşleşmişlerdir; demokratik hukuk devleti
ni tahribe yönelmişlerdir. Bir İçişleri Bakanı Meclis 
kürsüsüne çıkar; Anayasa ve yasalar gereğince, gü
venliğini sağlamakla yükümlü olduğu bir Anamu
halefet Partisinin Genel Başkanına silahla saldıran, 
Millî Selâmet Partili ve Millî Hareket Partili bir avuç 
zorbanın davranışlarını kınayacağı yerde - Meclis tu
tanaklarında var - camiye ateş edildiğini söyleyerek 
inanç sömürücülüğü yapar, dinî hislen tahrik eder
se, böyle bir kimsenin, Cumhuriyet Hükümetinde 
yeri olamaz. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Yurdun her yerinde gerekli siyasal tetbirleri al
mayarak, kardeş kanı dökülmesine tutum ve davra
nışlarıyla yol açan ve bu olayların faillerini teşvik 
eden bir İçişleri Bakanı derhal çekilmelidir. 

Türkiye'de camileri silah deposu haline getirerek, 
kardeşi kardeşe vurduran bir İçişleri Bakanı. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Çünkü kendisi ya
ratıyor. 

HÛDAİ ORAL (Devamla) — ... Türk halkının 
can ve mal güvenliğini sağlayamaz. Yanında Genel 
Başkanı olduğu halde, bozkurt rozetli faşist örgüt
lerle, resmî devlet hizmetleriyle ilgili toplantılarda 
bulunan bir İçişleri Bakanından tarafsız bir uygulama 
beklenemez. Böyle bir İçişleri Bakanı, halk için bir 
zulüm aracı olmaktan öteye gidemez. (C.H.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümet ve onun İçişleri Bakanı, tutum ve dav
ranışlarıyla, Türk devrimlerinin esaslarından ayrıl
mış, devrimlere karşı çevrelerin oylarını kazanmak 
amacıyle, devrimleri inkâr eden, m'eş'um tertiplerin 
içine girmiş, Atatürk'ü inkâra varan, devrimleri in
kâra varan, Cumhuriyet Türkiye'sinde olmaması ge
reken bir ortam yaratmışlardır. Siyasî ve hukukî ve 
cezaî sorumluluk altındadırlar. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cephe. Hükümetinin, muhalefeti inkâra kadar va
ran yasa dışı tutumları - müdahaleye gerek yok -
Atatürk devrimlerine karşı çıka çıka Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısına gelmenin mümkün olmadığını 
bilmelisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şu kürsüden, İçişleri Bakanı 
çıkmalı, «Ben İçişleri Bakanı olarak, hangi siyasal ve 
ekonomik kanaat ve düşünceye sahip olursa olsun, 
Türk vatandaşının iç güvenliği ile ilgili her türlü 
tedbiri almakla yükümlü ve sorumlu, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin bir İçişleri Bakanıyım» demeliy
di. Oysa ki, saym Ecevit'in önünde ve arkasında taş-
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lar ve kurşun yağarken, sayın Ecevit'in kürsüden ine
rek halkın üzerine gitmesinin olaylara sebebiyet ver
diğini söyleyecek kadar gülünç ve mantıktan, sağdu
yudan uzak bir konuşmayı bu Parlamentoda yapa
bilmiştir. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir İçişleri Bakanı.... 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

«Atatürkçüyüm» diyebilsin, kâfi. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Amma sağda, am
ma solda; amma sağda, amma ortada, hangi düşün
ceye sahip olursa olsun, kendi kişiliğinde, Bakanlığın
da, Cumhuriyet Hükümetinin İçişleri Bakanı olarak, 
onun can ve mal güvenliğinde ve özgürlüğünde ve 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyetinin kısıtlanmaya
cak bir ortama gelmesinden sorumludur. 

İçişleri Bakanı, toplantı yapmak isteyen ve Ana
yasanın 28 nci maddesinde teminat altına alınan top
lantı için, belirli, masum girişimlerde bulunan ister 
dernekler olsun, ister siyasî partiler olsun, onun hu
zur içinde konuşmasını sağlamakla yükümlüdür. Sa
yın İçişleri Bakanının cılız, her türlü hukukî nosyon
dan uzak, her türlü yasal sorunları bilmeyen, dağınık 
tutumu ile, orada Devlet Güvenlik Mahkemesince, 
Savcılığınca tevkif edilmiş olan Millî Selâmet Parti
lileri korumak için, devlet güvenlik kuvvetlerini da
hi yanlı olarak kullanmak isteğinin en belirgin bir 
sonucu olan bir konuşmayı burada yapabilir ve Ge
rede olaylarından dolayı, kendi siyasî partisine men
sup olsa dahi, onları kmayabilseydi, onların bunu 
yapmaması gerektiğini burada söyleyebilmek cesare
tini, medenî cesaretini, çağdaş cesaretini gösterebil-
seydi kendini alkışlardık; ama onda bu cesaret yok. 
Çünkü, o çağın çok gerisinde kalmış, ne yaptığını 
bilmeyen bir İçişleri Bakanıdır. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasına göre, 
siyasî iktidar, hükümet edenlerin malı değildir. Siya
sî iktidar, bugünkü siyasî iktidar, Anayasanın 4-5-6 
ve 7 nci maddelerinde gösterilen sınırlamalara tabidir. 
siyasî iktidar, kendisinin sağ cephede bulunduğundan, 
sağa açık olduğundan söz ederek, devlet yönetiminde 
sol tandaslı kişileri, demokratik sol anlayışta olan ki
şileri ve yöneticileri tasfiye etmek olanağına sahip 
değildir. Çünkü, demokratik hukuk devletinde bü
tün fikirler bütün düşünceler, her türlü tasallutan uzak 
ve tüm halk oyunda değerlendirilebilecek fikirler olarak 
kabul edilir. Oysa ki, polislerin görevlerinden alınması, 
daha yakında, emniyet âmiri olması lâz'.m gelen dört 
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arkadaşımızın, emniyet âmiri değil, sol tandanslı ol
duklarından söz edilerek, polislik mevkiine getirilme
si ve öbür yandan da, faşist olduğunda en küçük te
reddüt olmayan, bozkurt rozetleriyle vatandaş kanı 
ellerine bulanmış bulunan ve Türkiye'nin bütün or
tamını,, demokratik rejimi tahrip edebilmek, normal 
seçimlere gitmemek için her türlü yasa dışı hareket
leri, Hükümetten aldığı destekle ve güçle yapan ko
mando teşkilâtına mensup kişilere, İçişleri Bakanlı
ğında, güvenlik kuvvetlerinde görev verildiği müd
detçe, Türkiyedeki iç güvenliği, 'huzuru ve iç barışı 
sağlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşler yalnız benim 
görüşüm değildir. Tüm polislerin, Enstitü Mezunları 
Derneğinin, Polis Derneğinin bir bidiri ile kamuoyu
na yapmış olduğu açıklamada bütün bunlar olduğu 
gibi ifade edilmektedir. 

Bir İçişleri Bakanı düşününüz ki, kendi örgütü
nün derneği, karşısına çıkmış, «senin uygulamanı tas
vip etmiyoruz, sen çağ gerisinde bir uygulama yapı
yorsun; sen, siyasî tercihlerle, güvenlik kuvvetleri 
üzerinde baskı yapıyorsun» diyerek karşı çıkabilmiş 
ve ondan sonra da, demokratik hukuk devleti gerek
lerine uymaya, İçişleri Bakanını davet etmiştir. Öyle 
ise, Yasama Meclisinin yapacağı tek hareket şudur: 
Bu uygulamayı yapamayan, dar partizan zihniyetle 
belirli bazı kutsal duyguları tahrik ederek oy alıp, 
burada milletvekili adedini çoğaltmaktan başka hiç 
bir şey düşünmeyen ve devletin en önemli mevkiin
de, İçişleri Bakanlığı mevkiinin gereğini yerine ge
tiremeyen İçişleri Bakanlığı mevkiinin gereğini yeri
ne getiremeyen İçişleri Bakanı hakkında gensoruyu 
kabul edip, onun hakkında verilecek güvensizlik oyu
na itibar ederse Yasama Meclisi, görevini yapmış 
olur. 

Kim İçişleri Bakanı olursa olsun, herkes sunu iyi 
bilecek ki, Türkiye'de, tarafsız, siyasî kanaatlere göre 
hareket etmeyen, ancak kendi programını uygulamak
la yükümlü olmaktan öteye gitmeyen bir demokra
tik hukuk devleti hükümetinin bulunduğunu kabul 
edecek ve buna göre hareket etmek gerektiğini biz 
Anayasamızın öngörülen esasları içinde hepimiz kabul 
edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sayın İçişleri Bakanı
nın bu hareketinde kendisine destek veren kimdir? 
Niçin, sayın İçişleri Bakanı, «camide kurşun izlerinin 
olduğu»nu burada söylemek düşüncesine sahip ol
muştur, söyleyebilmiştir? Camii muhatap alarak, 
hedef alarak ateş eden mi olmuştur? Hayır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afkonkararmar) — Ken
dileri ateş etmiştir. 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hepimizin camie 
ve dine karşı olan saygısı belli. İçişleri Bakanı, niçin 
bunu konuşmuştur da, elinde silâhlarla, elinde bütün 
taşlarla, camiden^ o taşlan alıp gelip, Muhalefet Par
tisi Liderinin kafasına atmak isteyen Millî Selâmet 
Partililer hakkında söz etmemiştir? (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanı görevini 
yapmamaktadır. Bu İçişleri Bakanı, iç savaşın başlı
ca sorumlusu, sorumlusu ve iç savasın en büyük âmili 
olmak istidadındadır. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
M. S. P. sıralarından «Sizin zamanınızda da oydu», 
«Yuh» sesleri, gülüşmeler.) 

Sanmayınız ki, sayın İçişleri Bakanı bunda yalnız
dır. Sayın Demirel'i irşat ediyorum: 12 Mart öncesi, 
demokratik rejimi kazaya götüren sayın Demirel, ara 
rejiminden çıkmak için çırpındığı zaman, yanında, de
mokratik rejimin başlıca savunucusu olarak sayın 
Ecevit'i ve Cumhuriyet Halk Partisini görmüştü. 

(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Şimdi de, ara rejimden çıktıktan sonra, öyle kişi

lerle bir koalisyon yapmıştır ki, çağ dışı, demokra
tik hukuk devletiyle ilgisi olmayan faşist örgütlerle 
bir araya gelmiştir ki, sayın Demirel, tüm bunlardan, 
İçişleri Bakanının icratından aynı zamanda ve aynı 
ölçüde sorumludur. (M. S, P. sıralarından «yuh» ses
leri, gülüşmeler.) 

Değerli arkadaşlarım, bu gülmeleri, bu tebessümle
ri 12 Marttan evvel ben çok gördüm. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Göz yaşla
rı yi e. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) —. Evet, «Yollar yü
rümekle aşınmaz» diyerek, kardeşin kardeşi vurduğu 
ortamda, Türkiye'nin neler çektiğini gördüm. Hepi
miz bir noktada demokratik rejimi savunmaya mec
buruz; hepimiz, demokratik rejimin bir kazaya uğra
maması için güç birliği yapmaya mecburuz; ama bu 
biçimde, iç barışı ortadan kaldıran bir anlayışın uy-
gulanmasıyîe bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında, sa
yın İçişleri Bakanının bir sorumluluğu var: «Niçin ted
bir almadınız?» diyoruz. Bir toplantı yapılacak, ya
rın Selâmet Partisi yapacak, öbürgün Adalet Partisi 
yapacak. Kitleler birbirine mi girecek; halk birbiriyle 
mi uğraşacak? Anayasanın öngördüğü Toplantı ve 
Gösteri Hürriyeti Kanunu, yasası var. Bu yasanın 
gereklerini uygulamaktan niçin imtina ediyorsunuz? 
Eskiden, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu var

dı; 1961 Anayasasından sonra «... Hürriyeti Kanunu» 
oldu. Bakıyorsunuz, belirli egemen çevrelerden gelen 
bir kişi, hükümeti kurma iddiasında olan bir kişi, 
belirli çıkar çevrelerinin temsilcisi, sanayi çevrelerinin 
temsilcisi ortaya çıkıp, İzmir'de grev dolayısıyle göre
vini yapan haysiyetli bir idare amirini, haysiyetli bir 
emniyet müdürünü bir çırpıda görevinden alabiliyor 
(M; S. P. sıralarından «3ravo» sesleri) ve bunu gö
revinden alırken de, hukuk devleti kurallarım çiğni
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım «Bravo» ' 
diyor. Diyeceklerdir. Çünkü, hamurlan, Atatürk 
ve Cumhuriyet düşmanlığı ile yoğrulmuştur; diyecek
lerdir. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Çünkü, devlet kurtaran insan, onlar için, Ata
türk değil; onlar için, onların baş hamisi Abdülhamit 
Han'dır; bizimki ise, Atatürk'tür; aramızdaki fark bu
radan geliyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar; M. S. P. sıralarından, «Başka ne vardır?» 
sesleri.) Bunlar, Anayasa Mahkemesinin kararında 
vardır, kararında. İsterseniz okuyayım. Neler söyle
diğiniz vardır. Evet, sayın Demirel dahil, masonluk
ta, söylediğiniz sözlerde, «Abdülhamit'i tahttan indi
renler, bir avuç Trakya'dakı Atatürk dahil - mason
lardır.» diyen sizlerin buraya gelebilmiş olması dahi 
bir talihsizliktir Türk Milleti için. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların ötesinde, iki 
tane küçük partinin yapmış olduğu bu tahrikler ve 
ortalığı karıştıran bu tutum ve davranışlarının yanın
da sayın Adalet Partisinin, çağdaş olduğunda şüphe
miz olmayan; ama sağ yapıda olan sayın Adalet Par
tisi yöneticilerinin, aynı fiillere, hemfiil olarak katıl
mış olmalarını anlamak mümkün değildir. Sayın İs
mail Hakkı Yıldırım, 23 . 6 . 1975 tarihinde bir de
meç vererek şöyle söylüyor: «C. H. P. liderinin ta
kip ettiği hatalı politikasının kendiliğinden davet etti
ği millî bir reaksiyona maruz bulunduğunun artık id
rak edilmesi gerekir». Yani, millet tepki gösteriyor
muş, toplantılara artık gitmememiz, bu şekilde konuş
mamamız gerekirmiş... Daha başka türlü talimatınız 
var mı? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Bir insan halktan oy almaz, halktan kopar, zayıf 
gelir; bunun burukluğunu duyar; hiç olmazsa, bir 
parça haysiyetli bir insan olarak, yerinde bir parça 
oturmasını, çenesini tutmasını bilir. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyor, diyor ki sa
yın Yıldırım - eğer Adalet Partisi Genel Başkanvekiîi 
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olmasaydı, gerekli görmez, cevap dahi vermezdik - : 
«C. H. P. Genel Başkanı, sorumsuz tahriklerine de
vam ederse, milletin reaksiyonu giderek artabilir». 

Değerli arkadaşlarım, bunun ölçüsü ne? «Milletin 
reaksiyonu giderek artabilir...». 

Ya size tahammül edemeyen bir halk varsa, ya 
size tahammül edemeyen halk sokaklarda, Cumhuri
yet Halk Partisinin iktidara gelmesi için çırpınıyor ve 
ve bekliyorsa... Onu hiç düşünüyor musunuz? (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Seçime, seçime. 
BAŞKAN — Sayın Demir, teşrif ettiniz edebi söz 

atmaya başladınız, rica ediyorum, lütfen sükûnetle ta
kip edin. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bu biçim bir ko
nuşma? Milletin reaksiyonunun giderek arttığını söy
leme, bir iç savaş tahrik etmekten başka bir anlam 
taşımaz. Milleti tahrik ediyor; iç savaşı bozuyor. Di
yor ki: «Ey millet, reaksiyon gösterin, tepki gösterin, 
toplantıları sabote edin». İşte, Adalet Partisi Genel 
Başkanvekilinin yaptığı konuşma budur. 

Değerli arkadaşlarım, bunda başarılı olamayacak
lardır. Gitmektedirler, çökmektedirler, silinmektedir
ler. Sayın Demirel diyor ki: «Felâket tellâllığı yapı
yormuş sayın Ecevit» (M. S. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, felâket tellâllığı yapan, mil
letin reaksiyonundan bahsederek milleti iç savaşa sü
rükleyen esas felâket tellâlı, tüccarları, Adalet Parti
sinin ta içinde bulunmaktadır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz bir noktada birleş
meye mecburuz. Bu Parlamentoda bugüne kadar, böy
lesine, Türkiye'deki vatandaşları birbirine sokan bir 
yönetim tarzı gelmedi. Her gittiğiniz yerde üç beş 
komando, silâhlandırılmış komando toplantıya mü
dahale ederek, taşla tecavüz etmektedir. Bugüne kadar 
tek bir Cumhuriyet Halk Partili tutuklanmamıştır. 
Tutuklanan kim? Millî Selâmet Partili. Tutuklanan 
kim? Adalet Partili. Tutuklanan kim? Millî Hareket 
Partili... 

CEMAL TERCAN (îzmir) — Hayda... 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, bütün bunlar iddianame ile ilgili olarak elimde 
mevcut, iddianamede yazılı; isim isim okumamı isti
yorsanız, Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanan 
insanların, kişilerin, şimdi içişleri Bakanı burada çık
sın, - kimlerin tutuklandığını, kimler hakkında Türk 
Ceza Kanununun 143 ncü maddesi gereğince dava 

açıldığını, Türkiye'yi bölücü hareketlerle, faşist hare
ketlerle kimlerin suç işlediğini tespit eden iddianame
ler gereğince kimler hakkında kamu davası açılmış
tır - lütfen okusun; cesareti varsa okusun. Bunları 
okuyamayacaktır; yalandır ve kolaydır; ama onları 
tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak, oturduğunuz yer
den lâf atmakla hiçbir konuyu çözümlemek mümkün 
değildir; ama sayın Selâmet Partililere şunu söyleye
yim: Arıtıyorsunuz Adalet Partisinin biraz tabanını. 
Sanıyorduk ki Demirel, daha güçlenecek, onunla bir
likte çok güç katacak. Kendisi erimekte her geçen 
gün, onun farkında değil. Ama, demokratik rejimin 
ne olacağı konusunda şüphelerimiz var; ama şunu 
söyleyeyim, Millî Selâmet Partisi, tuttuğu yolda de
vam ettiği müddetçe, Anayasa Mahkemesinin mah
kûmiyet ilâmında gösterilen gerekçeler üzerinde has
sasiyetle durmadığı müddetçe, çağ dışı olduğu müd
detçe, kendisi ile hiçbir zaman, Türk ulusunun ya
rarlanması mümkün değildir. Millî Selâmet Partisi 
Anayasa dışı bir örgüt haline gelmiştir. Millî Selâmet 
Partisi, fikir ve düşünce özgürlüğünü dahi tahrip ede
bilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İki ayda mı Ana
yasa dışına çıktı? Geçen sene beraberdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sayın Ataöv, rica edi
yorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ge
çen sene ortaktınız, beraberdiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. Lütfen, size söz vermedim. Rica ediyorum, otu
run efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Geçti onların moda
sı, geçti. 

BAŞKAN — Sayın Demir, sayın Demir rica edi
yorum efendim, lütfen. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım ,önemli olan, özgürlüklerin ve fikirlerin söylen
mesi değildir. Önemli olan, toplumun gerisinde kalmış 
olan kişilerin, toplumun, çağdaş toplumun gerekleri
ni yerine getirebilecek bir ortama doğru yönelmeleri
dir. 

Artık biz sağ partilerden çok şey beklemiyoruz. 
Tek beklediğimiz şey, seçim. Sizin hakkınızda gerçek 
hükmü Türk halkı verecektir. (Gürültüler) 

Seçimden siz korkmaktasınız. Sizler, «milliyetçi
lik» adı altında, milletten korkan insanlarsınız. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Sizler, Türk halkının 
şaşmaz kararından korktuğunuz için, seçime de gide-
memektesiniz ve devleti tarhip edebilmek için ve kut-
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sal duyguları istismar etmek suretiyle oy alabilmek 
için her türlü gayrimeşru yollara tevessül edebilmek
tesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümet ve İçiş
leri Bakanı meşruiyetini kaybetmiştir. Meşum ve ka
ranlık birçok oyunların içerisindedir ve bu Hüküme
tin içişleri Bakanı hakkında söylenen şu sözler çok 
ilginçtir... 

BAŞKAN — Sayın Oral, toparlıyorsunuz değil mi 
efendim? 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Diyor ki sayın İzmir Emniyet Müdürü Atabek, 
«Son olayların yasalara ters düşen tasarrufları, 
övünçle, geçmişe kuşkulu gelecekler doğurma istidadı 
gösterdiği için, daha uzun süre çalışmakta bir yarar 
görmedim». 16 Haziranda İzmir'de uygulanan ge
nel grevde emniyet olarak hiçbir kusurları bulunma
dığını kaydeden Atabek, «Şükranla karşılanması ge
reken bu durum, bazı çevrelerce hoşa gitmemiştir. 
Bazı çevreler her karışıklıktan yararlanmayı ve dev
letin zabıtasını kendi özel zabıtalarıyım? gibi kullan
mayı bir hak telakki edegelmenin alışkanlığı ile, ge
reken girişimlerde ve basın yolu ile de bu hususu açık
ça ilân etmekten çekinmemişlerdir.» diyor ve ilâve 
ediyor, «Polisi, işçi ve öğrenci ile çeşitli yörelerde 
karşı karşıya getirmek ve çatıştırmak dilek ve gayret
lerinde bulundular». 

Polisi işçi ile, gençlerle çatıştırmak isteyen bu Hü
kümet, iş barışı, huzuru ve güvenliği sağlayamaz. 
Bu Hükümetin ve bu İçişleri Bakanı hakkında önemli 
bir vesikadır bu, Parlamentomuz için önemli bir bel
gedir, bunun üzerinde dikkatle durulması ve hakların
da, bundan sonra da siyasî sorumluluğun ötesinde, 
hukukî sorumluluk, cezaî sorumluluk cihetine de gi
dilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiri var. Bu bildiri, po
lis derneklerinin bildirisi. Bu bildiride, «Siyasal ikti
darın tercihleri, küçük rütbeler üzerinde dahi etkin
leşmesi, polisi siyasî çekişmenin içine itmeye başlamış
tır...» deniyor, şikâyet ediyorlar. Polis, siyasî çekiş
menin içine girmiştir, sokulmuştur. Bunun tek so
rumlusu Adalet Partisidir ve Millî Selâmet Partisi
dir. (Gürültüler) 

Siyasal güç sahipleri, emniyet örgütüne parti mi
litanlarım alırlarsa, liyakat ilkesini çiğneyerek, patro
naj sistemini getirirler ki, bu da devletin, zor kullan
ma yetkisini elinde bulundururken, örgütün iç bütün
leşmesini bozacağı gibi, toplumsal olaylarda, yanlı 

davranmasını zorunlu hale getirir. Bu da iç güven
liği temelinden yıkar. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik hukuk devleti
nin gereklerinin uygulanması gerekir. «Çağdaş bir eği
tim sistemi istiyoruz, öğretim sistemi istiyoruz» diyen 
Türk polisi, ekonomik özde siyasal özü kavrayan bi
linçli Türk güvenlik kuvvetleri olarak ortaya çıkmış
tır. İşte, gerçek tepki budur; işte, halkın tepkisi bu
dur; işte, güvenlik kuvvetlerinin tepkisi budur. Bir 
müddet, bazı güvenlik kuvvetlerini tek yanlı kullan
mak olanağını bulabilirsiniz; ama bilesiniz ki, Türk 
halkı önümüzdeki seçimlerde size gerçek dersinizi ve
recek ve siz mukadder akıbetten kurtulamayacaksınız. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oral. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığımıza şu ana ka
dar gruplar adına konuşmak isteyen sayın üyelerin 
isimleri gelmemiştir. Sırasıyle söz vermek zorunda
yım Anayasanın 89 ncu maddesine göre. Siyasî parti 
gruplarından konuşmak isteyen varsa, lütfen işaret 
buyursunlar efendim. Yoksa, Hükümete söz vere
ceğim. Yani, Hükümet konuştuktan sonra siyasî par
ti gruplarımız konuşamaz. Bunu ifade edeyim. 

Buyurun efendim, Adalet Partisi Grupu adına sa
yın Oğuz Aygün. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Biraz önce, önerge sahibi olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi mensubu bir arkadaşımızın konuşmasını hay
retle, ibretle ve biraz da üzüntü ile dinledim. 

Buraya çıkarken, arkadaşlarım, «O kadar çok ha
zırlığa lüzum yok» dediler. Aslında, sadece sayın ha
tibin söylediklerine arzı cevap edecek olsaydım, haki
katen lüzum yoktu. Onun için, evvelâ sayın hatip
ten başlamak suretiyle cevap vereceğim; ama ondan 
sonra, bazı gerçekleri Yüce Türk Parlamentosunun sa
yın üyelerinin gözleri önüne teker teker sermeye ça
lışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hüdai Oral bura
daki konuşmasında, rejimi tehdit eden saldırılardan 
bahsetti. Rejimi tehdit eden saldırıların Türkiye'de var 
olduğunda biz de kararlıyız. 

«Hak ve özgürlükler zedelenmiştir» diyor; doğru
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız, bu rejimi tehdit 
eden saldırılarla, hak ve özgürlükleri zedeleyen failde 
beraber değiliz. 
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«Anayasa Mahkemesi mahkûmları ve dikta taraf
tarları Hükümette bulunmaktadır» diyor. «12 Martta 
demokrasiyi kazaya uğratan sayın Demirel» den bah
sediyor ve «Azınlık Cephe Hükümeti tek başına ikti
dar olmaktan yoksundur» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hatip yine devam ediyor; 
seçimden ve yüksek mahkemelerin denetiminden kaç
maktan bahsediyor, «Faşist örgütler tutuklandı» di
yor. «Camie ateş edildiğini söyleyerek hisleri tahrik 
edenler Cumhuriyet Hükümetinde yer alamaz» diyor. 
«Kardeşi kardeşe vurduran İçişleri Bakanı» ndan bah
sediyor ve bozkurt rozetine takılarak, bu rozeti taşı
mayı nakîse olarak ifade ediyor. «Ecevit'in halk üze
rine gittiğini söyleyecek kadar kendini unutan İçiş
leri Bakanı var» diyor. «Siyasî iktidar, sağ olduğunu 
söyleyerek solu tasfiye etme hakkına sahip değildir» 
diyor. Daha birçok şey ifade ettikten sonra, «Bu 
görüşlerimi, polis enstitüsü teşekkülleri de bildiriler 
dağıtarak ifade etmiştir. Çağ gerisinde icrat yapıyor
sunuz» diyor ve Demirel'i irşat ettiğini söylüyor. 
«Niçin tedbir almadınız?» diye İçişleri Bakanına sual 
soruyor. «Seçimden korkuyorsunuz» diyor. 

Şimdi, bunlarda bir ihtilâfımız olmadığını, zanne
diyorum, tespit için söyledim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu söyleyeyim : 
Bu Hükümet, seçim sonrası ortaya çıkan Meclis arit
metiği içerisinde aylarca devam eden bir buhrandan 
sonra kurulmuş bir Hükümettir; beklenen, aranan bir 
hükümet boşluğunu doldurmuş olan bir Hükümettir. 

Siz, 1973 seçimlerinden sonra iktidar oldunuz ve 
iktidarda bulunduğunuz müddet zarfında kendi pren
siplerinize uygun icraat yapmaya çalıştınız. Ne şekil
de icrat yaptığınızı biraz sonra arz edeceğim. 

Yalnız, «Bu Hükümet, tek başına iktidar olamayan 
siyasî partilerden oluşmuştur.» demek, sanki siz ço
ğunluktasınız, siz iktidar yapabiliyorsunuz imajını ya
ratmaktadır. Ben size, gayet sakin bir şekilde, sizin de 
çoğunlukta olmadığınızı saygıyla hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız, çoğunlukta olan 
bir başka şey var. C. H. P. çoğunlukta değildir, A. 
P. de çoğunlukta değildir; diğer muhterem partiler 
M. S. P., D. P., C. G. P. de çoğunlukta değildir, 
ama çoğunlukta olan bir şey vardır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — M. H. P.'ni çoğun
lukta diyor. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, bura
da parti grupları olan partilerden bahsediyorum. Evet 
sayın Birgit, M. H. P. de çoğunlukta değildir. 

Yalnız, burada çoğunlukta olan başka bir şey 
vardır; solun karşısında, milliyetçi ve mukaddesatçı 
olan ekip çoğunluktadır. (A. P., M. S. P., C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ve siz, maale
sef solun çığırtkanlığını yapanlar, siz, çoğunlukta de
ğilsiniz. Millet bir şeyi iktidara getirdi; millet, milli
yetçi ve mukaddesatçı olan insanları iktidara getirdi; 
ama millet sizden oyunu esirgedi ve size oyunu ne za
man verdi? Çok partili hayatın başladığı günden bu
güne kadar, ne C. H. P.'nin, ne onun paralelinde 
olan sol teşekküllerin bugüne kadar iktidara geldiği 
görülmedi. Bugüne kadar çoğunluk partisi olarak se
çimleri neticelendiği görülmedi ve siz bir hayalin, 
bir hasretin, bir ıstırabın içerisinde her sefer kürsüye 
gelir; gerek Millet Meclisinde, gerek meydanlarda, 
«Çoğunluğu bu sefer seçimlerde alacağız, millet bizi 
iktidara getirecektir» dersiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 12 Ekimde görü
şürüz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Allah aşkına bir 
kere iktidara getirsin, ondan sonra konuşma hakkına 
sahip olun (A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tekin Erer, Sü-
. leyman beyi Taksim'e çağırıyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, seçimlerden... 

Sayın Birgit, biz sizin hatibiniz konuşurken sükû
netle burada takip ettik. En az talebe günlerinizin 
heyecanını bırakmak suretiyle beni sükûnetle lütfen 
dinleyiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gayet sakinim. 
Başbakan yardımcıları o heyecanın içinde. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kürsüye gelir 
konuşursunuz. 

Seçimden ve yüksek mahkemenin deneticinden ka
çanlardan bahsettiniz. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir garabeti ortaya 
koyalım. O garabet de şudur: Burada eleştirmeye 
çalıştığınız İçişleri Bakam mıdır; yoksa içişleri teş
kilâtı, emniyet teşkilâtı, güvenlik kuvvetleri ve Da
hiliye Bakanlığının administrasyonu mudur? Evvelâ 
bana bunu söyleyiniz. 

A .DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Demagoji 
yapıyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Size demagojiyi 
tarif ederim. 
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Eğer bu İçişleri Bakanının şahsı ise, Allah'tan 
korkunuz; Allah aşkına, yani İçişleri Bakanı sizinle 
on ay beraber iktidarda kaldı; o zaman birtakım 
mümtaz vasıfları taşıyordu da, sizinle ayrı olunca mı 
bu vasıflardan arınıverdi? (A. P„ M. S. P., C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Biz iktidardayken 
siz onlara neler söylüyordunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer yüksek mah
kemenin denetiminden kaçandan M. S. P.̂ ni kastedi
yorsanız, eğer bunda M. S. P.'ni suçluyorsanız... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yalan mı söylü
yoruz? 

BAŞKAN — Sayın Birigt, çok rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizinle beraber ik
tidar olmak suretiyle onların, böyle bir soruşturmadan 
uzak kalmasını, masun kalmasını siz temin ettiniz. 
(A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, sa
yın Ecevit hakkında soruşturma önergesinin burada 
görüşüldüğü sırada değerli grupunuz obstrüksiyon 
yaptı. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır, yanlış, gö
rüşülmedi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dün, dün, daha 
dün. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yanlış, doğruyu 
söyleyiniz, size yakıştıramadım, görüşülmedi, sizi 
doğru bir adam tanıyorum doğru söyleyiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yanlışım varsa 
tashih edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Uğur rica ediyorum efendim, 
sayın Uğur. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Dün burada, sayın Ecevit'in hakkındaki soruştur
ma önergesi müzakere edilmeden evvel, salondaki ço
ğunluğunuzun ve salondaki kuvvetinizin kâfi derece
de olmadığını hissederek peşinen bir obstrüksiyona 
gittiniz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Başka bir önerge 
sırasında ve siz neredeydiniz o sırada? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Size yakışmadı, 
size yakıştıramadım. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sayın Uğur rica ediyo
rum efendim, çok rica ediyorum efendim, çok rica 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, iş buraya gelmişken... 

Karşılıklı diyalog kuramayız ki sayın Uğur. Söyle
yeceksiniz tabiî, grupunuzun söz hakkı var gelip ko
nuşacaksınız. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Size yakıştırama
dım bunu ben. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sabredin beyefen
di, biraz iradenize hâkim olunuz. Ne bu telâş yani? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele seçimden 
açılmışken size bir şey söyleyeyim. 

Değerli arkadaşlarım, burada polemik yap
mak istemiyorum; ama bir gerçeği... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yaptınız ama, 
yaptınız. . 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Karşılıklı diya
log kuramayız ki Sayın Uğur. Müsaade ediniz, ben
den daha yaşlısınız yani. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yaptınız, 
polemik de yaptınız, demagoji de. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Seçimden kor-
kuyariar» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Adalet Partisi Grupu, 
içinden, 196J'in silâhların gölgesinde mücadele ve
rerek seçime giren insanların topluluğudur bu. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALEV COŞKUN (İzmir) — O zaman Genel Baş
kanınız başkası idi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve 1961'de er
kekçe, mertçe, cesurca mücadele verdik. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Şapka nerede, 
şapka? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Şapkalardan 
bahset. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz buraya gök
ten zembille inerek gelmedik; biz buraya birtakım 
şeyleri istismar ederek gelmedik, biz buraya, .mey
danlarda karşılıklı diyoloğ kurmanın mümkün ol
madığı ve tek taraflı propagandaların yapıldığı mey
danlardan, korkusuzca çıktık, geldik. 

Değerli arkadaşlarım, bu grup öylesine ağır, 
Öylesine korkunç hadiselerin çarkından geçerek gel
miştir ki, sizin burada «Seçimden korkuyorsunuz» 
lâfı, en hafifinden gülünç olur. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 
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ALEV COŞKUN (İzmir) — Hadi gidelim öyley
se. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 12 Ekim Pazar 
günü. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka-
daşlarım, şimdi bakınız o «Gidelim» diyen arkada
şıma söyleyeyim; şimdi bir odada toplanmışınız 
«Hadi gel dışarıya kavga edelim» diyorsunuz. De
ğerli arkadaşım, her şeyin bir kaidesi var, her şe
yin bir usulü var. Bu seçim de bir nevi siyasî bir 
harptir. Bu siyasî harbe girerken, bu siyasî harbin 
icapları ne ise, tedbirleri ne ise, şekli şümulü ne 
ise bunları yapar öyle gider akıllı bir teşekkül. Siz 
seçim sloganını ortaya atarken, yegân yegân siz de 
seçime inanmıyordunuz. Blöf yaptınız ve blöfünüz 
tutmadı. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Görseydi
niz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, sizin se
çim önergeniz geldi buraya. Seçim önergenize niye 
itibar etmediniz? Grupunuz bütün kitlesiyle burada 
bulunarak seçim önergesini niye burada savunmadı? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayımız yetmi
yor. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Siz neredeydiniz 
o zaman? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz seçimden ya
na değildik. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hah tamam, me
sele yok. (C. H. P. sıralarından «Tamam» sesleri, 
alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bugün de de
ğilsiniz, yarın da olmayacaksınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bir şey 
yakalamış gibi çırpınrnayınız. Ben size bir şey söy
leyeyim. Biz, seçimi akıllı bir politika olarak ta
kip ediyoruz. Biz seçimi istediğimiz zaman getiri
riz; getifdiğimiz zaman da, isteseniz de istemeseniz de 
çıkartırız buradan. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) . 

Muhterem arkadaşlarım, bir meseleyi ortaya 
atarken, o meselenin takipçisi olacak güce sahip
seniz ortaya atınız. 

Değerli arkadaşlarım, sonra ben size bir şey 
söyleyeyim. Bu «Bozkurt» rozeti... 

Şimdi, burada konuşan arkadaşım yok, ama ken
disinin duyacağım taiuain ederim. Bir defa Türk 
tarihinin; malı oian ve mülî efsanelerimizi irikâr edefl 
bir edanın içerisinde burada konuştu. Bozkurt, Türk 
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tarihinin derinliklerinde yatan ve Türk tarihinin ma
lı olan bir efsanenin sembolüdür. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk'ten 
daha mı ileri, Atatürk'ünkünü çıkarıp takıyorsu
nuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Evvelâ bundan 
böylesine gocunmayınız. Sonra ben size bir şey söy
leyeyim, Millî Türk Talebe Birliğinin rumuzunda da 
Bozkurt vardır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Atatürk kaldır
mıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk'ü 
çıkarttınız, Bozkurt'u taktınız. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Evvelâ ger
çek, ondan sonra efsane. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve Sayın Birgit, 
senelerce o rozeti taşıdım diye öğündün, dik başlı 
gezdin. 

Vaktiyle Millî Türk Talebe Birliğinin çatısı altın
da, karşınızda konuşan naçiz arkadaşınız, ben de, 
şimdi oturduğu yerden söz düellosu yapmaya çalışan 
Sayın Birgit de Millî Türk Talebe Birliğinin Boz-
kurtlu rozetini taşıdık.; 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O Millî Türk 
Talebe Birliği, Kemalist Millî Türk Talebe Birliği 
idi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sonra muhterem 
arkadaşlarım, ben size bir şey soracağım. 

Sayın Ecevit'in halk üzerine gidişini, İçişleri Ba
kanının bahsettiğini ifade ettiler. Evvelâ şunu ga
yet samimî olarak söyleyeyim; Sayın Ecevit burada 
ilk hükümeti aldığı, Başbakan olduğu ve şu sıralar
da oturduğu sırada, - gayet samimiyetle söylüyo
rum - memleketin o günün şartları içerisinde - başka 
türlü aritmetik tablo mümkün değil - iki parti birleş
mişler, Başbakan olarak şuraya oturmuş - gayet 
samimî söylüyorum - vatansever bir duyguyla, içten 
gelen bir duyguyla ben ve arkadaşlarımın çoğu, mu
vaffâkiyetini gönülden arzu ettik. Neden arzu et
tik? İlk defa Başbakan oluyor. Bir aşk ile bir he
yecan ile vazife başına geliyor. Bir genç adam, bir 
politikacı, şu Parlamentonun çatısı altında seneler
ce kademe kademe ilerlemiş bir insan. Muvaffaki
yetini hakikaten canı gönülden arzu etik. Bunu yal
nız ben arzu etmedim, yalnız arkadaşlarım arzu 
etmedi; itimat ediniz ki, Genel Başkanımızdan baş
lamak üzere, parti kademelerimizin her üyesi arzu 
etti, ama gayet acayip bir garabetle karşılaştık. 
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Millî Selâmet Partisi ile anlaşamayacaklarını biz 
baştan da biliyorduk. O tarihte Millî Selâmet Parti
si ile anlaşabilecekleri kanısında idilerse, affetsin
ler, Sayın Ecevit ileriyi göremiyor; veya Sayın Ece-
vit o tarihte, «ne olursa olsun ben bir kere Başba
kan olayım» diye düşünüyor idi ise, o zaman ona 
diyeceğim yok; o zaman, şu kadar zaman, Millî 
Selâmet Partisi ile boşuna vakit kaybetti. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Büyük söyleme
yin Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Millî Selâmet Partisi ile münasebetimize 
gelince; bizim M. S. P. ile bir asgari müştereğimiz 
var. Onu hesaba katmıyorsunuz. Sizin, M. S. P. 
ile bir asgari müştereğiniz yok, ama bizim var. Biz 
bir cenah açtık. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Konya'da. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, eğer dinlemeyecekse-

niz, rica ediyorum.' 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Dinliyorum Sa

yın Başkan. Ne biliyorsunuz dinlemediğimi? 
BAŞKAN — Dinliyorsunuz, ama devamlı söz 

atıyorsunuz, rica ediyorum efendim. Çok istirham 
ediyorum Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Dünyanın bütün 
parlamentolarında olan şeyi söylüyorum. Dünya 
parlamentolarında ne yapılıyorsa onu yapıyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bizim açtığımız 
cenah... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Menfaatte 
birleştiniz M. S. P. ile. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunları benim 
zamanımdan Sayın Başkan düşecek, bir şey kaybet
tirmiyorsunuz Sayın Birgit. 

Efendim, ben Sayın Birgit'i çok iyi tanırım da, 
eski arkadaşımızdır, ben tabiî görüyorum, ama 
Başkan için garip geliyor. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim açtığımız 
bir cenah var, o cenah şu: Biz dedik ki, memleket 
bir tehlikeye gidiyor; bunu samimiyetle söylüyo
rum, bu tehlike, memleketin süratle yabancı ideo
lojilerin baskısı altında kalışı... (A. P. sıralarından 
«Komünizme doğru» sesleri) 

Ve gayet açıklıkla, arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi, komünizme doğru sürüklenmek istenmesidir. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Faşizme doğ
ru. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, müsaa
de buyurun. 

Bakın ben Sayın Ecevit'e komünist de demiyo
rum. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Diyemezsi
niz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama şimdi bu 
yola gittiğini gördük ve farkında olmadan C. H. P. 
nin içerisine sızan birtakım unsurların da buna yar
dımcı olduğunu da müşahede ettik. Bunun üzerine, 
memleketi kurtarabilmek için bir tek çare olduğu 
noktasında, görüşerek - konuşarak değil, herkes 
içinden gelen bir duyguyla bir anda birleşti. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Menfaatte 
birleştiniz, çıkarda birleştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — M. S. P., A. P. 
nin bu açtığı cihatta beraber oldu. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Kime açtınız 
cihadı? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — C. G. P. bu duy
guyu hissetti...; 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Ehli salibe 
açılır cihat. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, lütfen, rica ediyorum 
efendim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Cihadı kime karşı 
açtınız? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siyasette bir ha
zım vardır. Evvelâ hazmetmesini öğrenin. Sıra ge
lir konuşursunuz. Her şeyin bir usulü var. Dibini 
dinlemeden başı hakkında karara varma, biraz sab
ret be arkadaşım. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Burada her kelime
yi söyleyemezsin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi değerli ar
kadaşlarım, bu açıdan cenaha C. G. P. geldi ve en 
enteresanı, birçok kimsenin hazmedemediği başka 
bir şey oldu. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Petrol şir
ketleri girdi araya. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç rica ediyorum. (C.H.P, 
sıralarından «para para» sesleri) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokratik Par
tinin içerisinde yer alan veya dışarıda bağımsız ola
rak bulunan, fevkalâde vatanperver, milliyetçi duy
guyla hareket eden insanlar da bu çatının ve bu ce
nahın içine geldi. Anlayamadığınız budur, size an
latamadığımız budur. Bunu anlamak için biraz 
gayret sarf etseniz sizinle çok kolay anlaşacağız, ama 
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bunu anlamamakta, meseleyi hafife almakta ısrar 
ediyorsunuz. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — İsparta pazarı... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bu memlekette 94 yaşına gelmiş bir zatın, 
politikadan elini çekmiş bir zatın dahi, katkısı ola
rak, şu grupla beraber, şu muhterem aziz arkadaşla
rımızla beraber, bu açılmış olan bayrağın altına, 
güç ve kuvvet katmak için çırpınışını, gayret sarf 
edişini gözleri dolarak Türk vatandaşı seyretti, hu
zur ile seyretti. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Komedi ile seyretti. 
HASAN BÜTÜNER (Amasya) — İsparta paza

rı gibi seyretti. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, birinci anlayamadığınız budur. İkincisi de 
şudur: Sayın Demirel Başbakan olmuştur. Muhte
rem arkadaşlarım, politikada alışacaksınız, sizin 
suçladığınız, sizin beğenmediğiniz, sizin takdir et
mediğiniz, ama eğer millî iradeye inanıyorsanız, 
millî iradenin kendisine güç kattığı bir şahsın istedi
ğiniz kadar karşısında gayret sarf ediniz, millî irade
ce beslendiği müddetçe şu vatanda oturabileceğini 
kabullenmeyi öğreneceksiniz. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin hamuru
nun, «Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile yoğrul
duğu» söylendi. Bu talihsiz bir ifade... Kendisine o 
seviyede cevap vermek istemiyorum, yalnız şunu 
söyleyeyim: Adalet Partisi Atatürk tefekkür felsefe
sine mutlak bağlıdır,ve bağlı kalacaktır. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri) 

FAHRÎ ÖZÇELÎK (Antalya) Sözde bağlı, sözde.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisi, 

millî bütünlüğe örf, âdet ve harsımıza tecavüze yelte
nen her türlü alçak ve namussuz ideolojinin karşı
sında olmaya devam edecektir. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Faşizmin 
karşısında olduğunu da söyleyebilir mi Adalet Par
tisi?., 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ediyorum efen
dim. lütfen. Devamlı müdahale ediyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, «Her türlü alçak ve namussuz ideolojinin» 
diyorum. Burada bir başka konuşma münasebeti 
ile de söyledim, tekrar da söyleyeyim, madem is
tiyorsunuz söyleyeyim: 

Şimdi değerli arkadaşlarım, siz onlara faşist di
yorsunuz. (C. H. P. sıralarından, «Onlar kim» sesle-
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ri.) Kime faşist dediğiniz belli. Onlarda size, kendi 
kongrelerinde diyorlar ki, «Bunlar kızıl faşisttir.» Şim
di, onlar, «Biz faşist değiliz, karşımızdakiler kızıl fa
şisttir» diyor. (A. P. sıralarından «Komünist diyorlar.» 
seslen.) 

Ben size bir şey söyleyeyim, onlar size ayrıca bir 
de «Komünist» diyorlar. Siz çıkıp da, «biz komünist 
değiliz» diye neden demiyorsunuz. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Halk bize 185 
tane verdi size 145 tane verdi. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu parlamentonun 
çatısı altında komünistim diyen var mıdır?... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyleyin de halle
din meseleyi. Ben istiyorum, gönülden istiyorum. Al
lah aşkına, bu Parlamentonun çatısı altında ben ko
münist değilim diyen her insan gönülden alkışlarım. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Öyle olması 
lâzım. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Var mı Parlamen
tonun içinde diyen?. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, ben evvelâ şahsen ve temsil ettiğim kitle iti
bariyle, komünizmin karşısında olan bir zihniyetin 
temsilcisiyim. Gayet açıklıkla söyleyeyim, bu kürsüye 
sayın üyeleriniz gelsin, sayın konuşmanîarınız gelsin, 
sizin tabirinizle, bizim tabirimizle hatipleriniz gelsin 
ve bu kürsüde size, hepinizin duyacağı şekilde, «Biz 
komünizmin karşısındayız» desin, ben kendisini otur
duğum yerden alkışlarım. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Siz de kendi 
kongrelerinizde veya burada faşizmin karşısında ol
duğunuzu söyleyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşım, Adalet Partisi Genel Başkanvekili İsmail 
Hakkı Yıldırım hakkında, «Yerinde oturmalıdır» diye 
bir tabir kullandı ve «Haysiyetli bir insan olarak» de
di, her halde onu bir nakise olarak kullanmak istemi
yordu, orada da bir sürcü lisan yaptı hatip arkadaşım. 

Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu Parlamento
nun çatısı altında, asgarî, herkesin en az sizin kadar 
haysiyetli olacağını kabul ediniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo sesleri.) Bunu kabul etmediğiniz müddetçe Par
lamentoya saygısız olursunuz.. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Öyle olması 
lâzım geliyor, biz de öyle düşünüyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve gayet tabiî o 
espri içindeyim. Şu Parlamentoda sizin, Parlamentoyu 
ayakta tutmaya, itibarlı kılmaya çalışan her arkadaşı-
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miza. gönülden destek olmanızı istemek de Parlamen
tonun bir üyesi olarak benim hakkımdır. 

Onun için Sayın İsmail Hakkın Yıldırım'm görüş
lerini de, fikir özgürlüğüne söz hürriyetine hürmet et
tiğini ifade eden bir teşekkülün kabullenmesi ve haz
metmesi lâzımdır. 

Sırası gelmişken söyleyeceğim; fikir özgürlüğü, söz 
hürriyeti... Evet muhterem arkadaşlarım, biz bunun 
azamisine taraftarız, ama hudutsuz değil, hududu var. 
Hududu... 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Hududunu 
siz mi tayin edeceksiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hududunu şimdi 
kimin tayin edeceğini söyleyeceğim. Türkiye Cumhuri
yet Anayasası tayin eder. Bu söz hürriyeti, fikir hürri
yeti, Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne kastedece
ği noktaya kadar ve komünizmin tehdit ettiği noktaya 
kadar vardır. Ama söz hürriyeti diye, komünizmin pro
pagandasını yapan söz hürriyeti istiyorsanız, değerli 
arkadaşlarım bu mümkün değildir. (C. H. P. sıraların
dan, gürültüler.) Bizim kavgamız bu kavgadır, politika
da varlığımızın nedeni budur. Sebebi vücudumuz bu
dur, 

Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, bir 
hususu daha belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap ediyorsunuz de
ğil mi Sayın Aygün?... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Evet Sayın Baş
kanım, ama tabiî Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü
ne arzı cevap ediyorum. 

Şimdi İçişleri Bakanı için, «Neden tedbir almadı?» 
diyorlar. Biz burada bu meseleyi, İçişleri Bakanının 
şahsını aşan bir mesele olarak görürüz. Bakın nasıl 
şahsını aşan bir mesele olarak görürüz? 

Bu gensoru niye verildi? Evvelâ onu tetkik ede
lim. Bu gensoru, sizin zamanınızda İçişleri Bakanı 
olan ve bağrınıza bastığınız bir zatın bugün Adalet 
Partisiyle beraber koalisyonda İçişleri Bakanı oluşunu 
hazmedemeyişinizden verilmiştir. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Ama başka bir şey derim; bağrınıza basmadıysa-
nız, o zaman da samimi değildiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben hadiselerin mu
hasebesinden çok hadiselerin tespitine önem verecek ve 
kararı yüksek vicdanlarınıza bırakacağım. Müsaade 
ediniz, sabırla dinleyiniz. 

Arkadaşlarım, bu gensoru niçin verildi? Gensoru 
Hükümeti beğenmediğiniz ve tasvip etmediğiniz için 

verildi ve bu gensoru İçişleri Bakanının şahsında, si
zin beğenmediğiniz tarafları dile getirmek için verildi. 
Bunlar yeni hadiseler değil. Gensoru önergesini oku
yoruz; gensoru önergesinde bahsettiklerinizin hiç bi
risi, dünkü, evvelki günkü, daha evvelki günkü mese
leler değildir. Bu meseleler bundan önceki günlerde 
ortaya çıkmış meselelerdir ve siz bunu daha geniş im
kânlar içinde vermeniz lâzım gelirken, bir sansasyon 
yaratmak için, bir hadise yaratmak için ve Meclisin 
kapanacağı sırada bir istifhamı efkârı umumiyede do
ğurabilmek için vermişsinizdir. Bunun için gensoru 
verişinizde samimiyet olmadığı iddiası içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız burada gensoru öner
gesinde ne diyor : «Böyle bir hükümet ikibuçuk ay 
içinde iş başında olmasaydı, Millî Cephe tertipleri sah
neye konulmamış olsaydı, ne Gerede saldırısı olur
du, ne Diyarbakır olayları» diyor. Bu doğru; önerge
nizin içindeki bu ifade doğrul Çünkü, eğer böyle bir 
Hükümet, sizin tasvip etmediğiniz, beğenmediğiniz bir 
Hükümet ikibuçuk aydır işbaşında olmasaydı - bizim 
tabirimizle 80 gündür işbaşında olmasaydı - siz bu 
tahammülsüzlüğün içerisinde bir Gerede, bir Diyarba
kır olaylarının.... (Gürültüler.) 

Hemen feveran etmeyin. Vakıaları ispat edeceğim; 
hemen telâş etmeyin. 

ALİ KÖKBUDAK (Konya) — Ne biliyorsun fe
veran edeceğimizi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Olaylarının müseb
bibi ve yaratıcısı olmazdınız. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi sizlere onları ispat edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, vaktimiz var, bunları söy

lemeden evvel Türkiye'nin bugünkü manzarasına de
ğineyim. Bakınız bizim sizinle anlaşamadığımız taraf
lara değineceğim; bildiklerinizi söyleyecek değilim. 
Bir saat hem uzun zamandır, hem kısa zamandır. As
lında söylememiz icap eden sözler için kısa zaman
dır, ama kısa zamanı değerlendirmeye çalışacağım. 

Türkiye'nin bugünkü manzarasında sizinle anlaşa
madığımız bir nokta var : İrlanda'dan, İtalya'dan, Is-
koçya'dan, Finlandiya'dan adam kalkıyor, Amerika'ya 
gidiyor, yerleşiyor ve bir Amerikan milliyetçiliğinin 
bayraktarlığını yapıyor. Biz güzel memleketimizde, 
aziz vatanımızda, aylı yıldızlı bayrağın altında, aynı 
dine bağlı, aynı örf, âdet ve harsa bağlı kişiler olma
mıza rağmen birtakım menfaatini o noktada bulan si
yasî teşekküller tarafından parçalanmak istiyoruz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Onlar 
kim? 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim, geleceğim. Siz beraber teşhis edeceksiniz. 

Şimdi nasıl oluyor bu iş? Bir taraftan kalkılıyor, 
Doğuya gidiliyor. Aziz vatanımızın Doğu bölgesi ha
kikaten senelerce ihmal edilmiştir, ama Muğlalı ha
disesinden bu yana Doğulunun ismini ağzına almayan
lar, Doğuda politika yapmaya çalışıyorlar. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Onları Mos
kova'ya kovmak istediler. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyledim efendim, 

«Muğlalı hadisesinden buyana» dedim. Doğunun ismi
ni ağzına almayanlar, Doğuda da insan yaşıyor mu di
ye düşünmeyenler, zihniyetleri itibariyle bunu idrak 
edemeyenler, bir gün geliyor, - başka çare kalmamıştır, 
politikada her silah mubahtır gibi bir edanın içerisin
de - farkında olmadan memleketimiz için kötü yaralar 
açacak bir politikaya başvuruyorlar. Ben daha kimin 
olduğunu söylemedim, durun, çıkacak o. 

Şimdi diyorlar ki; «Efendim burada etnik grup
lar vardır ve o etnik grupları tahrik ediyorlar.» Ora
da etnik grupların parçalanmasını temin edebilmek için 
her türlü beyanatı, tahriki yapmaktan geri kalmı
yorlar. O yetmiyor, değerli arkadaşımız, bir bakan 
arkadaşımız bu kürsüye geliyor ve burada Türkiye 
için artık mesele olmayan, olmaması icabeden ve me
denî âlemdeki mümtaz mevkiini almış olan Türki
ye için çok ayıp olan mezhep meselesini burada dile 
getiriyor ve arkadaşlarım da vatan sathına yayarak 
bu meseleyi körüklüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizim yapımız sizden bu 
noktada ayrılıyor. Biz diyoruz ki, Türkiye de etnik 
grupların hepsini içine alan sadece Türk-Milleti var
dır; (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Türk 
halkı da değil, Türk halkları da değil, Türk milleti 
vardır. 

Nitekim Sayın Ecevit son Doğu gezisinde bunun 
sıkıntısını ve memleketteki tahribatını görmüş ola
cak ki... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Aksini daha 
önce ne zaman söylediğimizi buraya getirmelisiniz. 
Aksini ne zaman söylediysem buraya getirmelisiniz. 
(Gürültüler) Lütfen burada söyleyin, ispat ediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yeni bir lâf 

değil, o. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, arz ede

ceğim, arz edeceğim. 

Sayın Ecevit, daha evvel bunu söyledi demedim 
ben. Ben demedim daha evvel... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sizin sözcü-
lerinizdi, siz ima ediyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim, arz edeceğim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — İlâç fab
rikalarından bahset. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, Sayın Hortoğlu... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ecevit bu 

hatayı bazı sayın hatiplerinin, mümessillerinin, tem
silcilerinin yaptığı tahribatın hatasını, memleketsever 
bir duyguyla görmüş olacak ki... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kimin hata
sını?... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Türk halkları 
yok, Türk halkı vardır.»dedi. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kimin hata
sını?., 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Türk halkı tabirin
den ben Türk milletini anlıyorum. Onun için de ken
disini bu noktada takdir ediyorum. 

Ancak, İstanbul'da bir miting yapıldı. Bu miting
de sloganlar, Sayın Ecevit'in arzusu hilâfına slogan
lar, maalesef benim başlangıçtan beri söylemeye ça
lıştığım ve memleket için tehlikeli olacağına işaret 
ettiğim şekilde gelişti, inkişaf etti. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Utanmaz... Ne za
man biliyordun bunu?.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Coşkun rica ediyorum, rica 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi sayın hatip, 
iradene hâkim ol. Meclisin çatısı altında konuşan ha
tibe «Utanmaz» tabirini... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Yerimden sana mü
dahale ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Utanmaz» tabi
rini sana kemali ciddiyetle, edeb içerisinde iade ede
rim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ben de sana iade 
ediyorum. 

OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi bakınız Türkiye'de manzara bu. 
Eğer açar, National Coğrafik mecmuası da dahil ol
mak üzere, Amerikan mecmualarının çoğunu karış
tırırsanız,. İngiliz mecmualarının çoğunu kanşûrır-
samz bizim Doğudaki bu tip birtakım hareketledmi-
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zin ne şekilde inkişaf ettiğini; medenî memleketle
rin üzüntü ile, bazı memleketlerin de politik bakım
dan işlerine geldiği için büyük bir arzu ile takip et
tiklerini görürsünüz. Onun için... 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Ben de üye
siyim derginin, hangi sayısı?.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mart sayısı. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, size bakın bir şey 

arz edeceğim. 1950 senesi, meşhur, rahmetli İnönü' 
nün... Meşhur kelimesi tabii Sayın İnönü'ye değil 
de, rahmetli İnönü'nün meşhur nutku vardır. Onu, 
eğer, benim yaşımdaki arkadaşlar ve daha yaşlılar 
hatırlayacaklar, gençler belki hatırlamazlar, biran 
hatırlayacak olursanız, Taksim nutkunda rahmetli 
İnönü, gençliğin politikaya âlet edimesinin şiddet
le aleyhinde bulunmuş ve «Politikaya gençliği âlet 
edenlerden hesap soracağız.» demiş idi. Sene 1950 ba
harı. 

TANKUT AKALIN ((Kırklereli) — Ortaklarını
za söyleyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, aynı teşek
kül, Cumhuriyet Halk Partisi, ondan, fazla değil muh
terem arkadaşlarım; 1,5 ay sonra, Taksim nutkun
dan 1,5 ay sonra Devrim Ocaklarını, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kollarını ve muhtelif örgütle
rini - kendi tabirleriyle -, muhtelif teşekküllerini -
bizim tabirimizle - kurdular. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — O Arapça, öbürü 
Türkçe. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onu anlayan var, 
onu anlayan var Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Nasıl söylüyor
sun?.. O Arapça kelime, öbürü değil. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin lisanınıza 
göre söylüyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — «Teşekkül» Arap 
dili, diğeri Türkçe. Bu nasıl milliyetçilik? Biri Arap 
dili, öbürü senin dilin Türkçe. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, sizin ta
birinizle söylüyorum, siz anlayasınız diye. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Biri Arap dili, 
diğeri Türkçe. Kendi dilini kullan, kendi dilinle alay 
etme. Kendi öz Türkçeni kullan. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İlâç fabrikala
rından bahsetsene. 

OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Şimdi, şimdi, muh
terem arkadaşlarım... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Hortoğlu, rica 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, meraka ve heyecana kapılmayınız. Telâşa 
ve heyecana kapılmayın... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Sözlerim bittiği zaman telin edersiniz. 

BAŞKAN — Saym Hortoğlu... (Gürültüler) 
NECDET UĞUR (İstanbul — Kendi dilinle alay 

etme,ayıptır. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Diyalog mu kura

cağız Sayın Uğur yani? 
Şimdi arkadaşlanm, bakm ben bir şey rica ede

yim sizden... 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İlâç fabrikala

rından bahsetsene. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer sabredemi-
yorsanız, Sayın Çakmur, sabredemiyorsanız, şöyle 
kenarda oturunuz, iradene hâkim olamıyorsan, ken
dini zaptedemiyorsan, kendi kendine hâkim olamı
yorsan, Allah aşkına dışarıda.. (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, siz devam buyurun 
efendim. Sayın Hortoğlu rica ediyorum efendim. 
Rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben size insan-ı 
kâmili tarif edeyim... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — İsmet Paşanın bir 
sözü vardır, «Şimdi ben bile sizi kurtaramam» de
mişti. Şimdi sizi Ecevit de kurtaramayacak. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, size söz vermedim, 
rica ederim efendim, rica ederim. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Ecevit de sizi kurta
ramayacak. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bakınız, 

bu usulleriniz var ya bu usulleriniz, işte bunlar si
zin dışardaki tutumunuzun içerideki bir numunesi 
oluyor. A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ve inanınız şahıslarınıza bilmem, ama Türkiye Par
lamentosunun sayın üyeliği vasfına hiç yakışmıyor. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Ecevit de kurtarama
yacak. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşım, siz bu lâflarınızı kendi iç bünyenizde 
konuşun, rahatlarsınız, diazem gibi gelir size, rahat
larsınız. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Huzur duyarsınız, bunları kullanın, bizim en ağır 
şartlar altında siyasî mücadele yapmış olan kişiler ol
duğumuzu belki bimiyorsunuz, öğreniniz, öğreni
niz. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Türkeş'e 
sor, bakalım ne diyor? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi niçin söyledim 1950 Taksim nutku
nu; var bir sebebi, bırakmıyorsunuz ki anlatayım. 

1950 Taksim nutkunda, böylesine samimiyetsiz 
bir tutum içine giren Cumhuriyet Halk Partisinin 
o zamanki teşkilâtı, bugünkünden çok farklıydı. Çün
kü, o zaman solcu ve komünist eylemlere itibar 
eden bir Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. Sadece genç
liği istismar eden gençlik kolları, gençlik teşekkül
leri kanalıyie iktidara gelebilmeyi... 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — İftira edi
yorsun... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yahu Allah aşkı
na kardeşim hâkim olamıyorsanız, Grup Başkanı
nız da hâkim olamıyor, ama dışarı çıkın da konuşa
lım kardeşim yani. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Dilinize hâkim 
olun, dilinize. 

BAŞKAN — Sayın Uyanık, rica ediyorum lüt
fen efendim. Lütfen yerinize oturun efendim. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ya, beyefendiler 
ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın çok değerli 
arkadaşlarımız var, vakar içinde seyrediyorlar, din
liyorlar. İnsan-ı kâmil'in bir vasfı da kendisine hâ
kim olmasıdır. (C. H. P. sıraalrından gürültüler) Al
lah aşkına hâkim olun canım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Cevap verirsiniz yani Sayın Uğur, 
cevap hakkınız var. Sayın Uyanık, Sayın Uyanık, ri
ca ediyorum efendim, lütfen yerinize oturun. Sayın 
Ensarioğlu, Sayın Ensarioğlu... (Diyarbakır milletve
killeri Abdüllâtif Ensarioğlu ile Mahmut Uyamk'ın 
birbirleri üzerine yürümeleri) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — O zaman ne sol
culuk, ne komünizm yoktu, ne de onların sloganları 
yoktu. Cumhuriyet Halk Partisinin o günkü hareketi, 
gençliği istismar etmek gibi bir kusurdan öteye git
miyordu. Müstebit bir idare vardı, tek parti idaresin
den çıkılmıştı ve tek partiye bağlılıktan kurtulama
mıştı, onun dengesizliği vardı. Ama bugün, o tarihte 
Demokrat Partinin iktidara gelişinin hemen akabin
de, Demokrat Partinin iktidara gelişinin hemen aka
binde, tahammülsüzlük göstererek, bu iktidarla bu 
memleketin işleri yürümez diye bağıranlar yine on
lardı. Şimdi bakınız, 1975 senesine gelindi. (Gürül
tüler) 

Beyefendi doğru söyle diyorsunuz, 10 sene idare 
ettiler; pırıl pırıl altın devriyle 10 sene idare ettiler. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, akışlar) 

NECDET UĞUR (Istanul) — Yine büyük söyle
diniz. (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kaldı ki, 7,5 ay, 
10 ay zor iktidarda kalabilmiş olan bir partinin, böy
le 10 senelik bir iktidar dönemini kınamış olması-

.nı da ben fevkalâde yadırgadım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yine büyük söy
lediniz, büyük söylediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 1975... Bitsin, son
ra konuşun Sayın Uğur, kehanette bulunmayın. 

1975 Taksim nutkunda Sayın Ecevit, birtakım 
beyanlarda bulundu, ama onun da öbürüne bir ben
zer tarafı var, yine «Milliyetçi Cephe» tabir etetik-
leri, Milliyetçi Partiler Topluluğu dediğimiz Hükü
metin, siyasî iktidarın iş başına gelişinden hemen 
sonra, yine aynı reaksiyonu, aynı heyecanı göster
diler. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz kendiniz • 
koydunuz o ismi, biz koymadık. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim sordular, 
arz edeyim. «Milliyetçi Cephe kime karşı dediniz» 
Onun için söyledim. 

BÜLENT ECEViT (Zonguldak) — İsmini siz 
koydunuz, o ismi öyle, siz koydunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz koyduk, biz 
koyduk. Bu bir cihattır. «Bu açılan cihat kime kar
şı» der. Komünizme karşıdır, komünizme karşıdır. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İlaçlardan bah
set, ilâçlardan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Yılmaz, Sa
yın Hortoğlu rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ecevit Tak
sim nutkunda, suçluyor, suçluyor. Ortada olan suç 
nedir? Soruyorum, ortada olan suç nedir? Yani Sa
yın Ecevifin Taksim nutkunda ortaya koyduğu suç 
nedir? Daha kısa cevap vereyim. Kendi fiilleridir. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Senaryoyu yazan kendileridir, münekkit de ken
dileridir. Muhterem arkadaşlarım, bakın hadiseleri 
iki yönden.... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Gerede'de de «Cihat» 
diyorsunuz, Mecliste de «Cihat» diyorsunuz. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, I 
arkadaşlarım müsaade etsinler, zamanımızı değerlen- I 
direbileyim. I 

BAŞKAN — Efendim, buyurun siz, buyurun. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hâdiseleri iki yön

den analize edeceğim. Bakın gayet kısa, gayet popü
ler. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Gayet popü
ler, gayet popüler... I 

Ee, anlayamıyorsunuz kardeşim ne yapayım ya- I 
ni? Sayın Üretmen sana söylüyorum, ama anlaya
mayanlarınız var. (C. H. P. sıralarından gürültüler) I 
Hepsini söylüyoruz anlamıyorsunuz kardeşim. Şimdi, 
bakın bu hâdiseler, şimdi hâdiseleri.. I 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen anlata
mıyorsun. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anlatmaya çalı
şıyorum, sabredersen belki anlatabileceğim. Ölçüsü- I 
nü sonra anlatayım. I 

BAŞKAN — Sayın Aygün, karşılıklı konuşma- I 
yın efendim. Siz buyurun Genel Kurula hitap edin. I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım. Bakın gayet açıklıkla söyleyeyim. Şimdi I 
siz ne diyorsunuz. Bu işi iki türlü tahkik etmek lâzım. 
Bu hâdiseleri kimler yarattı? Yani şu önergenizde be- I 
yan ettiğiniz hâdiseleri kimler yarattı? Bu hâdiseleri ya 
sol militanlar yarattı, bizim iddiamız; veyahut da... 
(C. H. P. sıralarından «Tuu» sesleri) Dur be karde
şim sen kendine tükür. I 

Veyahut da sağ grupa mensup olduğunu ifade I 
ettiğiniz gençler ve vatandaşlar sizin nazarınızda bu I 
işlerin failidir. I 

Şimdi ben ikisinin de kısaca bir eleştirisini yapa- j 
cağım. I 

Şimdi, «Sol militanlar yaptı» diyoruz. Sol mili- I 
tanlar yaptığı takdirde ne olur? ı 

12 Mart öncesinde Adalet Partisinin, «sözde ikti- | 
dar etme şeklini beğenmeyenler», sizin tabirinizce «Ay
dınlar, ilericiler» her türlü kanun dışı yollara başvur- I 
dular. Ceza yediler, Güvenlik Kuvvetlerince takip edi- I 
lerek Türk adliyesince tevkif edildiler, ve ceza ye- I 
diler, sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin gayretiy- I 
le, Anayasa Mahkemesinin karariyle af gördüler, I 
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde de sus- I 
tular. Neden?... Neden?.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Devlet oto
ritesi olduğu için. I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Neden?.. İdare 
şeklinizi beğenmedikleri için. mi?.. (Gürültüler) Yağ- I 
sız, unsuz, pirinçsiz, bir yığm gıda maddelerinden | 

| yoksun, ve bunların hepsine yapılan zamlara rağmen, 
I uzayan kuyruklara rağmen sizi beğendikleri için mi?.. 
I (C. H. P. sıralarından «Devlet otoritesi olduğu için» 
I sesleri) 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Üç ay sonra 
yağ fabrikası mı kurdunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunları isteyip 
I bekledikleri için mi? Arzuladıkları iktidar bu oldu

ğu için mi sustular? Ve arzu ettiklerine kavuşan in-
I sanların sükûnu, rahatı ve rehaveti içine bunun için 

mi girdiler? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

I Telâşlanmayın, mânâyı anlamanız için dinleme-
I niz lâzım. 

Kimse size çekilin demediği halde, Hükümet üs
tünüze kaldı diye iktidar olarak, her gün buhran ve 
kriz geçirdiğiniz, âdeta kaçarcasına Hükümeti bırak
manızdan sonra, aylarca süren Hükümet buhranı 

I döneminde bu beyefendiler niye sustular? Merak 
I ediyorum efendim, suallerin cevabını vereceksiniz 

ve bu aydın vatandaşlar neden seslerini çıkarmadı-
I 1ar? Ondan sonra bu ilericiler, bu aydınlar Hükü-
I met buhranı zamanında da susarlarken, Milliyetçi 
j Cephe Topluluğu iktidara gelince, yine tahammül ede

mediler? Hoşnutsuzluk, hem de ne zaman başladı? 
Hemen iktidara gelişin onuncu gününde başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, daha Hükümetin ne ol
duğu, ne yapacağı, nasıl hareket edeceği tam te-
beyyün etmeden; ama... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Malın numu-
j nesi belli, onun için. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Daha geldiği gün, 
I Cumhuriyet Halk Partisinin dilindeki ifadeyi, sene-
I lerce slogan haline getirmiş olduğu ifadeyi, fiilen ikti-
j sap ettiğini, yani, onların tabiriyle, halktan yana ol

duğunu hemen aldığı tedbirlerle ortaya koyduğu gün 
I tahammül edemediler. (A. P. ve M. S. P. sıraların-
I dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne bizi, ne kendinizi, ne de aziz milletimizi aldat
maya tevessül etmeyiniz. Ya, bütün mizanseni hazır-

I layan sizsiniz. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Şimdi «Halk» 

I tabirini ortaya koyuyorsunuz, burada kullanıyorsu-
I nuz hem de. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyefendi, ben iki 
I şıkkı ortaya koyuyorum; «Halk» tabirini de o şıkkın 

icabı olarak kullanıyorum. İşte onun için diyorum 
I ki lütfen dinleyin beni, dinlemezseniz anlayamazsınız 
} arkadaşım. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

- m -. 
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Dinleyiniz, iki şıkkı ortaya koyuyorum, hükmü 
siz vereceksiniz, vicdanınızla vereceksiniz, dilinizle 
değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seçimde 
halk verecek. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne bizi, ne mille
ti ve hatta ne de kendinizi aldatmaya çalışmayınız. 
Ya bütün mizaseni hazırlayan sizsiniz veya bunu ha
zırlayanlarla isteyerek veya parti çıkarınız için yar
dımcı ve berabersiniz. Bu size, parti olarak, bir si
yasî taktik olarak belki biraz kazanç sağlar; ama 
millet ve memleket menfaatinden neler götürür? Dü
şününüz, bunu düşününüz. 

Affedersiniz anarşist gençlerin, mahkemelerde 
reddettiği, kabullenmediği Türk olarak düşününüz. 
(C. H. P, sıralarından gürültüler) 

Bir daha söyleyeyim mi?.. Affettiğiniz, affettiğiniz 
anarşist gençlerin mahkemelerde reddettiği, kabul
lenmediği Türk olarak düşününüz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, affı Yüce Meclis çı
karmıştır. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, aya
ğa kalkmalar) 

Affı Yüce Meclis çıkarmıştır efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Komünist

leri bu Meclis affetmedi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sakin olun efen
dim; sayın Çakıroğlu sakin olun efendim, sakin olun. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Cesur, rica ediyorum, rica ediyorum... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, muhterem arkadaşlarım... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Affı 
Anayasa Mahkemesi çıkardı; Başkan, doğru ko
nuş. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eker, rica ediyorum, lütfen 
sayın Eker bir daha rica ediyorum, bir daha rica 
ediyorum, lütfen yerinize oturun efendim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Bu 
Meclis, komünisleri affetmemiştir, doğru konuş. 

BAŞKAN — Sayın Eker, bir daha rica ediyo
rum lütfen yerinize oturun efendim; size söz verme
dim. Son günde beni ceza uygulama zorunda bı
rakmayın efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gerede burada, 
Gerede geldi efendim. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Adalet Partisi Grupunun çok değerli üye 

arkadaşlarından rica ediyorum, Cumhuriyet Halk 
Partisi, zamanımızı kısıtlamak için birtakım tahrikte 
bulunabilir, lütfen sükûnetle dinleyiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Aygün, istirham 
ederim efendim, böyle bir şey yok, rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ne alâkası var 
efendim? O diazemden bir tane verin de kendisine 
gelsin, deminki diazemden bir tane verin. 

BAŞKAN —: Sayın Tüzün, rica ediyorum, rica 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bizim sıfat olarak gururla taşıdığımız ve 
övündüğümüz Türk olarak düşününüz. Şimdi bu 
birinci şık. 

İkinci şık; sabrederseniz çok enteresan vesikalar 
çıkaracağım, «Sağ grupa mensup şahıslar yaptı» 
diyorsunuz; bütün bu sokak hareketlerinin müsebbibi, 
sizin ithamlarınıza göre «gerici, sağcı ve ülkücü» 
diye isimlendirilen gençler ve- vatandaşlardır. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Son Hava
diste yazıyor. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İthamlar sizin 
ifadelerinize göredir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Son Hava
dis... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunlar da, 12 
Mart öncesi üniversitelerde, sokaklarda yapılan 
kanun dışı fiillerin yaratıcısı oldular. Niçin? Gene 
sizin mantığınızla: Cumhuriyet Halk Partisinin, hal
ka ve davalarına sahip çıktığını düşünerek telâşlan
dıklarından diyelim; sizin mantığınızla. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Kendi mantığına geç. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 12 Mart sonrası 

niye sustular? Hadi, ona da «korktular» diyelim. 
Peki, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 

neden sustular dersiniz? Neden sustular sizin ikti
darınız zamanında? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hükümet 
vardı, Hükümet vardı. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Devlet otorite
sinin mükemmelliğinden mi? (C. H. P. sıralarından 
«Evet, evet» sesleri) 

Devlet otoritesinin mükemmelliğinden diyemezsi
niz; çünkü, otorite, olaylar karşısında alınan tavır ve 
tepkilerin ifadesidir. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Gerede'de ol
duğu gibi, Gerede'de olduğu gibi, Gerede katilleri. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizce hangi se
bebe bağlarsanız bağlayın, o zamanlarda sustular da, 
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kendi fikriyatlarım geliştiren iktidar zamanında mı 
ortalığa düştüler? 

Geyesi huzur bozmak, Hükümeti yıpratmak, dev
leti sarsmak olan bir zümre, kendi iktidarı zamanında 
bunu yapmaz, yapamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Aksiyon ve reaksiyan kaidesinin geçerli olduğu 
hadiselerde, aksiyonun sahibi, mâliki sizsiniz. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türlü kuruluşları, vatandaş topluluklarını tahrik 
ederek kışkırtacaksınız, huzuru bozacaksınız, devleti, 
Hükümeti acze düşürmeye çalışacaksınız; karşınıza 
bir «Dur» diyen kuvvet çıktığı zaman da, «Dur» di
yene, «Dur demedi» diye devleti ve hükümeti suç-
layacakınız. Bu ne mantıktır, bu ne mantıktır?.. 
(C. H. P sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İşte zihni
yetiniz bu işte. Suçunuzun itirafı. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz, fikir plat
formunda mücadele yerine sokağa dökülen hiç kim
seyi, hiç bir zümreyi hiç bir teşekkülü tasvip etmi
yoruz. Biz, bu memleketin çok şeyler beklediği gü
zide evlâtlarımızı hapishanelerde, hastanelerde deği;l 
üniversite sıralarında, iş sahalarında, memleket kal
kınmasında, payı olduğu huzur, güvenlik ve refahın 
tesisini kendisinin görevi sayma şuuruna varmış in
sanlar olarak görmek istiyoruz. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Halkın yararına çıkması icap eden kanunlar sı
rada beklerken Meclisi bırakıp, meydan meydan 
gezip, milleti Devlet aleyhine kışkırtmak ve halktan 
yana olmak!.. Bu milleti, hâlâ sizi anlamadı ve tanı
madı zannediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size birkaç vesika 
konuşturacağım. Bu iki şıkkı ortaya koyduktan 
sonra, olaylarda müsebbip siz misiniz, olaylarda mü
sebbip sizin karşınıza çıkan, aksiyonunuza reaksiyon 
verenler midir? Ondan sonra muhterem vicdanla
rınıza terk edeceğim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu kafa ile 
çok gidersiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ne oldu?.. Bakınız, Gerede hadiseleri burada 
çok konuşuldu. Ona da değineceğim; ama en son 
hadiselerden bir tanesi Diyarbakır'dır. Şimdi, Diyar
bakır üzerinde size biraz malûmat vereceğim. 

İBRAHİM HOROĞLU (Gaziantep) — Gere
de, Gerede... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Gerede'ye de 
döneceğim. Bakın işte onu bekliyorum. Niye Ge
rede?.. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır... Diyar
bakır, Diyarbakır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, değerli 
arkadaşlarım... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Diyarbakır, Di
yarbakır... (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tamam, tamam. 
Grup Başkanvekilinizin arzusu Diyarbakır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Evet Diyarba
kır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, Devlet 
Başkanı - Başbakan Yardımcısı ve Milliyetçi Hare
ket Partisi Genel Başkanı Sayın Alpaslan Türkeş'i 
23 Haziran 1975 Parzartesi günü Diyarbakır'a gidişi 
dolayısiyîe vuku bulan birtakım hadiseler var. 

. Şimdi, bakınız bu hadiselere ufak ufak ışık tuta
cağım, yanlışsa söyleyiniz. 

MUSTAFA USTÜNDAĞ (Konya) — Demirel 
şeyi maşa olarak kullanıyor. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kişiliğine özel 
saygım vardır; ama burada vesikaya girmiştir Sayın 
Ustündağ, konuşacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardım
cısı Mustafa Ustündağ 22 Haziran 1975 Pazar günü 
saat 14.30 civarında Ergani ilçesine gelmiş. Dikkat 
buyurunuz, Sayın Türkeş'in gidişinden bir gün ev
vel. 

MUSTAFA USTÜNDAĞ (Konya) — 15 gün ev
vel planlandı. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İlçede toplantı 
yapmış. 

Yanlışım varsa tashih edersiniz. 

Sonra Diyarbakır'a hareket etmiş, Diyarbakır'da 
da Cumhuriyet Halk Partisi ilgilileriyle temastan son
ra aynı gün uçakla Ankara'ya dönmüş. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ne yapmış, ne 
demiş? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Müsaade et söy
leyeyim. Beyefendi, ne olur bir diazem de Beyefen
diye verin. 

Bildiğimiz kadarıyle Üstündağ'ın programında -
yanlış biliyorsak tashih etsin - Diyarbakır yoktur. Bu
na rağmen Diyarbakır'a uğrayışım bir istifham olarak 
burada kaydetmek isterim. 
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SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Programını 
siz mi yaptınız? Adalet Partisinde mi yapılıyor bizim 
program? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 22 Haziran 1975 
Pazar günü saat 22.00 civarında gelen Devlet Bakanı 
Sayın Mustafa Kemal Erkovan, 23 Haziran 1975 Pa
zartesi günü Öğleden önce devlet kuruluşlarını, 7 nci 
Kolordu dahil, ziyaret etmiş, öğleden sonra da siyasî 
partileri ziyaret etmek istemiş. Diğer siyasî par
tiler bu arzuyu memnuniyetle kabul ettikleri halde, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu talebi reddetmiş. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarım, müsaade buyurun, zaman dolacak. 

Bunu reddedişinin temelinde de Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekili Hasan Değer ve Siverek'ten 
gelen Cumhuriyet Halk Partililer ve Cumhuriyet Halk 
Parti Gençlik Kolları, îl Yönetim Kurulu üzerinde 
baskı kurarak bu kararı almış. Daha evvel İl Yöne
tim Kurulunun karan aksi istikamette iken değiştir
mişler. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Yanlışsa siz de söylersiniz efendim. 
Şimdi, olay günü Cumhuriyet Halk Partisi Mil

letvekili Sayın Hasan Değer, oğlunun kullandığı ara
bayla devamlı hareket halinde bulunmuş ve sol ku
ruluşlarla, Siverek, Derik, Cizre, Batman, Mardin ve 
civar il ve ilçelerden gelen teşkilâtlarla temasını sür
dürmüş ve bunları, basm toplantısında izah ediyor, 
iyiniyetle sürdürmüş; hadise çikmasın diye, muhtemel 
bir hadiseyi önlesin diye,, Sayın Türkeş'i korusun diye 
sürdürmüş!... (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

23 Haziran 1975 günü saat 16.00 - 19.00 arasında 
anarşist grupların ve yine Cumhuriyet Halk Partisi 
militanlarının arasında sayısız defa görülmüş. Hatta 
o kadar ki, çarşı içerisinde dolaşırken kendisine müda
hale eden dükkân sahipleri çıkmış ve ayıpladıklarını 
kendisine söylemişler. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Çakmak gibi 
ateş de etmiş mi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bakınız 
Milliyet Gazetesinin 23 Haziran tarihli nüshasında 
Hasan Değer ne diyor, teyit ediyor bunu: «Diyarba
kır olayları sırasında şehit düşen er Kâmil Karabağ'ın, 
Millî Hareket Partisi binasından atılan kurşunlarla 
şehit edildiğini iddia etmiş» ve o gün telsiz konuş
masına şahit olduğunu söylemiş, ve saire ve saire de
vam ediyor... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Ve saireyi oku
yun. 

3 . 7 . 1975 0 : 2 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim uzun sü
recek.... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lütfen okuyun, 
rica ediyorum lütfen okuyun. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Birgit, Sa
yın Birgit vesika burada. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lütfen okuyun 
efendim, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Zamanım kalırsa 
okurum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır, hayır 
şimdi oku. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Hortoğlu.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sana da gelecek, 
sana da... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Çok merak edi
yorum, şimdi oku. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi... Merak 
eden arkadaşlarıma vereceğim başka vesikalar var, 
merak etmeyin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lütfen okuyun 
o vesaireler i, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben senin emrine 
tabi değilim ki Sayın Birgit. 

ORHAN BÎRGİT (Devamla) — Okuyun lütfen 
merak ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Birgit ben 
senin emrine tabi değilim. Müsaade et, müsaade et. 
Vicdanın... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Korkaksın, kor
kuyorsun. Ele verdin çünkü Türkeş'i. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica edi
yorum efendim. Tekrar rica ediyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu vesikayı ko
nuşmamın hitamında kendisine bizzat göstereceğim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben okudum. 
Oku da tutanaklara geçsin Türkcş'in marifetleri. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi olay günü 
neler cereyan etmiş... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Eri kim şehit et
ti? Onu oku. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhtelif yön
lerden toplantı mahalline gelen anarşist grupların, bü
yük ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı, flaması 
ve sloganları taşıdıkları görülmüş. Bayrağınızın ne 
işi var, bayrağınızın ne işi var? (C. H. P. sıraların
dan «Bir tek bayrak vardı, o da Türk Bayrağı idi» 
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sesleri) Sizin toplantınız yok, parti bağrağınızın ne 
işi var? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, 4 dakikanız var efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eee, o zaman mü
saade ediniz. 

Şimdi size, burada bir deste resimler var. Resim
lerde kendi parti bayrağınızı göğüslerine taktığınız, 
militan gençleri dizdiğiniz meydan görünüyor. Diyar
bakır'da burca diktiğiniz Türk Bayrağı yerine kendi 
bayrağınız var. (C. H. P. sıralarından «Yalan solu
yorsun» sesleri) 

NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Son Havadis'in ya
lanlarını söylüyorsun. (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Resimler burada, 
resimler burada, göstereceğim ve biraz sonra yalancı 
olmaktan utanç duyacaksınız. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalancısın. Bir 
gün hesap vereceksin. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, Sayın Necati Cebe'.. 
(Gürütüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sonra şunu söy
leyeyim, burada Sayın İskenderoğlu'nun 27 Haziran 
tarihli Cumhuriyet Gazetesinde de beyanı var. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Vesaire vesaireyi 
oku. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Gerede'de yapı
lan mürettep faşist saldırının cevabını, onun şahsında 
Cephe Hükümetine karşı Diyarbakırlı saygıdeğer hem
şehrilerim ibretle ve üzerinde düşünülmesi gereken 
bir biçimde vermiş bulunmaktadırlar.» diyor. 

ORHAN BİRGÎT (Devamla) — Vesaire vesaireyi 
bir okusana. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım... (Kürsüden gazeteyi uzatarak) Al da 
tetkik et, al. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Oku da zapta 
girsin. Ben okudum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi... Zapta 
geçiririz. 

Hasan Değer, hadiselerin içinde olduğunu itiraf et
miştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit çok rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Recai İs-
kenderoğlu hadiselerin, Gerede'nin misilleme hareketi 
olduğunu ifade etmiştir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Vesaireleri oku
sana. 

3 . 7 . 1975 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Birgit, beni ceza yoluna baş
vurma zorunda bırakmayın efendim, rica ediyorum. 
Lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim Milli
yette vesaire yazmıyor ki. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve Atatürk'e 
bağlı olduğunu söyleyen aziz parti, Atatürke bağlı ol
duğunu söyleyen sayın siyasî parti; Atatürk, Yunan 
bayrağının dahi Türk vatanında Yunanlıların memle
ketimizden kovulması sırasında yakılmasına, yırtıl
masına, hakaret görmesine rıza göstermeyen Büyük 
Atatürk'ün çocukları, (A. P. sıralarından «Bravo' 
sesleri, alkışlar) siz, Milliyetçi Hareket Partisinin bay
rağını yakmakta tereddüt etmediniz. (C.H.P. sıraların
dan gürültüler) 

Şimdi burada size bir rapor okuyacağım, rapor. 
Bakınız bu raporda hadiseyi kimlerin yaptığı açık se
çik belli. Demin soruyor, arkadaşımız diyor ki... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Raporda imza ki
min? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — MİT.... Oldu mu?.. 
Oldu mu?... Oldu mu?... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — MİT raporu 
nasıl geldi buraya? MİT raporunu kim verdi sana? 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — MİT ajanısın 
sen. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunları düşüyor 
musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Çakmur... Sa
yın Yılmaz rica ediyorum efendim, Sayın Coşkun... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Başbakan ce
vap versin. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Sözcü... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Sözcü dev

let güvenliği bakımından çok önemli bir meseleye işa
ret etti. Kimden almıştır o raporu izah etsin. 

BAŞKAN — Efendim ifade etti, MİT raporunu 
ifade etti ve zapta geçti. Çok rica ediyorum efendim. 
Lütfen, lütfen oturunuz efendim. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Sayın Hortoğlıı, Sayın Çakmur... (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kim verdi bu 

raporu sana? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Birgit... 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — tzah edeceğim, 
izah edeceğim, merak etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu Sözcüsü de konuşacak efendim, rica ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Müsaade etsinler 
de izah edeyim efendim . (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, ayağa kalkmalar ve kürsü önüne yürmeler), tzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Kim verdi bu 

raporu sana? Millî İstihbaratın raporu elindedir, kim
den almıştır izah etsin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ecevit izah 
edeyim, müsaade buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bunun hesa
bını Başbakan vermelidir. Böyle devlet olmaz, böyle 
devlet olunamaz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — M ÎT ajanısın 
sen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen yeri
nize oturun. (Gürültüler) 

Sayın Araslı, lütfen efendim. Sayın Mustafa Gü
neş, rica ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarından 
kürsü önüne yürümeler) Sayın Tercan, rica ediyorum 
efendim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı 
tartışmalar ve birbirleri üzerine yürümeler) 

Sayın Demir, rica ediyorum efendim, lütfen efen
dim, lütfen yerinize oturun. Sayın Çıtırık... Sayın 
Çıtırık... Sayın Çıtırık... Sayın Cerit... (Gürültüler) 

Sayın Grup İdarecileri, Sayın Grup İdarecisi arka
daşlarım, Sayın İdare Amiri arkadaşlarım... (Gürültü
ler) Çok rica ediyorum lütfen yerinize oturun efen
dim . (Gürültüler) 

Sayın Çıtırık, Sayın Cerit, Sayın Karaarslan, Sayın 
İmamoğlu, rica ediyorum, lütfen efendim, lütfen yer
lerinize oturun. 

Sayın Araslı... Sayın Araslı... (Gürültüler) 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — MİT raporunu alın 

elinden Sayın Başkan, bu şekilde zapta geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, beyan zapta geçti, rica 
ediyorum, lütfen yerinize oturun. Sayın hatibin be
yanı zapta geçti, rica• ediyorum. - (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). Çok rica ediyorum Sayın Kılıç, lüt
fen oturun efendim. 

Efendim devam edemeyeceğim, bu şekilde karga
şalık devam ederse, rica ediyorum, lütfen . Çok rica 
ediyorum, lütfen yerlerinize oturun efendim. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, hatibe kopya veriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ... Sayın Üstündağ... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Üstündağ, 

bizim kopyaya ihtiyacımız yok. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ... Sayın Tekin... Sa

yın Yılmaz... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Benim kopyaya 

ihtiyacım yok. 
BAŞKAN — Sayın Tekin... 
Sayın hatip iki dakikanız kaldı. (Gürültüler) Efen

dim, bunların hepsini hesap ederek ifade ediyorum, 
yoksa müddeti bitmiştir Sayın hatibin. 

Yaa, demeyin lütfen Sayın Ataöv. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim müsaade 
eder misiniz?.. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Raporu da alın elin
den Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kılıç rica ediyorum, zapta 
geçti, zapta geçti hepsi Sayın Kılıç. 

Buyurun Sayın Aygün, iki dakikanız var efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama... 

BAŞKAN — Tamam efendim, hepsini hesap ede
rek iki dakika süıeniz kaldı, onu kullanacaksınız. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Gerede'ye gelecek 
daha, zaman verin. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim, Genel Ku
rulun aldığı karar bir saattir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
oya koyun. 

BAŞKAN — Bir saattir, bir saati uyguluyorum. 
Konuşma süresinin uzatma yolu var, biliyorsunuz. 

Buyurun efendim, rica ederim, Danışma Kurulun
dan geçmedikçe^yapamıyoruz bunu Sayın Aygün. Bir 
saatlik süreniz vardı, iki dakikanız kaldı; buyurun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, tabiî size çok şey söyleyeceğim. Söyle
yeceğim vesikalar sizin hepinizi korkutuyor. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (ZonguMak) — Raporu söy
le, raporu nereden aldınız? MİT raporunu nereden, 
nasıl aldığını söyle. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ecevit, Sa
yın Ecevit, lütfediniz dinleyiniz bir kere... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, siz konuşmanıza de
vam edin efendim, iki dakikanız var. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım, evvelâ şunu sorayım.. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Zorundan 
gülmeden konuş. 

OĞUZ AYGÜN ((Devamla) — Zorumdan gül
mem' ben. p 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Zorundan gü
lüyorsun, çok sıkıntılı durumdasın. (A. P. sıraların-
dan gürültüler) 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — Sus be, seni mi dinle
yeceğiz? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demir... Sayın Demir rica edi
yorum lütfen yerinize oturun efendim. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından birbirlerinin üzerine yürümeler, 
gürültüler) 

Sayın Cesur... Sayın Demir, rica ediyorum efendim. 
Sayın îmamoğlu... Sayın Demir... Sayın Demir rica 
ediyorum, kürsüde hatip konuşuyor rica ederim efen
dim. (Gürültüler) 

Sayın Öztürkmen, Sayın Sönmez, Sayın Eker... 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı tartışmalar, 
gürültüler) Efendim, ceza uygulamak zorunda bı
rakmayın beni, rica ediyorum efendim... (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve karşılıklı 
lâf atmalar) Sayın Eker, Sayın Eker... 

Grup yetkilisi arkadaşlarım, rica ediyorum efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — MİT rapo
runu nasıl aldınız? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi ben bir şey 
soracağım sayın Cumhuriyet Halk Partililer... 
(C. H. P. sıralarından, «Sor, sor» sesleri, gürültüler) 
Canım, iki dakikam var, müsaade edin istediğim gibi 
kullanayım canım... (C. H. P. ve A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu şekilde 
müzakereye devam etme imkânım yok efendim... 
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler). 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — MİT rapo
ru size nasıl geldi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir tarihlerde... 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılklı lâf atmalar, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Celseyi tatil etmek zorunda kala
cağım, rica ediyorum, lütfen sükûnetle takibedelim 
hatibi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kürsüde sayın 
Genel Başkanımızın ağzından, MİT raporlarına iti
bar edilmediği söylenmiş idi. 

I BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Evet, MİT 
raporu size nasıl geldi? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyleyeceğim 
canım, bir dakika müsaade edin... (C. H. P. sırala
rından gürültüler) Yahu beyefendiler, siz erken mi 
doğdunuz, erken -mi doğum yaptı anneniz sizi?... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Müsaade edin ca
nım... (Gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ne biçim lâf Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Anlamadım Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — «Siz erken mi 

doğdunuz» diyor, bu ayıptır canım... (C. H. P. sıra
larından, «Ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, takibedemiyorum, rica 
ediyorum, lütfen sükûnetle dinleyiniz, rica ederim... 
(C. H. P. sıralarından, «MİT'ten raporu nasıl aldı
nız» sesleri ve gürültüler) 

I BAŞKAN — Efendim, takip edemiyorum rica 
ediyorum lütfen sükûnetle dinleyiniz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) '— Âdi kürtajcı... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Çakmur, burada 
herkesin konuşmaya hakkı var, senin hiç konuşma
ya hakkın yok. Çakmur sen bir... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum, Sa
yın Aygün bir dakikanızı lütfen kullanın... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hayır herkesin 
konuşma hakkı var.. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Sizden istirham ediyorum efen

dim, lütfen dinleyin. 
Bir dakikanız kaldı Sayın Aygün, lütfen bitirin 

efendim sözünüzü. 

T OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir tarihlerde.. 
(Gürültüler). 

Efendim, benim iki dakikam var, müsaade edin, 
[ nasıl konuşacağımı ben tayin edeyim. Ben tayin 

ederim bunu... (C. H. P. sıralarından, «MİT'ten ra» 
poru nasıl aldın sen?» sesleri) Sualinizin cevabını 
vereceğim dedim, müsaade edin. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cevabını 
Başbakan verecsk. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben de bir akıl
lı adamım, müsaade edin de ne zaman vereceğimi 

I tayin edeyim. 
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DAVUT AKSU (Kars) — Hükümet utanmıyor 
mu Sayın Başkan, MÎT raporu... 

BAŞKAN — Sayın Aksu, Sayın Aksu... 
DAVUT AKSU (Kars) — MİT raporu nasıl 

bir sözcünün eline veriliyor?' 
BAŞKAN — Sayın Aksu, rica ediyorum efen

dim, rica ediyorum, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir tarihlerde bu 

kürsüde MİT raporlarına itimat etmediğini söyle
yen Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
idi. Onu takibeden başka bir dönemde, kendisinin 
iktidarda bulunduğu sırada da MÎT raporlarını 
mehaz olarak şu kürsüde gösteren yine Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı idi... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ne zaman 
efendim? (C. H. P. sıralarından «Yalan, yalan» ses
leri). 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi arz edece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen toparlayın 

efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Benim size vere

ceğim bilgiler şunlar: Olaylara... 
DAVUT AKSU (Kars) — Kürtajcı piç. 
OĞUZ AYGÜN ((Devamla) — Seni mi yap

tım?.. Seni mi yaptım?... 
DAVUT AKSU (Kars) — Sen, «Erken mi doğ

dunuz» diyorsun, ahlâksız adam. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum efen

dim. 
Sayın Aksu. rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Gençlik Kolları, aşırı uçlar... (C. H. P. 
sıralarından, «Parayla yaparsın» sesleri) Efendim, 
bilgileri, veriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Hasan De
ğer ve adamları... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Söyleyeceğim beyefendi, müsaaden edin... (C.H.P. 
ve A. P. sırlarından ayağa kalkmalar ve karşılıklı 
lâf atmalar). . 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Evvelâ siz 
raporu nasıl aldınız? Söylemeye mecbursunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyleyeceğim, 
hepsini söyleyeceğim... (C. H. P. sıralarından, «Yuh» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, mü

saade eder misiniz?.. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakika efendim... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Sayın Güneş, lütfen efendim. 
Sayın arkadaşlarım... (Gürültüler) 
DAVUT AKSU (Kars) — İndirin o eşşekoğlu 

eşeği aşağı... (C. H. P. ve A. P. sıralarından ayağa 
kalkmalar ve gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın grup görevlisi arkadaşları
mız ve sayın İdare Amiri arkadaşlarım... (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, karşılıklı tar
tışmalar) Sayın Hortoğlu... Sayın Tekin... 

Lütfen toparlayın, vaktiniz bitti Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi ben size 

bir şey söyleyeyim, bakın... Evvelâ Parlamento sevi
yesinde edepli olmaya mecburuz hapimiz... C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aygün. 
DAVUT AKSU (Kars) — Edepsiz sensin... 

C. H. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, Sayın 

Aygün... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla — Hayır, hayır beti* 

kürsüde edepsiz değilim. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, «Par

lamento ölçüsünde edepli olmaya mecbursunuz» 
şeklinde bir grubu istihdaf ederek konuşmayın lüt
fen, çok rica ederim ve bitirin sözlerinizi, istirham 
ediyorum. Süreniz bitti efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben sözlerimi 
tamamlamadan önce Sayın Başkandan, bana, arka
daşlarımızın hitap tarzına da dikkat etmesini rica 
ederim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Siz de arkadaş
larısınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben isterseniz bil
gileri vermeyeyim, sadece merak ettiğiniz şeyi söy
leyeyim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Evvelâ 
bilgileri ver.a 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama müsaade 
edin bilgileri vereyim de sonra söyleyeyim. Çünkü 
dinlemezsiniz, dinlemezsiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — MİT rapo
runu kimden aldınız? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekili Hasan Değer ve adamları büyük 
ölçüde Diyarbakır ve çevre TÖB - DER mensupları, 
Devrimci Doğu Kütlür Derneği mensupları... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Demir
ci'm verdiği MİT raporunu söyle. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Diyarbakır Sol
cu Yüksek Tahsil Talebe Derneği, illegal Türkiye 
ihtilalci İşçi ve Köylü Partisi mensupları, KOMAL 
illegal kuruluş ilgilileri, Tıp Fakültesi ve Eğitim 
Enstitüsü Solcu öğretim üyeleri, öğrenciler. 

24 Haziran 1975 günü yapılacak • üniversiteler 
arası imtihan dolayısiyle toplanan 10 bin kadar öğ
renciden tahrik edilmiş olan grup, civar il ve ilçe
lerden getirilen aşırı solcu militanlar. 

BAŞKAN — Süre bitti, Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tamamlıyorum 

efendim. Orada... 
NECDET UĞUR (Devamla) — MİT raporunu 

nereden aldığını söyle.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyleyeceğim 

efendim, söyleyeceğim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bir cümle ile 
söyle, kaçma söyle. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Orada, orada; 
kaçmıyorum Sayın Uğur. Eğer arzu ediyorsanız, 
eğer samimî iseniz uzatınız müddetimi konuşayım 
burada bir saat daha (C. H. P. sıralarından «Konuş» 
seslen ve el kaldırmalar). 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müdet uzatmada sa
mimiyet aramayın efenim. Biraz evvel İçtüzük hük
münü zatıâlinize hatırlattım. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Uğur Da
nışma Kurulu... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — MİT raporunu 
nereden aldığını söylemek mecburiyetindesin. Onu 
da söylemek şartı ile uzatırız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Danışma Kurulu 
kararı alınız lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün söz sü
reniz bitti efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bağlayacağım, 
bağlayacağım, anlaşıldı. (Gürültüler) 

Şimdi efendim, bütün bunların iştirak ettiği Di
yarbakır hadiseleri, yanıbaşında... 

DAVUT AKSU (Kars) — MİT raporunu nere
den aldın? Onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Aksu, rica ediyorum, çok 
ric?. ediyorum efendim. 

Sayın Aygün, sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
bırakmayın beni. Sürenizi geçirdiniz. 

OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Benim size su
nacağım bazı resimler var. Bu resimler sizin ne öl

çüde hadisenin içinde olduğunuzu ispata kâfidir; 
ama soruyorsunuz, raporu nereden aldınız? 

DAVUT AKSU (Kars) — MİT raporunu ne
reden aldın? Onu da söyle. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin dinleme
niz için burada söylediklerim bütün Türkiye'nin 
bildiği gerçekler. (C. İT. P. sıralarından gülüşmeler) 

Müsaade buyurun, bunların içerisinden zaman 
verse idiniz, zaman verebilirseniz bir kısım dokü
manı vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — MİT meselesine 

gelince, sayın... 
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, sözü

nüzü kestim, bir dakika. 
İkinci defa ihtarda bulunuyorum, rica ediyo

rum, sözünüzü bitirin. 

Beni söz kesmek zorunda bırakmayın, rica edi
yorum.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi söyleye
yim. Sayın Birgit'le bizim talebe teşekkülünde be
raber çalıştığımızı anlatmıştım. Taktiklerini gayet 
iyi bilirim, o da benim taktiklerimi gayet iyi bilir. 
Sual sordu, sualin cevabını da arzu ettiği şekilde 
verdim. 

Benim MİT'le uzaktan, yakından ilgisi olan bir 
konuşma yapmadığımı anlayacak kadar akılllı ol
manız lâzımdır, saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — MİT raporunu 
nereden aldın? 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — MİT üyesisin 
sen, ajansın, ajan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Değerli arakadaşlarım, söz sırası Cumhuriyetçi 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz'da. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

C. G. P. GRUPU AİDINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin çok de
ğerli azaları; Anayasamızın 89 ncu maddüs'ine daya
nılarak Cumhuriyet Ha.'lk Partisi Grup Başkanvdkili 
Sayın Selçuk Erverdi ve arkadaşları tarafından ve
rilen genooru önergesi üzerinde grupumuzun görüş
lerini ve düşüncelerin'i arza çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu, Tüririye'nin muhtelif yerlerinde vuku bu
lan şiddet olaylarını m'emk'kclin nizamını bozucu, hu
zur ve güveni sarsıcı, yasalara aj'kırı fiil ve hareket
leri üzüntüyle karşılar. 
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Her şeyden önce belirtelim k'i, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, kurulduğu günden 'beri 'kimden ve nere
den gelirse gelsin 'her türlü şiddetin, kanun dışı eyle
min sorumsuz kışkırtmacılığın karşısındadır. Bütün 
partileri bu gerçeği görmeye davet ediyoruz. 

Önce gerçeklere 'aykırı 'iddialar ortaya atıp, son
ra bu gerçük dışı 'iddialar üzerine kışkırtma binaları 
kurmak, 'seviyeli bir siyaset anlayışıyle bağdaşamaz. 

Değerli milletvekilleri, şunu hemen belirtelim k'i, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak biz, Ata
türk yolunu teıkedip sosyalizme özenenlerden ve ta
rihî yanılga tezini ortaya atanlardan çok daha büyük 
'bir içtenlikle Atatürk 'ilkelerine bağlıyız. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Gardrop Atatürk
çülüğü değil m!i?. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Anarşi tahrikçiliği, 
sınıf kavgası, ırk kavgası, mezhep kavgası, kışkırtıcı
lığı Atatürkçülükle 'bağdaşamaz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Türkiye'de huzuru yok etmeye yönelen kışkırt
malardan uzak durmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet 2 ayda iktisadî ve 
sosyal konularda Cumhuriyet Halk Partisi 'iktidarının 
10 ayda yaptığından daha 'büyük ve faydalı 'icraat 
yapmıştır. 

CELAL ÜN VER (Malatya) — Kime?., 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Kendisi Hükümet 
olmayınca, başkasının Hüküme't olmasına tahammül 
edemeyen bir zihniyet karşısındayız. Tüılkiye'de 'anar
şik eylemler aşırı sol örgütlere rnensup militanların 
affıyla' 'başlamıştır. Nedamet getirmemiş eykmcllerin'i 
hapishanelerden boşaltanlar bellidir. Bunlar cezaevin
den veya takibattan kurtulur kurtulmaz, vatanın çe
şitli bölgelerine dağılmak suretiyle üniversite ve yük
sek okullarda ve başka yerlerde yasa dışı eylem ve 
davranışlarda 'bulunmuşlardır. Anarşi ve 'huzursuzlu
ğun temelinde yatan gerçek sebep, anarşistlerin ve 
kanun tanımayan rejim ve Devlet düşmanlarının so
rumsuzca başıboş bırakılması, sorumsuzca affedilme
leri olmuştur. 

Bu vesileyle şu gerçeği de hatırlatmakta yarar gör
mekteyim. Grev hakkının nasıl kullanılacağı kanunla 
düz^nlenmişür. Bu kanunun altında Çalışma Bakanı 
olarak bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel 'Baş
kanıma 'imzası vardır. Her grevin kanunî olamaya
cağını bu kanun açıkça belirtmiştir. 

Şimdi ise, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ka
nunları yok farzederek her «grevin kanunî olacağını 
savunmak garabetini göstermiş bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, anarşik olay ve eylemlerin 
çıkmasında hiç bir 'iktidarın yararı olmayacağı belli
dir; fakat bilinmelidir ki, bu çeşit ^olayları krşkırtma-
nın demokrasiye bağlı hiç bir siyasî kuruluşa yararı 
yoktur. Meşru tenkit ile sorumsuz iftira ve küfür ara
sındaki sınırı unutmuş görünenlerin, memlekete 'bü
yük zararlar verdiği, telafisi gayri mümkün maddî 
ve manevî zararlara soktuğu bir gerçektir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, demokratik 
hayatımızın vaz geçilmez unsurları bulunan bütün si
yasî teşekkülleri Türkiye'nin huzurunu ve iç banşı 
tehlikeye düşürecek taşkınlıklardan uzak durmaya, 
millî birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çağırıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, yıkıcılığı marifet sayanlar 
bir gün kendilerinin de enkaz altında ezildiğini göre
bilirler. Türkiye huzur içinde, güvenli bir ortam için
de kalkınmaya muhtaçtır. Vatanın muhtelif yerlerinde 
olay çıkarmanın yasalara aykırı hareketin Anayasayı 
ve yasaları ihlâle varan davranış ve hareketlerin hiç 
kimseye hiç bir zümreye ve hiç bir partiye yarar sağ
lamayacağı izahtan varestedir. Hür ve demokratik re
jime yürekten bağlı olanlar kendilerini yıkıcı unsur
ların ve kasıtlı kışkırtıcıların etkisinden süratle kur
tarmalıdırlar. Siyasî mücadele medenî ve meşru usul
ler içinde yapılmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün konuşmasın
dan sonra bir gerçeği daha belirtmek nvecburiyetünde-
yim. Türk Ceza Kanunun 141 nci ve 142 nci madde
lerinden, yani komünizmde itakibata uğrayanlarla bir
likte 163 ncü maddeden takibata uğrayanları da eski 
memuriyetlerine derhal iade emri veren Bakan, Cum
huriyet Halk Partili Bakan değil midir? Bu genelge 
bu kürsüde okunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darda iken, Anayasa dışı bütün akım ve eylemleri 
affetmeyi görev sayarken muhalefete geçince, dünkü 
hükümet ortağını en ağır bir şekilde suçluyor. Millî 
Selâmet Partisi için, «Siyasî, sosyal, ekonomik görüş 
ve hedeflerimizde tam bir uyum vardır» diyen Cum
huriyet Halk Partisi yöneticileri değil miydi? Bugün
kü sözlerle o günkü tutum ve beyanlar bağdaşır mı? 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, 
Anayasa dışı hiç bir akıma hiç bir zaman taviz veril
mesini kabul etmeyen Atatürkçü ve milliyetçi anla
yışı temsil ediyoruz ve bu inançla bu sözleri söylüyo
ruz. ' 

Değerli milletvekilleri, son olaylarla ilgili olarak 
içişleri Balkanı hakkında Anayasamızın 89 ncu mad
desinin öngördüğü şekilde gensoru açılmasını gerek-
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Itirîr ciddî bir gerekçe, herhangi bir delil öne sürül
müş değildir. İçişleri Bakanı, olay çıkmaması 'için ted
bir almayı görev sayan ve olay çıkmaması için iç
tenlikle çaba gösteren bir tutum içindedir. Herkese 
düşen görev, olay çıkmaması yolunda Hükümete yar
dımcı olmaktır. Sayın Bakana atfedilecek açık bir ku
sur görülememektedir. Olayların sorumluları adalet 
huzuruna sevk edilmiştir. 

Grup olarak gensoru önergesine ret oyu vereceği
mizi 'belirtir, Yüce 'Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. 
ve A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın 

Deniz Baykal'rn, buyurunuz Sayın Baykal. 
Bu arada «öz sırasını da hatırlatayım. Demokra

tik Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen, Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Of han 
Akkoyunlu. 

Buyurun Sayın Baykal. -
C. H. P. GRUPU ADINA DENİZ BİAYKAL (An

talya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin iç barışını, güvenliğini, ulusal bütün
lüğünü ilgilendiren temel bazı konulara ilişkin olarak 
Hükümetin, İçişleri Bakanı marifetiyle İzlemekte ol
duğu politika hakkında bîr gensoru açılması gereğini 
hissetm'işitik. Bu amaçla grupumuza mensup arkadaş
larımız, Tütlkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
gensoru açılması iç'in gerekli müracaatı yapmışlardı. 
Böyle bir müracaatı yaparken umut ediyorduk ki, 
Millet Meclisi, Hükümetin iç güvenlik sorunlarına 
lilişkin olarak izlediği politikayı eleştirme gereğini his
sedecektir. Bu politikanın, Türkiye'nin iç barışı ve 
güvenliği bakımından, demokratlık rejimin geleceği 
bakımından yaratabileceği aksaklıkların ortaya ko 
nulması fırsatını bize verecektir, biz de bu kadar 
önemli bir Itemel konuda görüşlerimizi açıklamak im
kânını bulabileceğiz. Bu umut içinde huzurunuza gel
miştik, bu umut içinde 'bir gensoru önergesini takdim 
'etmiştik. 

Fakat daha gensorunun açılması kararına bile ih
tiyaç kalmadan, gensoru önergesi üzerinde cereyan 
öden müzakereler ortaya koymuş'tur iki, Hükümetin, iç 
güvenlik sorunlarına yaklaşım tarzı, hemen bu Mec
lis tarafından ele alınması gereken bir ciddî mahiyet 
taşıyor. Bu gerçek, Adalet Partisi Grup Başkanvek'i-
linin bu kürsüde 10 dakika önce yaptığı konuşma ile 
saptanmıştır. Bir gensoru açmaya ihtiyaç yoktur. 
Açıkça anlaşılıyor ki, Devletin temel istihbaratını, iç 
güvenliği ile dış güvenliği ile ilgili, en mahrem tutul

ması gereken bilgileri takip eden, tespit eden, hazır
layan kuruluşlara, Adalet Partisi Grup Başkanvekili 
nüfus etmek imkânına sahiptir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — BM alışkanlık
ları o. 

DENİZ BAİYKAL (Devamla) — Bu, Adalet Par
tisi grupunün nüfuz kabiliyeti bakımından öğret'ici-
dir. Bu, bu Hükümetin kendine emanet edilen devlet 
sırlarını, kendilerine görev olarak verilen konularda, 
üzerinde hassasiyetle durmaları gereken konularda, 
nasıl sorumsuzca muhafaza ettiklerini,- onun bunun 
eline geçmesine nasıl müsamaha gösterdiklerini hat
ta belki de daha vahim olarak yardımcı oldukları nı 
ortaya koyması bakımından ayrıca anlamlıdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin iç güvenlik 
politikasına ilişkin olarak gensoru açılmasına artık ke
sinlikle ihtiyaç vardır. Buradaki konuşmalar ortaya 
koydu ki, 'Millî İstihbarat Teşkilâtının mahrem ra
porları politikacıların elinde dolaşıyor. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar). 

Bu Hükümetin, Anayasanın öngördüğü, kanunla
rımızın düzenlediği organların dışında, başka' birta
kım sivil kuruluşlarla, resmî devlet bünyesi içinde 
yer almayan özel kuruluşlarla işbirliği, dirsek teması 
'içinde olduğunu resmen burada Başbakan Yardımcı
sının ağzından dinlemiştik; komandoların devlete yar
dımcı kuruluşlar olarak burada ilân edildiğine Mec
lisçe şahit olmuştuk. Şimdi anlaşılıyor ki, Millî İstih
barat Teşkilâtının raporları sadece komando örgütle
rine değil, komando örgütleriyle birlikte cihat açmış 
siyasî parti yöneticilerine kadar nüfuz ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçekten fevkalâde 
önemli bir konudur. Bu Hükümetin artık iç güvenlik 
sorunlarında kendisine güvenilebilecek, sır tevdi edi
lebilecek, devletin çıkarları emanet edilebilecek bir 
niteliğinin kalmadığını en açık şekilde belgeleyen ola
yı burada hep beraber gördük. Bu tespitten sonra 
gensoru mutlaka açılmalıdır. Bu Hükümet artık şai
belidir. <(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

M'illî İstihbarat Teşkilâtı raporlarını sağa sola tev
di eden bir hükümettir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Kendi ha
zırlayan demektir. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bunun hesabının 
mutlaka diğer yollara ihtiyaç kalmadan bu. Mecliste 
sorulması gereği vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin fevkalâde önem
li bir sorununu tartışıyoruz. Aylardan beri Türkiye 
çalkalanıyor. Anadolu haritası kana bulandı. Aylardan 
beri can güvenliği, siyasal hakları... 

JŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, zil
ler çalıyor. 

BAŞKAN — Bir şey mi buyurdunuz? Affedersiniz 
Sayın Baykal. Bîr şey m'i söylüyorsunuz efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Zil çalıyor efen
dim.; 

BAŞKAN — E, Senatonun zilini susturamayız bu
radan beyefendi. 

Buyurun Sayın Baykal. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Aylardan beri, 

Anadolu haritası kana bulanmıştır. Pek çok yurttaşı
mız için can güvenliği, siyasal, hakları kullanma ola
nağı kalmamıştır. Böyle bir manzaranın içinde Tür
kiye, Millet MecM konuya el atmış; burada siyasal 
'bir çözüm 'bulacak, herkes şikâyetini söyleyecek; or
tak bir çözüme varacağız. Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekili buraya geliyor, cihat açmaktan bahsediyor. 
Adalet Partisini;n mukaddesatçı bir parti olduğunu 'ifa
de ediyor. (A1. P. sıralarından «Doğru» sesleri). Cep
he fikrine yeni yeni katkılar yaparak, cephe fikrinin 
cihat fikrine dönüşmesine yardımcı olacak katkıları 
yaparak, karşımıza daha elem verici, daha üzüntü ve
rici bir tablo çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye bir süreden beri, 
yakın çağ siyasal hayatının en bunalımlı dönemlerin
den birisini yaşıyor. Son 30 - 40 yılın, ekonomik ve 
sosyal gelişimi, Türkiye'de yer alan büyük dönüşüm
ler nihayet siyasal alana da kendisini aksettirmeye baş
lamıştır. Türkiye son 30 yıl içinde hızlı bir değişme 
geçirmişti. Bu değişmenin isonucu olarak Türkiye'de 
siyasal hayatta da bazı şeyler değişmeye başladı. Şim
di bu değişikliğin faturasını, sancılarını, ülke olarak 
hissediyoruz:. Demokratik rejim, Türkiye durumunda
ki ülkelerde, kolay gerçekleştirilebilen bir rejim du
rumunda değildir. Demokratik rejimi, Türkiye'de 
ayakta tutmak için pek çok sıkıntıyı göze almak, dev
let adamlarının, siyaset adamlarının, (görev duygusu 
ile,, sorumluluk duygusu ile pek çok sınavı başarı ile 
verecek duruma gelmeğine ihtiyaç vardır. Türkiye 
ekonomik ve sosyal değişimini demokratik bir düzen 
içinde yapmaya çalışıyor. Dünyada bu değişimi, ta
rıma dayalı bir ülkeden, sanayiye dayalı bir ülke du
rumuna değişimi, feodal yapıdan, endüsitrileşrriiş ya
pıya doğru geçişi, demokratik düzen 'içinde gerçek
leştirmiş bir başka ülke daha yoktur. İlk defa Türki-
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ye, bu konuda oldukça ileri bir noktaya ulaşmıştır, 
gelecek için umut verici bir noktaya gelmek imkânı
nı bulmuştur. Ama hâlâ önümüzde aşılması gereken, 
yeni yeni dar boğazların olduğu, yaşadığımız olaylar
la ortaya çıkıyor. Geçmişte demokratik rejimi ayak
ta tutmaya, yaşatmaya çalışırken belli darboğazlardan 
geçtik. İki büyük sınav verdik. Bu sınavı demokratik 
rejim adına başarı ile verdik. 1960 yılında, bir siya
sal parti yönetim kadrosunun, Anayasayı ihlâl ederek 
dikta kurma teşebbüsünü, bu toplum, Türkiye iflas 
dttirm'lştir. DemokraÜk 'güçler, hakimiyeti tesis etmiş
tir. Demokratik rejimi ayakta tutmak imkânını bula-
biimişizdir. 1960 sınavını, 27 Mayıs 1960 dar boğazı
nı aşmak imkânını bulduk. İlk büyük sınavımızUı. 12 
Mart 1971'de Türkiye demokratik rejim bakımından, 
yeni bir sınav vermek mecburiyeti içine itildi. O sına
vı da başarı ile verdik. 12 Martın ara rejimini de de
mokratik yöne doğru açmak olanağını bulabildik. Bu 
da büyük bir başarıydı. Öyle anlaşılıyor ki, artık ve
rilmesi gereken sınavların sonu gelmiş değildir. Yeni 
yeni sınavlara ihtiyaç vardır. Türkiye, demokratik re
jim bakımından, bizi yeni sınav vermek mecburiyeti 
içine itebilecek durumlara doğru tekrar yöneltilmeye 
başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bu sınavı da başarı ile vere
ceğimizden kuşku duymuyorum. Artık Türkiye de
mokratik rejim bakımından, geri dönülebilir noktayı 
çoktan aşmıştır. Demokratik rejim, Türkiye için ka
çınılmaz bir siyasal sistem haline gelmiştir. Türkiye, 
önümüzdeki dönemde de yeni yeni sınavlardan geç-
sek de, yeni yeni dar boğazlara sürüklensek de, o sı
navları vermek, o dar boğazları aşmak imkânını bu
lacaktır; demokratik rejim içinde yaşamanın yolunu 
mutlaka yeniden yaratacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki bu büyük eko
nomik ve toplumsal değişim, siyasal hayatta bazı sı
kıntılar elbette doğuruyor. Yeni yeni güçler ortaya 
çıkıyor, eski güç mihrakları önemini kaybetmeye baş
lıyor, iktidarını kaybetmeye başlıyor, etkinliğini jkay-
betmeye başlıyor. Artık Türkiye, otuz sene önce so
rulduğu gibi, bir avuç insandan sorulmuyor. Kırk mil
yon insan, Türkiye'nin kaderi üzeriride hak sahibi 
olabilecek bir noktaya doğru gelmeye başlıyor. Bu 
değişiklik, her köye giden traktör, her yol, her kredi, 
her yeni malî imkân, her elektrik, her fabrika, her 
atölye Türkiye'de yepyeni bir ortam yaratıyor. Orada 
çalışan insanlar, bu imkânların olmadığı dönemdeki 
Türkiye'nin insanları değildir artık; başka insanlar 
haline gelmişlerdir : Kendilerine güvenen, kendilerine 
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saygı duyan; falan kişi şöyle söyledi, filan kişi böyle 
söyledi, diye o sözleri kabul etme mecburiyeti İçerisin
de kendisini saymayan bir anlayışa gelmişlerdir. 

Türkiye demokratikleşmektedir. Bu demokratikleş
menin sonucu olarak ta, '©ski güç mihrakları, yavaş 
yavaş etkinliklerini, önemlerini yitirmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, her böylesine değişim, bazı 
bunalımlar da yaratır. Eski güç mihrakları, etkinlikle
rini korumak, güçlerini sürdürmek isterler. Hâlâ, Tür
kiye kendilerinden sorulsun isterler. Yeni yeni birta
kım güçlerin karşılarına çıkıp, politika hakkında, ül
ke hakkında görüş söylemelerine, yön çizmelerine ko
lay kolay içleri razı olmaz. 

Bu durum karşısında kıyamet kopmaya başlar. 
«Komünizm geliyor memlekete» denir. «İş işiten geçi
yor, memleket paramparça oluyor, ülke, bambaşka 
istikametlere gidiyor» denilir. Aslında giden kendi 'ik
tidarlarıdır, kendi güçleridir. Türkiye, komünizme 
doğru değil, Türkiye parçalanmaya, bölünmeye doğru 
değil, kendi kaderine kırk milyonun sanip olduğu, her
kesin, onun bunun sözüyle değil, kendi anlayışıyle 
yolunu çizeceği, aydınlık bir ülke durumuna doğru 
'gitmektedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri ve 
alkışlar). Cephe hikayesinin altında bu vardır. Kime 
açıyorsunuz cepheyi, hiçin açıyorsunuz? Türkiye ne
reye gidiyor? Komünizm tehlikesi varmış... 

Burada Sayın Aygün biraz önce anlattı, dedi ki; 
«Cephe açıyoruz, cihat yapıyoruz, mukaddesatçı ve 
milliyetçiler olarak Mecliste bir araya geldik, cihat 
açıyoruz.» Kime karşı açıyorsunuz? «Komünistlere 
ikarşı açıyoruz. Halk Partisinin içine de komünistler 
sızdı, etkili olmaya başladılar, memleketi felakete doğ
ru götürüyor.» 

Aslında bu cephe, Cumhuriyet Halk Partisine kar
şı açılmıştır. («Cihat açıyoruz, memleketi kurtarmak 
için bunu yapmaya mecburuz.» dedikleri Cumhuriyet 
Halk Partisi, bir süre önce iktidarı bıraktığı zaman, 
«Niye iktidarı bırakıyorsun» diye kıyameti koparan
lar yine aynı insanlardı. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo»' seseri, alkışlar), 

Memleketi komünizme götürecek, memleketi par
çalayacak bir siyasal iktidarın iş başından uzaklaşma
sından üzüntü duyacaklar, uzaklaşma hakkını ona ver
mek istemeyecekler, «yapamazsın, edemezsin» diye
cekler; aylarca onları, ülkeyi bölmeye çalıştıklarını 
iddia ettikleri o insanları Başbakanlık, Bakanlık nok
talarında tutmaya çalışacaklar; muvaffak olamadı'k-
ları ortaya çıkınc, biz muhalefete geçtikten sonra, «Si
ze karşı cephe (kurmamız lâzım, çünki komünistler içi-

I nize sızdı, memleketi parçalıyorsunuz, bölüyorsunuz» 
diyecekler. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıkça ortaya koyuyor 
ki, komünizme karşı cephe edebiyatı, bir kadroyu, 
hatta belki de tek bir kişiyi belli bir noktaya çıkara-
bilmenin manivelasının ötesinde hiç bir anlam taşı
mıyor. Türkiye'de bugün ne bölünme, ne parçalanma 

i tehlikesi vardır, eğer Hükümet elini çekerse. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar). Bugün 
Türkiye'de ne komünizm tehlikesi vardır, ne de Ana
yasa dışı herhangi bir akımın Türkiye'ye hâkim olma
sı tehlikesi vardır. Bütün bunlar kafalardadır. Kafa-

P lardaki o hayallerin belli bir fonksiyonu var, bir 'işi 
var. Nedir o iş? Bir araya getirebilmek için belli in
sanları, bir araya gelmesi imkânı olmayan, birbiri 
hakkında söylenmedik sözü bırakmadık insanları biti 
araya getirebilmek için bir heyula yaratmak lâzım. O 
heyuladır komünizm, o heyuladır memleketin parça-

I lanması, bölünmesi. Bunların hepsi boş lâflardır. Bu 
lâflara biz inanmıyoruz, bu lâflara Türk halkı inan
mıyor. Bu lâfların sizi, ülkeyi nereye götürdüğünü bi-

I razdan hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, cephe hareketinin yani, Halk 
Partisini iktidarda tutmanın mümkün olmadığı orta

la ya çikdiktan sonra, birden bire fark edilen komünizm 
tehlikesi karşısında bir tedbir bulma ihtiyacının so
nucu olarak ortaya çıkan «Cephe Hareketinin» başla
tılması yle birlikte Türkiye'de de olaylar çıkmaya baş
lamıştır. 

İlk olay Elâzığ'dadır; arkadaşından Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da, Tokat'ta, Amasya'da, Adıyaman' 
da, Kahraman Maraş'ta, Malatya'da, Muş'ta, Bingöl' 

I de, Erzincan'dadır. Bu olaylar Türkiye'de «Cepihe Ha-
I reketi»1 nin, Anadolu'da kendisini nasıl gösterdiğini 
I ortaya koyan ilk işaretler olmuştur. 

Cephe hareketi Hükümet haline geldikten sonra, 
olaylar daha bir hız kazanmıştır ve her gün. yeni yeni 

I olayların ortaya çıktığını görmek imkânı bulunmuş-
I tor. 
I Fazla zamanınızı almadan, Cephe Hükümetinin 

kuruluş döneminden itibaren şöyle, gazete başlıkların
dan Türkiye'de yaşanan olayların kısa bir özetini ver
mek istiyorum. 

28 Mart 1975 : Ankara'daki beş fakülte ve yük-
I sek okulda öğrenciler arasında kavga çıkmış, 11 kişi 

yaralanmıştır. Bunlardan Veli Yıldırım kaldırıldığı 
I hastanede kurtarılamayarak ölmüştür. Aynı gün Ur-
I fa'da çatışma olmuş ve iki öğrenci yaralanmıştır, 
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31 Mart 1975 : Ankara'daki Hacettepe Üniversi
telinde ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine koman
do baskını yapılmıştır. 

I Nisan 1975 : Ankara Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinde kavga çıkmış, sekiz kişi yara-
lanmışjtır. Akşam ticaret lisesi öğrencilerinden Adnan 
Tan bir sol gazete okuduğu için, komandolar tarafın
dan dövülmüştür. Aynı gün Afyon'daki TÖB - DER 
lokaline silâhlı bir baskın yapılmıştır. 

3 Nisan 1975 : TÖB - DER Erzurum Şube baş-' 
kanı yedi yerinden bıçaklanmıştır. 

4 Nisan 1975 : Ankara'mda Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunda ve Yüksek Öğ
retmen Okulunda çıkan kavgalarda beş öğrenci ya
ralanmıştır; aynı gün istanbul'da Çapa Yüksek Öğ
retmen Okulunda olaylar çıkmıştır. Ankara Etitıank 
ta çalışan iki mühendis yanlarında Cumhuriyet ve 
Milliyet gazeteleri taşıdıkları iç̂ in komandolar tarafın
dan dövülmüştür. 

II Nisan 1975 : Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile 
Kimya ve Eczacılık Yüksek Okulunda çıkan kavga
larda altı öğrenci yaralanmıştır. 

14 Nisan 1975 : Gene Eskişehir'de komandolar, 
polisle çatışmışlardır, iki hafif, sekiz ağır yaralı var
dır, sekiz sağcı öğrenci tutuklanmıştır. 

17 Nisan 1975 : Diyarbakır llköğretmen Okulun
da öğrenciler birbirleriyle çatışmışlar, dört öğrenci 
yaralanmıştır. Bu arada komandolar bir öğretmenin 
kulağını ikesmÜşlerdir. Aynı £ün Antakya'da Antakya 
Lisesi Müdürünün evi komandolar tarafından kurşun
lanmıştır ./ 

19 Nisan 1975 : Amasya'da Öğretmen Okulu Mü
dürü ve yardımcısı okulda, öğretmen Avni Bayrak'da 
cadde ortasında dövülmüşlerdir. Avni Bayrak'ın ko
lu kırılmıştır. 

23 Nisan 1975 : Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan 
törenlerde olaylar çıkmıştır. 

24 Nisan 1975* : İstanbul ve Ankara'da büyük öğ
renci çatışmaları olmuştur. Bu çatışmalar sırasında İs
tanbul'da Site Yurdu işçilerinden Abdi Gönel ölmüş
tür. Ankara'da komandoların attıkları kurşunlarla ya
ralanan iki yaşındaki Burçin'de kaldırıldığı hastanede 
iki gün sonra ölmüştür. Aynı gün 19 Nisanda Amas
ya'da dövülen Öğretmen Okulu Müdürü Ankara'da 
otobüs terminalinde dört yerinden bıçaklanmıştır. 

1 Mayıs 1975 : Ankara ve Adana'da çıkan öğ
renci çatışmalarında toplam olarak 11 öğrenci yara
lanmıştır. Aynı gün komandolar, Ankara C. H. P. İl 
Gençlik Kolu sekreterini bıçaklamalardır. 

2 Mayıs 1975 : Komandolar bu kez de C. H. P, 
Çankaya İlçe Gençlik Kolu sekreterini bıçaklamışlar-
dır. Gerek İl Gençlik Kolu Sekreteri, gerekse İlçe 
Gençlik Kolu Sekreteri kendilerini bıçaklayanları teş
his edip polise bildirdikleri halde bunlar hakkında hiç-
>bir kovuşturmaya gidilmemiştir. 

3-5 Mayıs 1975 : Komandolar Ankara'da Gazi 
Eğitim Enstitüsünde olaylar çıkarmışlardır, Enstitü 
dersleri tatil etmek zorunda kalmıştır. Aynı gün Kay
seri, Pazarören llköğretmen Okulunda çatışma olmuş, 
10 öğrenci yaralanmıştır. Gene aynı gün Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde üç öğrenci yaralanmıştır. 

7 Mayıs 1975 : Ülkü Ocakları ikinci başkanı Ha
san Bulgaç üzerinde tabanca ile yakalanmıştır. 

8 Mayıs 1975 : Mersin llköğretmen Okulunda çı
kan kavgada 13 öğrendi yaralanmıştır. 

9 Mayıs 1975 : Komandolar Türk Belediyeciler 
Derneğinin toplantısını basmışlar ve İçişleri Bakanı ile 
İmar ve İskân Bakanının gözleri önünde bazı C. H. 
P.'li belediye başkanlarını yaralamışlardır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Türkeş'in faaliyet 
raporu.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Kars'ta Halk 
Gazetesi matbaası yakılmıştır. 

Kayseri'deki çatışmada 10 öğrenci yaralanmıştır. 

12 Mayıs 1975 : Sivas'ta 300 öğrenci çatıştı, 8 ya
ralı var.; 

14 Mayıs 1975 : Deneme Yüksek Öğretmen Oku
lunda çıkan çatışmada 4 öğrenci yaralandı; Profesör 
Uğur Alacakaptan'ın ve Profesör Muammer Aksoy' 
un evine bomba atıldı. 

14 Mayıs 1975 : Ankara ve Sivas'ta çatışma çık
tı, 30 kişi yaralandı. 

17 Mayıs 1975 : Elâzığ'da çatışma çıktı, 8 öğren
ci göz altına alındı; Urfa Karakoyun mevkiinde Ti
caret Lisesi son sınıfında okuyan bir öğrenci de kim
liği belirsiz kişilerce öldürüldü. 

3 Haziran 1975 r: Cuma gecesi Savaştepe Öğret
men Lisesinden Nazif Çınar,. Ali Yıldırım, Cavit Gün
gör, Hilmi Öz, Ahmet Yüce istasyon bahçesinde te
levizyon seyrettikten sonra okula dönerlerken 20 ka
dar komandonun saldırısına uğramışlardır. 5 öğren
ci yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Erzurum'da saldırıya uğrayan 2 öğrenci yaralan
dı; Horsunlu'da bir öğretmen dövüldü. 

1 Haziran 1975 : Ertelenen 19 Mayıs gösterilerin
de kanlı olaylar çıktı. 
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2 Haziran 1975 : Mamak Gaz Maske Fabrikasın
da çalışan C. H. P. sempatizanı işçi Celâl Harçerli 
dövülerek komaya sokuldu. 

5 Haziran 1975 : Gaziantep'teki öğrendi çatışma
sında 7 yaralı var, 30 kişi göz altında. Antalya, An-
tep ve Erzurum'da olay çıktı; Gazipaşa'da 1 avukat, 
3 öğretmen a'dlüyeye veriMi. 

9 Haziran 1975 : Tokat llköğretmen Okulu ko
mando saldırısına uğradı; 3'ü ağır, 7 öğrendi yaralan
dı. 

10 Haziran 1975 : Manisa'da Milliyetçi Hareket 
Partililer, aralarında C.H.P. Gençlik Kolu Başkanı da 
bulunan 5 kişiyi yaraladılar. 

13 Haziran 1975 : Gaziantep'teki öğrenci olayla
rında 12 'kişi tutuklandı. 

14 Haziran 1975 : Çorum*da 150 öğrendi çatıştı; 
5'i yaralı, 9'u göz altında. 

Burdur'da C. H. P.'lilere Ülkücüler saldırdı. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde çatışma çıktı; 

1 öğrenci ağır yaralandı, 7 öğrenci göz altında. 
İzmir'de komandolar Gültepe Belediye Başkanına 

saldırdı, 
18 Haziran 1975 : Ankara'da öğrenciler polisle ça

tıştı, 6 polis yaralandı. 
18 Haziran 1975 : Aydmlıkevler Lisesi Müdürü 

Yardımcısına ateş edildi; Bingöl'de Töb - Der üyesi 5 
öğretmen komandolarca dövüldü. 

19 Haziran 1975 : Elâzığ'da çıkan çatışmada 2 öğ
renci yaralandı. Komandoların dövdüğü öğretmenleri 
Bakanlık da cezalandırdı. Hakkında soruşturma açılan 
şahıs Eğitim Müdürü oldu. 

19 Haziran 1975 : Polisin politikaya itilmesine 
Polis Dernekleri karşı çıktı. 

20 Haziran 1975 : Ülkü Ocakları Başkanı, hoca
sını tabanca ile tehdit etti. Şemşek'in, kırık sınav no
tunu düzeltmek için asistan Yalçın'ın tehdit ettiği; is
teği yerine getirilmeyince, sınav kâğıdını alarak kaçtı
ğı öne sürülüyor. 

21 Haziran 1975 : Komandolar 3 Ortadoğu öğren
cisini bıçakla yaraladı. Kütahya'da bir Töb - Der üye
si komaya sokuldu. 

23 Haziran 1975 : Elâzığ'daki olayda 4 kişi göz 
altında; komandolar, Bakanı, Sayın Erkovan olacak, 
dinleyen 2 kişiyi bıçakladı. 

Yozgat'ta bir öğretmen ve öğrenci yaralandı. Ko
mandolar, istanbul'da İhsan Mermerci Lisesini bas
tılar. Erzurum'daki çatışmada 30 kişi yaralandı. Di
yarbakır'da eri M. H. P.'lilerin şehit ettiğini belirten 
telsiz konuşması açıklandı. Akşehir'deki çatışmada 3 

öğrenci yaralandı, 2'si tutuklandı. Komandolar devrim
ci yayımları okuyan 1 genci yüzünden bıçakla yarala
dılar. M. S. P.'li bir şeyh, halkı Devlet kuvvetlerine 
karşı kışkırttı. Olaylar, Siirt ve Batman'dan gelen em
niyet kuvvetleri tarafından bastırılmasından sonra, göz 
altına alınanlar serbest bırakılmıştır... 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Biri de Al
lah olduğunu ilân etti. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu arada serbest 
kalan Millî Selâmet Partili Şeyh Cevat Sevgili, ilçe hal
kına; «Ben bugün Ankara'ya giderek, Başbakan Yar
dımcısı Erbakan ile görüşüp meseleyi halledeceğim» 
demiştir ve daha sonra da, bütün aramalara rağmen 
bulunamamıştır. Hakkında tutukluluk kararı var. 

1 Temmuz 1975 : Sakarya ve Trabzon yurtların
daki komandolar Niğde yurduna saldırdı; 101 öğrenci 
göz altında. 

2 Temmuz 1975 : Ülkücüler, afiş yapıştıran liseli 
bir genci bıçakladılar. 

Şu ana kadar Hükümetin iç güvenlik konusunda
ki uygulamalarının, MİT kanalına sahip olmadığım 
için, benim derlemek imkânına sahip olabildiğim kıs
mı bunlardan ibarettir. (C. H.-P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, böyle bir tablo karşısında, 
bu tablonun kim tarafından, hangi nedenlerle, nasıl 
yaratıldığı tartışmasına girmek ihtiyacını dahi hisset-
meksizin, sadece böyle bir tablo karşısında, bu Hükü
metin en azından İçişleri Bakanına bu Meclisin mut
laka hesap sormak görevi vardır. 

Emniyet Teşkilâtı Kanununun birinci maddesi, ül
kenin emniyet ve asayişinden İçişleri Bakanının sorum
lu olduğunu söyler. Açıkça gözüküyor ki, Türkiye'de 
bu Hükümet işbaşına geçtiği dönem içinde, emniyet ve 
asayiş yaratılamamıştır. Bugün Türkiye'de her şey 
söylenebilir, ama «emniyet ve asayiş vardır» denilemez. 
Bu Hükümetin hiç bir görevi yoksa,»en azından 19 ncu 
yüzyıldan beri bütün devletlerde, bütün hükümetlerin 
görevi olmuş olan emniyeti ve asayişi sağlamak göre
vi vardır. Her şeyden önce bu Hükümet emniyeti ve 
asayişi sağlamak görevindedir. Kanun gereği böyledir, 
Anayasa gereği böyledir, siyaset anlayışı gereği böy
ledir. Ve Türkiye'de asayiş yoktur. Türkiye'de asayi
şin olmaması, hangi nedenlerle ortaya çıkmış olursa 
olsun, bu asayişi sağlamaktan âciz kalan, asayişi tesis 
etmek imkânını bulamayan, asayişi tesis etmekte yeter
siz kalan Hükümetin, en başta İçişleri Bakanının bu 
Meclis tarafından hesap vermeye davet edilmesi gereği 
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vardır. Hem bu tablo böyle devam edecek, hem Tür
kiye'de yeni yeni ölümler, yeni yeni saldırılar, yeni ye
ni asayişsizlik olayları olacak, bu Hükümet ve bu İç
işleri Bakanı oldukları yerde duracak, buna Millet 
Meclisinin görev anlayışının müsaade etmemesi ge
rektir. Hükümet hiç bir şey yapamazsa, asayişi tesis 
etmek zorundadır. Türkiye'de tesis edememiştir, ede
mediğinden dolayı kendisinden hesap sorulması gereği 
vardır. Bu olayların yaratılışında eğer Hükümetin bir 
rolü olmasaydı dahi, Hükümetin dışındaki kuvvetlerin, 
örgütlerin bu olayları yaratmış olduğu iddiası doğru ol
sa dahi söz konusudur, çünkü Hükümetin görevi; kim 
yaratırsa yaratsın, hangi örgüt yaratırsa yaratsın, hangi 
kuruluş yaratırsa yaratsın, ne pahasına olursa olsun 
Türkiye'yi can ve mal güvenliği içinde yaşanır, hakla
rın ihlal edilmediği bir ülke durumuna dönüştürmek
tir. Bu görevini yapamayan Hükümet, «olayları sen 
yaratıyorsun, şu yaratıyor, bu yaratıyor» bahanesiyle 
bu aslî görevini yerine getirmemek hakkını elde ede
mez. Kim yaratırsa yaratsın bunları tesis etmek sizin 
görevinizdir. Bu görevi yerine getiremiyorsanız, «şu ya
pıyor, bu yapıyor» bahanesinin arkasına saklanamazsı
nız. Hükümetlerin şunun veya bunun asayişsizlik ya
rattığına göre, asayişi tesis etmek mecburiyeti farklılık 
gösteremez, siz, kim yaratırsa yaratsın asayişi tesis 
edeceksiniz. Edemiyorsunuz. Edemediniz iki ayda, 
önümüzdeki dönemâe edeceğinize dair hiç bir işaret 
yoktur. Bu durumda sizin mutlaka Meclis tarafından 
sorguya tabi tutulmanız, bu tutumunuzun hesabını, si
yasî alanda en azından vermek mecburiyeti içine so
kulmanız gereği vardır. 

Değerli arkadaşlarım, konu bu kadar da basit de
ğildir. Bu Hükümet sadece beceriksiz, sadece asayişi 
tesis edemeyen, asayiş gereği karşısında aciz bir hükü
met durumundan ötede bir vaziyet içindedir. Bu Hü
kümet asayişsizlik olaylarını oluşturan, onları yaratan 
bir görev de yapmaktadır. Bu olayların bu şekilde 
ortaya çıkışında bu Hükümetin rolü vardır, etkisi var
dır, ayrıca bundan dolayı da bu Hükümetten hesap 
sorulması mecburiyeti vardır. 

• Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet asayişi niçin 
sağlayamıyor, onun üzerinde biraz duralım. Çok çe
şitli nedenleri var, birkaç grup içinde ele almaya çalı
şacağım. 

Bu Hükümet iki ayda asayişi sağlayamadı, iki bu
çuk ayda yine sağlayamayacaktır, çünkü en başta bu 
Hükümetin yapısı; asayişi içbarışı, güvenliği sağlama
ya elverişli değildir. 

I Bu Hükümeti oluşturan partilerin her birini ayrı 
ayrı ele alalım ve onlar üzerinde duralım. Böyle bir 
kombinezonun Türkiye'de iç barışı, asayişi sağlama 

I bakımından hangi imkânlara sahip olabileceğini o şe
kilde inceleyelim. 

Bu Hükümetin içinde, Milliyetçi Hareket Partisi 
vardır. Üçte iki bakanlık temsiline sahip olmuş bir 
parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ilk anda ele 
alınması gereken unsur durumundadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Türkeş es
ki bir ihtilâlcidir. 1960 İhtilâlinden sonra, o ihtilâlin 
izlemesi gereken yol konusunda Millî Birlik Grupu 

I içinde çıkan tartışmaların sonucu Türkiyenin yeniden 
demokrasiye dönüşünü sağlayabilmenin şartlarından 
birisi olarak yurt dışına gönderilmesi gereği ortaya 
çıkfnıştır, Sayın Türkeş ve diğer Millî Birlik Komitesi 
grupunda yer alan bazı üyeler yurt dışına çıkarıldıktan 
sonra Türkiye demokratik düzene dönmek imkânını 
bulabilmiştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Geçenlerde Milliyetçi Hareket Partisi a'dına bir söz
cünün gazetelerde şu demecini okuduk; partilerin bir
leşmesi, bütünleşmesi, tartışması yapılırken, Milliyet
çi Hareket Partisi adına konuşan birisi söylüyordu : 
«Biz oyla iktidara gelmeyi amaçlayan bir parti deği
liz... (Bakanlar Kurulu sıralarından, müdahaleler) Sa
yın Başkan, sükuneti tesis etmeye yardımcı olur mu
sunuz?.. (A. P. sıralarından, «demin öyle söylemiyor-
dün, bağırıyordun» sesleri.) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Utanın, Hükü-
I metsiniz, utanın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykal, buyurun. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim çok ya
kında olduğu ve devamlı olduğu için etkiliyor. Cevap 

I verme durumuna da yok, izleme mecburiyetinde kalı-
I yorum. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Dağarcığınız boşsa biz 
ne yapalım? 

BAŞKAN — Sayın Baykal, siz buyurun efendim, 
buyurun. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı tar
tışmalar) 

Sayın Demir rica ediyorum. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Milliyetçi Hareket 

Partisi sözcüsü, bu partiyi oyla iktidara gelmeyi amaç
layan bir parti olarak görmediğini, kendi görevlerini, 
solun iktidarına mani olmak şeklinde anladıklarını 
ifade etmiştir. 

Demokratik düzende, bildiğimiz kadarı ile bütün 
I partiler oyla iktidara gelmeyi amaçlarlar, bunun dışın-



M. Meclisi B : 99 3 . 7 . 1975 O : 2 

da bir amacın şu veya bu partinin iktidara gelmesini 
önleme amacının bir parti yöneticileri tarafından o par
tiye yerilmesi, o partinin demokratik anlayışı, Anaya
sa karşısındaki tutumu ve ülkede iç barışın, güvenliğin 
sağlanması konusunda problem yaratıcı, bir mahiyette, 
bir yapıda olduğunu ortaya koyar. 

Değerli arkadaşlarım, bu partinin, yani 2,5 aydır 
asayişi temin edemeyen Hükümetin kurucu unsurların
dan birisi olarak Milliyetçi Hareket Partisinin fikriya
tını yapan, düşüncelerini dile getiren bir organı olan 
Orta Doğu Gazetesi vardır. Çok dikkatle izlenmesi ge
reken bir gazetedir. Çeşitli etkileri yansıtır ve birtakım 
gelişmeleri anlama imkânını o gazeteyi izleyenlere 
bahşeder. O bakımdan temsil ettiği partinin ağırlığının 
da ötesinde zannediyorum, Türkiye'de bir önemi var
dır. Bu gazete Türkiye'de iç kargaşa olaylarının yön
temini, yönünü çizer. . 

Cenhe hareketi başladığı zaman bu gazetede çıkan 
bir makalede şu söylenmiştir : «Artık kendinizi bü
yük şehirlere hapsetmeyiniz^ kavganızı halkın sizi da
ha rahat göreceği, izleyeceği mekânlarda yürütünüz.» 
demiştir. Bu buyruğun hemen arkasından, Türkiye'de 
ilk defa olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bil
diğimiz olaylar sahneye konulmuştur Töb - Der top
lantıları bahane edilerek. 

Bu gazetede olayların gelişme istikâmeti daima 
sezilebilir. Bir süre önce, Nisan ayında bir makalesin
de şu cümleleri gördük. («Sayın Ecevit, şu günlerde ko
nuşmalarınız ve bazı davranışlarınız sizi daha ağır sı
fatlarla yorumlamamıza sebep olacak boyutlar kazan
maktadır. însan sadece kendisini hatırlatmak için, 
eğer memleket aleyhine olaylara, devletin karşısındaki 
cenahta yer alıyorsa deriz ki; Türk tarihi bunur* çok 
ağır ödendiğini hatırlatacak örneklerle doludur ve bu
nun bilinmesinde siyasî ve hayatî tamamiyetiniz bakı
mından yarar vardır. «Orta Doğu Gazetesi, Ecevit'e»; 
Hayatî tamamiyetini muhafaza etmek istiyorsan, aklı
nı başına al» diyor Nisan 1975 te... (A. P. sıralarından, 
«Doğru söz» sesleri. C. H .P. sıralarından gürültüler, 
karşılıklı tartışmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Araslı, Sayın Çalın, 
Sayın Tüzün... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, belli bir zihniyet kendisini ortaya koyuyor. Biz 
bunu teşhir etmeye çalışıyoruz. Boşuna uğraşmışız; 
Adalet Partisi Milletvekillerinin bazıları da Sayın Ece-
vit'in hayatî tamamiyetinin tehlikede olduğu kanaatin-
dedirler, bunu ifade ediyorlar. (A. P. sıralarından «Ki
şisel görüşü» sesleri.) 
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I Kişisel görüşü... Feki, grupu ilzam etmiyor; kişisel, 
görüşü... 

Değerli arkadaşlarım, Orta Doğu Gazetesi bunu 
yazmıştır. Kimdir bu gazete? Bu gazete Millî Hareket 
Partisinin organıdır. Millî Hareket Partisi kimdir? Hü
kümette yer almış dört partiden birisidir. Milliyetçi 
cepheyi karargâh bu Orta Doğu karargâhıdır. Sayın 
Aygün'ün biraz önce üzüntüyle dinlediğimiz konuş
masında bahsettiği cihadın açılması gereğini, cihat ola
rak dahi telâffuz etmeden «Cephe» halinde telâffuz et
me imkânını bularak ortaya atan gazete bu gazetedir. 
Şimdi bu gazete Sayın Ecevit'in hayatî tamamiyetinin 
tehlikede olduğunu söylüyor; bir süre sonra Gerede'de 
gerçekten silâhlar patlıyor, taşlar atılıyor, sopalar atı-

| lıyor ve Ecevit hayatını" belki de bir tesadüf sonucu 
kurtarmak imkânını bulabiliyor, 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin bu yapı için-
. de asayişi temin edemeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. 

Bu Hükümetin unsurlarından sadece birisinden gelen 
ve Türkiye'de barışı, iç güvenliği tehlikeye atan un
surlardan sadece bir kısmına değinmek imkânını bula
bildim. Bu gazete, Sayın Ecevit Diyarbakır'a gitmeden 
önce birkaç seri yazı yayınlıyor; bu yazılardan bir ta
nesinin sonu şöyle bitiyor. (Taın Diyarbakır'a hareket 
edeceği gün çıkan Ortadoğu sayısı) : «Diyarbakır'daki 
Türkler Ecevit'in gezisini dikkatle izlemelidir» Ortado
ğu Gazetesinde beyaz kâğıt üzerine siyah harfle yazıl
mıştır. bu. Diyarbakır'a giderken «Türkler» diyor Or
tadoğu - Millî Hareket Partisinin organı, Hükümetin 
bir kanadının sözcüsü, Hükümet cephesinin oluşturu
cusu - Ecevit Diyarbakır'a giderken «Türkler dikkatle 
bunu izlemelidir» diyor. Bu anlayışta, bu tutumda 
bir siyasal partinin içinde yer aldığı bir Hükümetin 
Türkiye'de iç barışı, huzuru, asayişi, kanun hâkimiye
tini tesis etmesine imkân olduğunu zannetmiyorum. 
Eğer sadece bu partiden ibaret olsaydı belki durum 
biraz daha kolay olurdu ama, sadece bundan da iba
ret değil. 

Bu hükümetin içerisinde bir de Millî Selâmet Par
tisi var. Millî Selâmet Partisi, açık konuşmak lâzınv 
dır, elli yıllık Cumhuriyet hayatına karşı birtakım duy
guları değerlendirme ve körükleme gayreti içindeki bir 
partidir. Millî Selâmet Partisi Cumhuriyete ve birtakım 
anayasa ilkelerine karşı kendisini tedirgin hisseden bir 
partidir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisinin de 
bir gazetesi var. Millî Selâmet Partisinin gazetesinin is
mi Millî Gazete... Bu gazetedeki bir makaleden birkaç 
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cümle okuyorum. Yazının başlığı şu : «İslâmiyet ve 
lâiklik bağdaşır mı?» Yazıdan bazı cümleler alıyorum : 

«İslâm Dininin lâikliği neden tasvip etmediğini an
latalım. Layiklikle İslâmiyet nasıl bağdaşabilir, anlaya
mıyoruz. Layiklik ise insanı pisliğe, hastalığa, mikrop 
batağına ve firengi illetine mahkûm eder. Layiklik zır-
deliliğin ve ahlâksızlığın ve dahi pislik ve binbir türlü 
musibetin yegâne öz kaynağıdır.» 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Mecelle ahkâmı. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Mecelle ahkâmıy-
mış, Halifelikmiş gibi lâflar daha etmedik. 

Bu, hükümetin kurucu unsurlarından bir başkası
nın, Millî Selâmet Partisinin yayın organının 2,5 aylık 
iktidar döneminin yarattığı ortamı değerlendirerek or
taya koymaya başladığı ilk adımlardan, ilk hazırlıklar
dan bir tanesidir. 

Millî Selâmet Partisinin, Hükümetin kurucu un
suru Millî Selâmet Partisinin Suudî Arabistan'da ku
rulu Rabitatül Âlemi İslâm örgütü ile irtibatlı oldu
ğunu- çok güvenilir tanıklar ifade ediyorlar. 

4 Temmuz 1973 tarihinde Hürriyet Gazetesinde Sa
yın Alparslan Türkeş şunları söylüyor : 

«Kayseri'de açık toplantıda anlattım. Millî' Selâ
met Partisi Suudî Arabistan'da kurulu Rabitatül Ale
mi İslâm örgütü ile bağlantılıdır dedim.» (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

Biz bilmiyoruz, ama Sayın Türkeş bilme mevkiin
dedir. Özel imkânları vardır, sözüne güvenilir, Sa
yın Türkeş ifade ediyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, fevkalâde ciddî sorunları 
konuştuğumuz kanaatindeyim. Türkiye'de şu anda Hü
kümeti elinde bulunduran partilerin nitelikleri, Türkiye' 
de bir süreden beri yaşadığımız anarşi olaylarının, ölüm
lerin, saldırıların, huzursuzluğun nedenlerini anlama
mıza yardımcı olacak ip uçlarını bize veriyor. 

Bu Hükümette bir de Adalet Partisi var. Adalet 
Partisi esas itibariyle demokratik bir kuruluştur. Geniş 
halk kitlelerine dayanan bir kitle partisidir. (A. P. sıra
larından «Bravo», sağol sesleri.) Adalet Partisinin ve 
Demokratik Partinin Türkiye'deki demokratik gelişim 
içinde yerleri vardır. Geçmişte yerleri vardı, bundan 
sonra da yerleri olmalıdır, olabilir, ümit ederim ola
caktır. 

Adalet Partisi yönetim kadrosunun ve özellikle Sa
yın Gene! Başkanının bugün içinde bulunduğumuz asa
yiş bunalımı, iç barış ve iç güvenlik bunalımı bakımın
dan dikkatle izlenmesi gereken ve bizim bu noktaya 

gelmemize yol açan, üzerinde durulması gerekli bazı 
tutumları da vardır. 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı, 1971 yılın
da yaşadığı talihsiz olayların etkisi altında, bu olaylar
la hesaplaşma ihtiyacı içinde, Türkiye'de kendisine yar
dımcı olabilecek herkese muhtaç bir anlayış içinde, ik
tidara gelmeye yardımcı olacak herkesten medet umar 
bir anlayış içinde bulunmaktadır. 

Hükümetin bugün asayiş konusundaki bu başarı
sız tablosunun oluşumuna Adalet Partisinin Saym Ge
nel Başkanının bu ruh halinin, bu psikozunun da önem
li katkı yaptığını tahmin ediyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Cephe hareketinden önce Sayın Demirel, «Alın 
yazısı değiştirilmez. Kaderde ne varsa yaşarız, görü
rüz.» diyordu. Cephe hareketine bunları söyleyerek 
başladı. Siyâset adamlarının görevi, kendi kötü alın ya
zılarını millete yüklemek değil, milletin kötü alın ya
zısını, kötü kaderini olumlu yönde değiştirmektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Böyle bir teslimiyetçi ruh hali içinde; ne gelirse 
verecek bir. canımız yar, anlayışı içinde; alnımızın ya
zısı bizi nereye götürürse götürür anlayışı içinde bir 
büyük siyasal partinin lideri yola çıkarsa-, Türkiye böy
le bir noktaya elbette gelebilir. Nitekim gelmiştir. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖ.V (Antalya) — Alın yazısını yara
tanlar.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv rica ediyorum... Saym 
Dirik rica ediyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Adalet Partisinin 
Sayın lideri herkesten medet umar anlayışı içindedir. 
Bu anlayış, bugün geldiğimiz noktanın ortaya çıkma
sına büyük ölçüde etki yapmıştır, bunu söylemeyi göre
vim sayıyorum. Adalet Partisinin organı gazetelerde de 
son günlerde, yeni yeni temaların ortaya atıldığını gö
rüyoruz. 

Üç imzalı... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Üç yıldızlı. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Üç yıldızlı, imza
sız, kendisini saklayan bir yazar, Adalet Partisi organı 
gaeztede sık sık kendisini gösteriyor, bazen İspanya iç 
savaşından bahsediyor, oradan Türkiye'ye genellemeler 
yapmaya kalkıyor, dersler çıkarmaya çalışıyor, bazan 
triumviralardan bahsediyor. Diyor ki: Cumhurbaşka
nımız Sayın Korutürk, Genelkurmay Başkanımız Sayın 
Sancar ve Başbakan Sayın Demirel el ele versinler, bir 
üçlü gibi beraberce ülkeyi idare etsinler. 
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Değerli arkadaşlarım, bu triumvira lafının siyaset 
edebiyatında yeri vardır. Triumviralar F.oma İmpara-
torluğundaki üçlü dikta rejimleri için kullanılır. Tek 
İmparator Romayı idare edemez, üç kişi bir araya ge
tirilir, üçü diktatör yetkileriyle ülkeyi idare ederler. 
Bu yazar triumviradan bahsediyor ve üç isim söylü
yor: Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Başbakan. 
Bizim bildiğimiz kadarıyle Türkiye triumviralarla de
ğil Anayasayla idare edilir. Ve bizim Anayasamızda 
triumvira Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Baş
bakan el ele versin, memleketi idare etsin diye bir anla
yış bir hüküm yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri-, alkışlar.) 

Bizim Anayasamızda Meclis vardır, yargı organları 
vardır, Danıştay vardır, Anayasa Mahkemesi vardır . 
Anayasayı millet yapmıştır. 

ADÎL DEMİR (İzmir) — Aksini iddia eden yok. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Anayasayı millet 

yapmıştır, kanunları Millet Meclisi yapar, burada bu 
yazıda adı geçen üç kişi, icra organının birer parçasıdır. 
Yetkileri sınırlı, kanunlarla sınırlı, yani Meclis tarafın
dan sınırlandırılmış birer devlet adamı durumunda
dırlar. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı el ele verecek, Türkiye'yi idare edecekler. Bu ede
biyat, kendisini Adalet Partisinin organı gazetede gös
termeye başlamıştır. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Yeni Ortam mı yazdı?... 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Azınlık Hükümeti ku

racaktınız ama. 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Adalet Partisi mensubu Hükümet üyelerinin tu
tumlarına ayrıntılı olarak girmek istemiyorum. Fakat 
izin verirseniz, gene bir Adalet Partili Sayın Bakanı il
gilendiren bir olaydan da bahsetmek istiyorum. 

Bir süre önce Millî Türk Talebe Birliği, bütün Tür
kiye'de 60 küsur merkezde sınav yaptı, üniversiteye gir
mek isteyen öğrencileri orada hazırlık sınavına tabi tut
tu. Millî Türk Talebe Birliği ile bu konuda Millî Eği
tim Bakanlığı işbirliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı 
okullarını açtı, öğretmenlerini, müdürlerini Millî Türk 
Talebe Birliğinin yöneticileriyle işbirliği yapmaya davet 
etti ve bunun sonucu olarak o sınavlar gerçekleştirildi. 
O sınavlarda bütün öğrencilere test kâğıtları dağıtıldı, 
o kâğıtlardan bir tanesinin, bütün tamamının en arka 
sayfasında Türk gencine, milliyetçi gence hitaben yazıl
mış bir metnin içinden şu paragrafı dikkatinize sunu
yorum... 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Hepsini 
oku, hepsini. 

I DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Halka değil, hak
ka inanan, Meclisin... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Doğru, doğ-
I ru. 

• DENİZ BAYKAL (Devamla) — Meclisin duvarın
da hâkimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken... (M. 

4 S. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri.) 
Doğru mu Sayın Adalet Partili arkadaşlarım? 

I (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 
Adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti, hakkı kölelik-

J te bulan bir gençlik. 
I ADİL DEMİR (İzmir) — Yeni usûl çıkarma. 
I BAŞKAN — Sayın Demir, devamlı müdahale edi-
I yorsunuz. Rica ediyorum, lütfen. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sorguya çekmeye hakkı 
var mı? 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, rica ederim. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, 2,5 aylık Hükümetin, demin çizdiğim asayişsizlik 
tablosundan sorumlu sayılması gereken Hükümetin 4 
unsurundan, en fazla umut bağlamaya gayret ettiği
miz Adalet Partisinin manzarası budur. 

«Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir» düsturu
nun yerine, hâkimiyet hakkındır düsturunu bu Mecli
se... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Doğru, doğ
ru değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Değerli, rica ediyorum. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu Meclise yaz

mak isteyen bir anlayışla (A.P. ve M.S.P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Millî Eğitim 

Bakanlığı işbirliği halindedir. O anlayışın doğru ol
duğunu gerçi bir tane ama, gene de Adalet Partisi 
Grupu içinde bir arkadaşımız burada söylemektedir. 
Anayasamızın ve bu halkın Türkiye'nin alnının teriy
le kanıyla kazandığı bu ibarenin yerine bir başkası
nın bu Mecliste yazılmasını önerecek bir arkadaşımız 
Adalet Partisi sıraları içinde de bulunmaktadır. (C. 
H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili Sayın Oğuz Aygün, burada, «mu
kaddesatçıyız» dediği zaman bir dil süçmesidir di
ye almak istemiştim, layikliğe Adalet Partisinin karşı 
olmadığı düşüncesi içinde olduğum için, Bunun layik-

I ligin yerine mukaddesatçılığı ikamet etmek isteyen 
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bir anlayışla ilgili olmadığını düşünmek istemiştim 
ve burada dile getirmek ihtiyacını hissetmemiştim. 
Şimdi görüyorum ki , mukaddesatçılık.... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne demek Sayın 
Baykal? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Mukaddesatçı
lık, millî irade prensibinin yerine teolojik hak ikti
darı prensibini ikame etmeye kadar gitmektedir. 
(C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım bu kafa ile çok çekeriz. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Hâkimiyet kayrt-

sız şartsız milletin değildir, hakkındır. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Sayın Abbas rica 
ediyorum. Size söz vermedim. Lütfen oturunuz ye
rinize. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri.... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sıkıyorsa kalk kür
süde söyle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, çok rica ediyorum 
efendim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, «Ka
yıtsız şartsız milletin değildir, hakkındır» diyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum sayın Coşkun 
oturun lütfen. Efendim, grup sözcüsü ifade ediyor, 
istirham ediyorum, sizin yerinizden ifade etmenize 
gerek yok ki Sayın Coşkun. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Rejim düşman
ları. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul. (M.S.P. 
ve C.H.P. sıralarından karşılıklı tartışmalar, ve aya
ğa kalkmalar) 

Efendim, dokuz dakikanız var. Sayın Baykal. Do
kuz dakika hakkınızı muhafaza ediyorsunuz biliyo
rum onu. Bütün grup sözcülerini aynı prensibe uy
duruyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Babanızın yeri 
değil burası, babalarımız dedelerimiz şehit oldu bu 
millet için. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Sayın Abbas hatibin 
konuşmasına izin verir misiniz efendim? Lütfen. 

Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Türkiye'nin bu manzara içine girişinin bazan 
kasıtları belli çevrelerin, planlı, hesaplı kasıtları, baş
ka bazı önemli kuruluşların da ihmali sonucu oldu
ğunu düşünüyordum. Şimdi, anlaşılıyor ki, manzara 
daha ciddidir. Belli küçük unsurların kasıtlarının öte

sinde, büyük siyasî partiler sadece ihmal içinde de
ğildir. Ateş bacayı bu büyük siyasî partilerde de 
sarmaya başlamıştır. Bu büyük siyasî partinin de 
Türkiye'nin içinde bulunduğu manzaranın oluşma
sına doğrudan doğruya katkı yapar bir istidadın içi
ne girdiğini buradan müşahede ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sadece Hükümetin bu ya
pısı Türkiye'yi buraya getirmemiştir. Bu Hükümetin 
olayların içinde doğrudan doğruya yer alan kişilerle 
ve kuruluşlarla olan ilişkisi de o manzaranın, o asa
yişsizlik manzarasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bunun. delillerini MİT raporlarına göre değil, hâkim 
kararlarına göre vermeğe çalışacağım. 

Önce Tokat Savcısının iddianamesi çok tartışılan 
bu olaylar ile ilgili olarak dinlenilen kamu tanık
larının hemen tümü, olayların önceden planlandığı 
ve tertiplendiği kanaatini ileri sürmüşlerdir. Ve tah
rip edilen yerlerin şehrin birbirinden uzak yerlerin
de olmasına rağmen, münhasıran, C.H.P.'li kişilerin 
ev ve iş yerleri olması ve ayrıca sarf edilen slogan
lar karşısında, başta Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü 
Ocakları ve Millî Selâmet Partisi olmak üzere, sağ 
partilerce düzenlendiği, bilinçli olarak yapıldığı ka-
naatindedirler. 

Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Millî 
Selâmet Partisi ve Ülkü Ocaklarında yapılan arama
larda, «Tokat Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcı
sının iddianamesi... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ankara'da, 
Ankara. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Savcısının.. (M.S.P. sıraların
dan gürültüler) 

Dikkati çeken bir husus; Milliyetçi Hareket Par
tisi, Millî Selâmet Partisi ile birlikte... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
görülmekte olan bir dava karşısında açıklama yapı
lamaz, rica ediyorum; açıklama yapılamaz efendim. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu partiye ka

yıtlı vatandaşların bulunuşu.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

dava halen mahkeme safhasındadır, açıklama yapıla
maz bu hususta, rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, rica ederim, hatip ko
nuşuyor efendim, istirham ediyorum, dinleyelim ko
nuşmayı. 
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DENİZ BAYKAL (devamla) — «Ve keza, Ülkü 
Ocaklarına kayıtlı sanıkların tespit edilmesi, kamu 
tanıklarının kanaatlerini doğrulayıcı niteliktedir. Dik
kati çeken bir husus da; Milliyetçi Hareket Partisi il 
binasında yapılan aramada, Tokat öğretim kurumla
rında okuyan öğrencilerin sınıf sınıf isimleri cetvel
ler halinde düzenlenmiş ve her talebenin karşısına 
da «Milliyetçi», «Komünist», «Şüpheli» gibi kelime
ler not edilmiştir. 

Olaya, büyük çoğunlukta Tokatlı olmayan yaban
cılar da iştirak etmiştir. Bu da, o gün için dışarıdan 
olay çıkartılmak için birçok kimsenin getirildiği ka
naatini göstermektedir. 

Tanık olarak dinlediğimiz Tokat Adalet Partisi 
İl Başkanı da, 5 - 10 gün önceden itibaren bütün sağ 
partilerin taraftarlarının oiay günü karşıt bir hare
kete geçmeleri için partisini tazyik altında tuttukla
rını açık ve samimi bir şekilde ifade etmiştir. Sav
cı söylüyor bunu. 

«Kamu tanıklarının beyanı ve mevcut deliller 
karşısında sanıkların bir fert veya zümre tarafından 
idare edildiği ve fiillerinin cumhuriyetçiliğe ve de
mokrasi prensiplerine aykrrı bir şekie yönelik ol
duğu, bunun da başta Milliyetçi Hareket Partisi, Ül
kü Ocakları ve Miilî Selâmet Partisine kayıtlı ve bu 
partilerin ve derneğin sempatizanları olan kişilerce 
düzenlendiği, azmettirildiği, tahrik ve teşvik edildiği
dir.» 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı alabilir miyim sayın 

Baykal? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Buyurun efen

dim. 
BAŞKAN — Devamlı olarak 132 nci maddeden 

bahsedilmektedir ve işaret olarak da bir tezkere gel
di. Sayın Kazan, sayın Hatibin okuduğu, Cumhuri
yet Savcısının iddianamesidir. (A.P. sıralarından gü
rültüler) 

Rica ediyorum efendim, istirham ediyorum sayın 
Göktepe; bitirmeden neden heyecanlanıyorsunuz? 
Çok rica ediyorum efendim. 

Efendim, iddianame, malumuâliniz açıktır ve 
herkesin bildiği bir vesika. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Devlet radyo
sunda okundu. 

BAŞKAN — Onun için, Yüce Mecliste okunma
sında Başkanlıkça bir mahzur mütalaa edilmemekte
dir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Mahkemeye in
tikal etmiş bir meseledir sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Buyurun sayın Baykal.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, şimdi gene Yargıç kararlarına göre Gere
de olayının sanıklarını söylüyorum, MİT raporlarına 
göre değil. 

«Tutuklu olanların isimleri ve siyasî hüviyetleri: 
Millî Selâmet Parti sempatizanı Hüseyin Altın-

soy, Lise Öğretmeni. 
Ssyfi Ali Aydemir, Millî Selâmet Partili, Emekli 

öğretmen, mahallî seçimlerde Millî Selâmet Partisin
den mahallî meclis adayı, kaybetti seçimi.» 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın efen
dim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Ekrem Doğa-
nay,»... 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — Size kim verdi bunu? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Tutuklu listesi, 

açık. 
BAŞKAN — Toparlamanızı rica ettim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Ekrem Doğa-

nay, Gezici Vaiz, Gerede Müftülüğü'ne bağlı. 
İhsan Aslandoğdu, Milliyetçi Hareket Partili, 
İrfan Yazıcsoğlu, Millî Selâmet Partili, kayıtlı, 

Hamamcı. 
Celâl Sinekli, Millî Selâmet Partili, kayıtlı, At 

Cambazı». (C.H.P. sıralarından gülmeler) 
Şevket Yazar, Adalet Partili, Kunduracı. 
Zekâi Bağlı, Sağcı. 
Kadri Karagöz, Milliyetçi Hareket Partili, Es

naf. 
Mehmet Çelik, Millî Selâmet Partisi İlçe Yöne

tim Kurulu Üyesi. 
Emin Kural, Millî Selâmet Partili, esnaf, 
Sıvacı Kâzım, esnaf, Millî Selâmet Partili. 
Hepsi tutuklu, yaryıç kararıyle tutuklu. Gerede 

olaylarının kimin tarafından yaratıldığı böylece orta
ya çıkıyor. (Gürültüler) 

Adana'da bir süre önce bir işçinin öldürülmesiy
le ilgili olayda, tutuklananlar da Milliyetçi Hareket 
Partisine kayıtlı olanlardır. İsimleri burada, mahkeme 
devam ediyor, Devlet Güvenlik Mahkemesi işi yürü
tüyor. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — İş Bankası soy
guncularını say. 
- DENİZ BAYKAL (Devamla) — Diyarbakır'da 

tutuklananların içinde bir tek Cumhuriyet Halk Par-
. tili yoktur. (AP sıralarından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, olayların içinde yer alan 
kişiler ve kuruluşlarla Hükümetin ilişkisi budur. 

Millî Selâmet Partisinin, Milliyetçi Hareket Par
tisinin bir ayağı Gerededir, bir ayağı Doğu Anadolu-
daki, Güneydoğu Anadoludaki saldırı olaylarında-
dır, bir ayağı Hükümettedir. Bu manzara içindeki 
bir Hükümetin Türkiye'de asayişi, Türkiye'de iç barı
şı tesis etmesi nasıl mümkün olabilir, asıl ona şaş
mak gerekirdi. Olayların içerisinde yer alan Milli Se
lâmet Partili, o olayları takip etmekle görevli olan İç
işleri Bakanı gene Millî Selâmet Partili. 

Bu manzara karşısında ve Emniyet Teşkilâtına 
Hükümetin bu yapısı ile uyumlu çalışacak bir istika
met verme gayretleri karşısında, polis derneklerinin 
tepkisini de dikkatinize sunmak istiyorum. Polis Ens
titüsü Yüksek Öğrenim Mezunları Derneği, Polis 
Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Polis Derneği 
Yönetim Kurulu; 3 en yüksek polis derneği bir araya 
geldi, bu Hükümete şunları söylüyor, bunu söyleyen
ler bizim atadığımız polisler değildir; biz hiç bir za
man bir tek polis bile atamak imkânına sahip ol
madık, bizim iktidarımızda da sayın Asiltürk İçişleri 
Bakanı idi; tek polis değiştirmedik, o polisler şimdi 
ne söylüyorlar: «Siyasal düşüncelerle yapılan atama 
ve yer değiştirmeler, ister istemez polisi, siyasal çekiş
menin içerisine ittiği gibi tarafsızlık anlayışını da 
ortadan kaldıracaktır. Siyasal iktidarların tercihleri, 
küçük rütbeler üzerinde dahi etkinleşmesi, polisi siya
sal çekişmenin içerisine itmeye baçlamıştır. Bir öğ
rencinin sol tandanslı kitap okuduğu gerekçesi öne sü
rülerek, idarece öğrenciliklerine son verilip, polis 
memuru olarak tayinleri çıkartılarak çağdaş eğitim 
ve öğretim anlayışına ters düşen bir zihniyetin örne
ği verilmiştir. 5 yıldır Emniyet Amirliğinden Emniyet 
Müdürlüğüne yükselmeyi bekleyen örgütün gerçek sa
hipleri olan ve kendilerini örgüte adamış yeterli ye
tenekli personel varken, bu personel için alınmış 
Emniyet Müdürlüğü kadrolarına politik amaçlara hiz
met edecek kişilerin atanması düşünüldüğünden, örgüt 
içinde yükselmeyi bekleyenlerin mağdur edilmelerine 
bakılmaksızın yükselmeler yapılmamaktadır. Bu tür 
tasarruflar açıkça bir hakkın gaspından başka bir 
şekilde yorumlanamaz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, süre bitti efendim, 
rica ediyorum, 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Siyasal güç sahipleri emniyet örgütüne parti mili
tanları alırlarsa, liyakat ilkesini çiğniyerek patronaj, 

kayırma sistemini getirirler ki, buda devletin zor kullan
ma yetkisini elinde bulunduran örgütün iç bütünleş
mesini bozacağı gibi toplumsal olaylarda yanlı dav
ranmasını da zorunlu hale getirecektir. Bu da iç gü
venliğin temelinden yıkılmasıdır. Bu Hükümet, Tür-
kiyede'de yıllardan beri en güç koşullar altında, iç 
barışı, güvenliği sağlamış bir örgütün temsilcilerin
den bu sözlerle azar işitmektedir. Bu Hükümet işbaşı
na gelmeden önce, 12 Mart'ın en güç şartlan altında 
dahi, 12 Mart sonrasının en güç şartları dahi o in
sanlarla biz toplumda barışı ve kardeşliği sağlamıştık. 
Şimdi sadece Hükümet değişmiştir, toplum da kav
gaya itilmeye başlanmıştır. Bu yetmedi, Hükümet 
şimdi Emniyet Teşkilâtını da değiştirmek istiyor, O 
anlayışın emrine sokacak, girecek bir emniyet teşki
lâtı yaratmak istiyor. Bunun sonucunda Türkiye'de 
karşılaşacağımız olaylar çok daha vahim olacaktır. 

Sayın İçişleri Bakanı diyor ki: «Polis tarafsızdır 
ama, devlete karşı işlenen suçlarda tarafsız değildir.» 
(A. P. sıralarından «doğru, doğru» sesleri.) Hangisin
de tarafsızdır, hangisinde değildir? Kim tesbit edecek
tir? Kim tesbit edecektir Devletin yanında kim var, 
Karşısında kim var? Devletin yanında sayın Tür-
keş'in ifadesiyle Suudi Arabistandaki örgütlerle irti
batlı.... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... Bir siyasî 

partinin bakanı devleti koruyacak.... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Kime karşı ko

ruyacak? Bu Devleti kurmuş bir siyasî partiye karşı, 
size bu imkânı vermezler Asiltürk. (C. H. P. sırala
rından alkışlar A. P., M. S. P., C. G. P., sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın 
Baykal... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Polis her za
man tarafsız olacaktır polis her yerde tarafsız ola
caktır; eğer siz, onu tarafsız tutmazsanız... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın 
Baykal, çok rica ediyorum lütfen bitirin efendim; 
aynı şekilde sayın A. P. Grupu sözcüsüne de aynı 
ihtarı yaptım rica ediyorum, lütfen bitirin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İhtar etmediniz 
(A. P. sıralarından «Zamanı doldu» sesleri, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın Ataöv siz yönetmiyorsunuz, 
çok rica ediyorum, devamlı müdahale ediyorsunuz 

efendim. İstirham ederim bütün Meclisin gözü önün-
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da cereyen ediyor idare tarzı, sizin şahsî bir şeyiniz 
varsa anlarım; ama istirham ederim Başkanlığa 
saygılı olun, lütfen rica ediyorum. 

Çok rica ediyorum arkadaşlarım. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanı hakkında veri
len bu gensoruyu lütfen açma kararını alınız; alınız 
ki, Türkiye daha çok çile çekmek mecburiyeti içe
risine itilmesin. Bu kararı alınız ki, artık akan kan
lara bir son verilsin, ölen gençlere, yaralanan öğ
retmenlere, vurulan işçilere bir son verilsin ve Tür
kiye'de barış yeniden tesis edilsin. Eğer bu gensoru 
açılmaz, eğer bu Hükümet şimdiye kadar izlediği 
politikayı sürdürmekte Meclisten teşvik görürse 
Türkiye daha çok çile çeker; ama o çilelerin de gü
nün birinde sonu gelir. Çeke çeke çileleri tüketiriz. 
Çileleri tükettiğimiz zaman o acıları bize çektiren
lerin ıstırabı da daha çok olur. Onların şahsî ıstırap
ları bizi ilgilendirmez; ama onların bu politikaları
nın faturasını Türk halkı ödemek zorunda kalır. 

BAŞKAN — Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bir an önce bu 

Hükümetin bu güvenlik politikasına son vermenizi 
Yüce Meclisten saygıyle diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için en iyi duygularla selâmlar, 
saygılar hepinize. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Sayın Ataöv... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Değerli. 
Sayın Ataöv. Adalet Partisi sayın grup sözcüsü 

16.33'te sözlerine başladı ve 17,46'da sözlerini bitir
di. Görüyorsunuz ki, bir saatten fazla. Niye?., Bazı 
müdahaleler olduğu için, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok sataştılar da 
ondan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Devamlı müda
hale ediyorsunuz, haksız müdahale ediyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Haklı ediyorum, 
çok haklı ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, dileğinizi aldım 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Dileğinizi aldım efendim. Sözün 
zamanını ben tayin edeceğim efendim. Rica ediyo
rum lütfen oturun. 

Buyurunuz Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın hatip, benim konuşmam sırasında ifade etmiş ol
duğum bir kelimeyi yanlış şekilde tefsir etti. Müsaade 
ederseniz İçtüzüğün 70 nci maddesine uygun olarak 
sadece bir dakika sürmek üzere benim kasdetmek 
istediğim manayı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bütün sataşma iddia
larını' toplayan zaptı getirtiyonım efendim. Daha 
önce de bazı sayın üyelerin istekleri var; rica ediyo
rum, izin verirseniz şu müzakereyi bitireyim efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
şey arz edeyim: Benim kararım yanlış değerlendirir 
liyor. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Canım mec
bur mu senin istediğin şekilde değerlendirmeye? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, çok rica ediyorum 
efendim, lütfen efendim, lütfen izin verin bana. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yeni bir sataşma
ya imkân ve meydan vermeyeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen izin verin efendim. Rica 
ediyorum. Sataşmaların hepsini birlikte değerlendi
receğim Sayın. Aygün. 

Sayın Türkeş, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Bay
kal konuşmasında açıkça isim zikrederek sataşmada 
bulunmuştur. Kendilerine cevap vermek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin istediğinizi de dikkate alaca
ğım Sayın Türkeş. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Açıkça Sa
yın Başkan.. Açık olarak, isim zikrederek... 

BAŞKAN — Efendim, sataşmaların tamamını 
birlike değerlendireceğim. Rica ediyorum, müzake
releri bitireyim efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Baş
kan, açıkça söyledi. Üstükapalı söylemedi. 

BAŞKAN — Efendim, herkesinki açık veya ka
palı bize geldi. Saym Türkeş, rica ediyorum, lütfen 
izin verin, müzakereleri bitireyim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hükümet adına mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Daha evvel gruplar var efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Olabilir. 

BAŞKAN — Söz sıranız öyle sayın İçişleri Ba
kanı Hükümet adına konuşmanızı sonda yapmak zo 
rundasınız. Anayasal bir hüküm efendim, Başkanlı
ğın keyfî tasarrufu değil. 

Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Hilmi Türkmen'de. Buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN (Sam
sun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkanvekillerinin 
Sayın İçişleri Bakanı hakkında vermiş oldukları gen
soru önergesi üzerinde Demokratik Partinin görüş 
ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama girmeden ön
ce bir noktanın üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili ve sözcüsü Sayın 
Oğuz Aygün, bu cepheci Hükümetin teşekkülünde 
kendisine emeği geçen bir kısım Demokratik Parti
den ayrılarak Cepheci Hükümeti destekleyen kişiler 
hakkında konuşurken demişti ki: «Çok, fevkalâde 
vatanperver bir kısım Demokratik Partili milletve
killeri ve 94 yaşında bulunan bir kişi..» 

Değerli arkadaşlarım, çok vatanperver bir kısım 
Demokratik Partili milletvekilleri bu Hükümete gü
venoyu verdiği için, bu şaibeli Hükümete güvenoyu 
verdiği için vatanperver oluyor... (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında, geldiği günden beri 
mücadelesini azimli ve hiçbir tesir altında kalmak
sızın yürüten bir kısım insanlar vatanperver kabul 
edilmiyor. Vatanperverliğin Ölçüsünü, milliyetçiliğin 
ölçüsünü, memleketçiliğin ölçüsünü, lütfetsin de sa
yın Adalet Partili sözcü kendi inhisarlarına almasın
lar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Banka 
kredilerinin hepsi onların okun. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Eğer her de
ğer ifade eden mefhumu kendi inhisarlarına alacak 
olurlarsa, bundan zararlı çıkarlar. 

Değerli milletvekilleri, çok vatanperver diye tav
sif ettiği Demokratik Partili ve bilâhara Demokra
tik Partiden hangi sebeplerle ayrıldığı bütün basın 

tarafından efkârı umumiye arz edilmiş olan... (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — 44,5 milyon liralık va
tanperverler. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — «Çok fevkalâ
de vatanperver» diye tavsif edilerek Demokratik 
Partiden hangi sebeplerle ayrıldıkları efkârı umu-
miyece millim olan kişilerin 1971 12 Mart Muh
tırasından önce, 1973 milletvekili seçimlerinden ön
ce Adalet Partisi ve Adalet Partisinin Genel Başka
nı Sayın Demirel hakkında söylediklerini bu kür
süden aktarmaya benim ne terbiyem, ne de ahlâk an-
layışim müsait değildir. (D. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer meseleyi çok daha ciddî bir duruma götü
recek olurlarsa, onların Sayın Demirel ve Adalet 
Partisi hakkında neler söylediklerini teker teker bu 
kürsüden ortaya koymaya bizi mecbur ederler. 

Değerli milletvekilleri, herkesçe bilinen bir ger
çektir k'i, devletin klâsik dört görevi vardır. 

Bunlardan birincisi; dış güvenliği sağlamak, (Bu 
görevi silâhlı kuvvetler yapar.) 

İkincisi; diplomasi görevi yapmak, 
Üçüncüsü; hak ve adalet tevzii görevini yap

mak, 
Dördüncüsü de, devletin icra organı vasıtasıyle 

yapmaya mecbur olduğu görevler; içgüvenliği te
min ve tesis etmektir. 

Büyük iddialarla kurulan bugünkü Cephe Hü
kümeti, dikkat buyurursanız Milliyetçi Cephe Hü
kümeti diyemiyorum ve Demokratik Partili millet
vekilleri olarak biz bu Hükümete; Milliyetçi Cephe 
Hükümeti demiyoruz; biz bu Hükümete ancak, Cep
he Hükümeti diyoruz. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Mobil Company, 
Mobil Company... 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Başında, va
tanın rûyu zemin, milletin nevi beşer felsefesine sa
hip olan bir kişinin bulunduğu cephenin, milliyetçi 
bir cephe olmadığı gerçeğini herkesten iyi idrak edi
yoruz. O bakımdan da «Milliyetçi» diyemfyoruz, an
cak «Cepheci» diyoruz. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Mangır cep
hesi mani cephesi. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, kaldı ki bu Hükümeti teşkil eden parti
lerin dördünün de milliyetçilik felsefesi ayrıdır, ta
rifleri birbirinden tamamen farklıdır. Ancaba bu Hü
kümet hangi tarifte birleşiyor? Bence bir milliyet-
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çilik tarifi içerisinde değil. Bir mukaddes mana, bir 
manevî mana ifade eden «milliyetçilik» mefhumu 
içerisinde değil değil; belki bir «Menfaat cephesi» 
İçinde birleşiyorlar. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İcranın en klâsik ve en önemli görevi olan iç gü
venliği temin ve tesis görevini yerine getirmemiştir 
bu Hükümet. İç emniyetin tesisi şöyle dursun, bugün
kü Hükümet iç huzurun ve iç barışın bozulmasına 
vesile olan davranışlara girmiştir. 

Bu suretle, Hükümet Anayasa ve kanunlarla ken
disine verilen aslî görevi yapmamış veya yapamamış 
bir duruma düşmüştür. Bunun sayısız misalleri orta
dadır. 

Çok partili demokratik rejimlerde; iktidar da, mu
halefet de hukuk çizgisi içinde kalmaya mecburdur
lar. Memlekette huzurun sürdürülmesi konusun
da herkesin sorumluluğu vardır, ancak huzuru tesis 
edici bütün tedbirlerin alınması iktidarın görevi
dir. Hükümet, muhalefetle hukuk çizgisi içinde mü
cadele edecek güçten mahrumdur. 

Bu sebeple, muhalefetin kanun ve hukuk dışı bir 
tutum içinde olduğu şikâyetini yaygınlaştırmaktan 
başka bir iş görememektedir. Vatandaş ve yurdun hu
zurlu bir ortamda kalmasını isteyenler, bu şikâyetler 
karşısında hesabı elbette Hükümetten sormak hak
kına sahiptirler. 

Muhalefetin kanun dışına çıkan hareketleri var
sa, onlar karşısında Hükümete düşen 'iş, devletin oto
ritesini ortaya koyabilmektir. Halbuki iktidarı mey
dana getiren partiler Hükümette olmanın, iktidar ol
manın şartlarını ve vecibelerini unutmuş gibidirler. 
Allanın her günü iktidarı oluşturan partiler, kendi iç
lerinde de çelişkiye düşerek konuşmaktadırlar. 

Bu konuşmaların icraatla hiçbir ilgisi yoktur. Bir 
kısmı şikâyet, bir kısmı tahrip mahiyeti taşıyan bu 
konuşmalarla memlekete huzur getirilmez. Huzuru 
sağlamanın yolları hukukun içinde bellidir. Demokra
tik hukuk devletinin otoritesi, en güçlü disiplini sağ
lamaya yeterlidir. 

İktidar ise, devlet anlayışından mahrum bir tu
tum içinde bu otoriteyi kuramamaktadır. 

İktidar partileri memlekete huzuru sağlamak
tan birinci derecede sorumlu olduklarını unutmuş 
durumdadırlar. İktidar yalnız sol muhalefetle değil; 
bütün kuruluş ve kurumlarla kavga halindedir. Hat
ta iktidarın bazı kanatları kendi aralarında kavga 
halindedirler. 

İktidarın küçük kanatları büyüğünün tabanını ye
mekle meşgulken, büyük ortak ise diğerlerinin başı
nı yemek için fırsat kollamaktadır. Böylesine tutar
sızlıkların yanyana olduğu bir Hükümetin, iç ba
rış ve huzuru kendi eliyle bozulmaya iteceği va
zıhtır. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin için
de bulunduğu iç ve dış önemli meseleler, kendi 'için
de kavga halinde bulunan böyle bir Hükümetle çö
zümlenemez. Hükümetin kendi içinde ahengi sağla
yacak, meselelere bakışta berraklığa kavuşacak bir 
tutumu bugüne kadar görülmemiştir. 

İktidarla, sol muhalefet siyasî mücadeleyi kör 
döğüşü haline getirmişlerdir. Bu gidiş kötü bir gi
diştir, memleketin hayrına bir gidiş değildir. Va
tanperver her vatandaş, memleket meselelerini taki-
beden her şahıs ciddî endişeler taşımaktadır. Sokak
ta anarşi vardır, okulda anarşi vardır, üniversitede 
anarşi vardır. Anarşi, Başbakanlığa kadar gelmiş 
ve hatta Sayın Başbakanın burnunda yumruk ol
muştur arkadaşlar. 

Anarşi, Cumhurbaşkanının 30 Mayıs gösterile
rinde önüne kadar gelmiştir. Türkiye'de cereyan eden 
olayları, basit zabıta olayları olarak mütalaa et
mek mümkün değildir. 

Başbakanın, «Anayasa dışı ve kanunsuz» olarak 
ilân ettiği bir genel grev karşısında, bizzat Başba
kan ve mesul Hükümet seyirci kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, İzmir'de Türk - İş tarafın
dan bir genel grev değerlendirmesi olmuştur. Bu ge
nel grev tecrübesi, denemesi Sayın Başbakan tara
fından aynen şöyle nitelenmiştir: .«Anayasaya aykı
rıdır, hukuka aykırıdır, kanunlara aykırıdır.» Ana
yasaya aykırı olmasına, kanunlara aykırı olmasına 
ve hukuka aykırı olmasına rağmen bu deneme ya
pılmıştır. Bu Hükümet, acaba bu Anayasaya, kanun
lara aykırı olarak bizzat kendisinin mütalaa ettiği 
bu hareket karşısında ne gibi bir faaliyete girmiş
tir, ne gibi bir takibat yapmış, tahkikat yapmıştır?. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Valiyi aldı, em
niyet Müdürünü aldı. Halit Narin Hükümeti... 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Bütün bunun 
sonucunda, zavallı bir valiyi Halit Narin'in em
riyle makamından almanın ötesinde hiçbir şey ol
mamıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1971 yılı 12 Mart Muhtı
rasından önce milletvekili olan arkadaşlarım, bu
günkü Cephe Hükümetinin başında Sayın Başvekil 
Süleyman Demirel'in o günkü tutumunu çok iyi bi-
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lirler. Hele Adalet Partili o günkü milletvekili arka
daşlarım çok daha iyibiîirer. Anarşinin memlekette 
vuku bulduğu, aşırı solcuların sokaklarda ve cadde
lerde yürümeye başladığı, bir kısım iktisadî müesse
seleri soyup kaçtıkları, adam öldürdükleri zaman
da kendisinden soruyorduk bizler milletvekili ola
rak: «Sayın Başvekil, bu mevzuda aldığın tedbir ne
dir» Verdiği cevap: «Ne yapayım efendim, Anayasa 
buna aykırı, müessir tedbir alamıyorum» 

Değerli milletvekilleri, o zaman Anayasa»yı suç
lu gösteren bu Başvekil, şimdi Anayasayı suçlu gös
teremediğine göre, İzmir'de genel grev denemesinin, 
tecrübesinin Anayasaya, hukuka ve mevcut kanunla
ra aykırı olduğunu bizzat kendisi söylediğine-göre, 
bu Anayasayı, bu kanunları ve bu kanunî müeyyi
deleri yürütecek güçte olamadığına göre, kendisine 
bir tek vazife düşüyor, o da Başvekâleti terk etmek
tir. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir Başbakanın makamında dövüldüğü, muhale
fet liderinin meydandaki kalabalıklarla didiştiği, Baş
bakan Yardımcılarının tankların himayesinde bile 
konuşamadıkları bir memlekette siyasî istikrar, hu
zur ve asayişten bahsedilemez. Üniversite kapıların
da polis panzerlerinin nöbet tuttuğu bir ortamda 
geleceği aydınlatıcı çalışmalar yapılamaz. 

Bugün Türkiye, anarşinin kitlelere yayıldığı bir or
tama sürüklenmiştir. Bu ortamın doğuşunda sol mu
halefetin kışkırtılmaları ile çıkarcı iktidarın kanun hâ
kimiyetini salğamaktaki aczi yarış halindedir. 

Hükümetin Türkiye'yi böyle bir ortama sürükleye
ceği önceden bilinmiyor değildi. Demokratik Parti 
olarak, bugünkü şekli ile ve bilinen gayriahiâki usul
lerle kurulan bu Hükümetin, hukuk devleti otorite
sini temsil edemeyeceğine, vaktiyle işaret etmiştik. 

Bu Hükümetin kuruluş iddiası, komünizmle ve 
anarşik eylemlerle müessir mücadele etmektir. Üç aya 
yaklaşan icraatın ortaya koyduğu manzara bunun 
tam tersinedir. Bu Hükümet iddiasının icraatını ger
çekleştirme yolunda en ufak bir müspet işaret vere
memiştir. Veremezdi de, zira komünizmin bir mem
lekette yok edilmesi, hiç değilse ciddî tesir icra edecek 
bir güç -olmaktan çıkarılması, güçlü iktidarların kâ
rıdır, şaibesiz iktidarların kârıdır. Komünizan davra
nışlar, anarşik hareketler, müessir polisiye tedbirlerle 
önlenmeye gayret edilir; ama polisiye tedbirler devle
tin meşru emniyet güçlerini kullanarak, hukuk düze
ni içinde, kanun çerçevesi içinde, kanunî organlar ma
rifetiyle gerçekleştirilebilir. 
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Devlet nizamına kasteden, millet bütünlüğünü teh
dit eden davranışlara karşı bu arz ettiğimiz hüviyet, 
polisiye bir tedbiri icap ettirmektedir; ancak kâfi de
ğildir. Sadece zabıta tedbiri ile önlenmiş komünist 
ve anarşist eylem dünyada mevcut değildir. 

Ekonomik ve sosyal tedbirler de bu zecri tedbir
lere paralel olarak gereklidir. Aksi halde, sosyal ve 
ekonomik buhranların gayri memnun hale getirdiği 
kitleleri komünist ve anarşist mihraklar kolayca ken
di tarafına çeker; huzursuzluğa, direnişe, kargaşa çı
karmaya iter. O zaman, sadece kuvvete dayanan ted
bir aciz kalır. Memleketi topyekûn hapishane haline 
getirmek dahi derde çare olmaz. 

i Bu Hükümet, ilk ve ön şart olan zecrî ve kanunî 
i tedbirleri almakta acze düşmüştür. Yurt sathında zu

hur eden silâhlı çatışmalar karşısında tarafsız ve dev
let temsilcisi olarak hareket etmek yerine, kâh kavga: 
ya katılıp taraf olmuş, kâh aciz kalıp şikâyetçi du
rumunda kalmıştır. 

Ekonomik, sosyal ve fikrî tedbirlerin ise henüz ya
nına bile varılamamıştır. Bir taraftan sol muhale
fet, etnik gruplardan meslekî teşekküllere kadar her 
mahfilde ayıncüık ve bölücülüğe dayanan taraflar 
toplama gayreti güderken, Hükümeti oluşturan parti
ler de herbiri kendi hüviyetine uygun telâkki ettiği 
çevrelerde sol muhalefetle yarış halinde ve aynı zih
niyetle bu bölüşmeden pay alma çabasına girmiştir. 

Sosyal adaletsizliğin, millî gelir dağılımındaki bü
yük • farklılıkların, haksız kazançların, haram kazanç
ların, vergi adaletsizliklerinin, vergi kaçakçılıklarının, 
partizan icraatın, eş - dost kayırmanın, bakanlık imkân
larını koalisyon kanadı hissesine göre tahsise tabi 
tutmanın bertaraf. edilmediği sürece yıkıcı cereyan
larla mücadele mümkün değildir. Halbuki Hükümet, 
bunların tam tersine icra etmekte ısrarlı olduğunu 
söylüyordu. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü Hükümetin ka
nun hâkimiyetini tesis edememesindeki sebepler açık
tır. Bir kere bugünkü Hükümet, kuruluşunda ahlâk 
dışı, demokrasiyi dejenere edici ve Parlamentoyu mil
let gözünden düşürücü usullerle işbaşına getirilmiştir. 
Temelinde ahlâkîlik olmayan, hiçbir hareketin siyasî 
tarihte milletlere huzur getirebildiği görülmemiştir. 
Bugün Hükümet, milletin 1973 seçimlerinde verdiği 
kararı hiçe sayan bir anlayışla, iç ve dış çıkar grup
larının desteğiyle kurulmuştur ve bu Hükümetin ku
rulduğu günü de, Ankara'nın lüks otellerinin odaların
da bir kısım yerli çıkarcılar havaya kurşun sıkarak 
kutlamışlardır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 
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Fakat görüyoruz ki, hiç birisi de bu Hükümetten 
beklediğini, bir iki grup hariç, alamamıştır. Bir iki 
tane petrol şirketi ve onun dışında Adalet Partililerin 
daima övdükleri bir iki sınıfın dışında veya grupun 
dışında veya kişilerin meydana getirdiği grupun dı
şında, hiçbir kimse harçlığını alamamıştır ve böyle 
giderse de alacağa pek benzememektedir. 

Bütün iddialarının aksine, bu Hükümetin, devlet 
imkânlarını ortakları arasında ve destekleyicileri ara
sında pay etmekten başka bir davası yoktur. İktidar, 
dayandığı çevreler itibariyle bütün millete hizmet ede* 
bileceği inancını verememiştir. Şimdi, bütün milleti 
hizmet etmek yerine, belli gruplara imkân sağlamak 
gayreti içindedir. Hükümetin kuruluşunda siyasî ger
çekler öylesine tersyüz edilmiştir ki, bu Hükümetin 
başında, dünyada bir benzeri kalmamış bir siyasî kişi 
oturtulmuştur. 

Dünya demokrasilerinin hiç birisi, siyasî geçmişi 
bugünkü Başbakana benzeyen politikacıları hazmet-
memiştir. 

Türk demokrasisini daha azimkar sayan anlayış, 
devlet itibarını ve demokrasiye olan güveni adım adım 
tahrip etmektedir. Bugünkü Başbakan, daha önceki 
iktidarı döneminde anarşinin sorumlusu olarak Ana
yasayı gösteriyordu. Yeni iktidarı döneminde ise, 
bizzat kendisinin Anayasa dışı ilân ettiği olaylar kar
şısında da üzerine düşeni yapamamıştır. Kanunsuz
lukların karşısında şikâyetçilikle ve nasihatçılıkla ik
tifa etmiştir. 

Hükümet, kanun dışı hareketleri önlemek için em
rindeki kuvvetlere güven vermek zorundadır. Basiretli 
devlet idaresi, olayları önceden istihbar edip zamanın
da gerekli önleyici tedbirleri almak ve bu tedbirleri 
alırken, görevlendirdiği devlet organlarına sahip çık
makla mümkündür. 

Hükümetin bizatihi kendisi, bünyesi ve kuruluşu 
itibariyle, huzursuzluk ve emniyetsizlik içerisindedir. 
Kendi içinde huzursuz ve emniyetsiz olan bir Hükü
metin, yurda huzur, emniyet ve asayişi sağlaması da 
mümkün değildir. 

Bizzat İçişleri Bakanı sayın Asiltürk, hareketleri 
ve icraatıyle, Bakanlığa bağlı kuruluşlar üzerinde bö
lücülük amili olmuştur. Bakanlık içerisinde, vilâyet
lerde ve polis teşkilâtı içinde «sizden - bizden» ayrımı 
yapılmaktadır ve kendilerinden olmayanlar hakkani
yete uymayan hareketlere maruz bırakılmaktadır. Hü
kümetin basiretsiz, kararsız ve mütereddit tutumu yü
zünden güçlü ve müessir bir icra, hukuku hâkim kılan 
sağlam bir idare kurulamamıştır. Anarşik hareketle

rin ve komünizan faaliyetlerin daha çok artacağın
dan ve gelişeceğinden ciddî olarak endişe duymakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, bütün bu anlayış
ların dışındadır. Hükümetin ciddî bir devlet anlayı
şına dahi sahip olmadığı ortadadır. Bütün bu gerçek
ler ortada iken, Cumhuriyet Halk Partisi asayişsizli
ğin ve anarşinin gerçek sebeplerini bir kenara bıraka
rak, gündeme alınıp alınmamasını tartıştığımız genso
ruyu vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu gensoru 
ile ciddî ve samimî çözüm yolu bulmak anlayışından 
uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, niçin uzaktır, bunu anlataca
ğım. 30 küsur Hükümet üyesinin arasında asıl o Hü
kümetin başında bulunan, o Hükümeti temsil eden 
bir kişiye müteveccih gensoru değil de... 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Bitmeyen senfoni bu 
iş sizin için, böyle tükenip gideceksiniz. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Efendim, bir ar
kadaşımız diyor ki, «Sizin için bitmeyen» nasıl dedi
niz? Bitmeyen bir adam mı dediniz? 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Sen onu anlamazsın, 
«senfoni» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Demir... 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Ha senfoni. 
Çok iyi anlarım ben senfoniyi, senin artistliğin kadar 
iyi anlarım ben senfoniyi. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Süleyman Demirel, Demokratik Parti milletvekille
ri için bitmeyen bir senfoni değil, maalesef Türkiye 
ve Türk milleti için bitmeyen bir senfonidir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Hem de müseccel, hem de sa
hici bir senfonidir. 

BAŞKAN — Sayın Demir rica ediyorum. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Türk milleti için bitmiş

tir 1973 seçimlerinde. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Adalet Partisinden 

mebus oldun. 
RASİM KÜÇÜKEL (Elâzığ) — Adalet Partisin

den mebus oldun... 
I BAŞKAN — Sayın Küçükel... 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Adalet Parti
sinden mebus oldum. 1973 seçimlerinde tekrar seçi-

| me gittim, bu millet bize oy verdi ve ibra etti, siz 
j haklıymışsınız dedi; 260 milletvekilinden Adalet Par

tisini 149 milletvekiline indirdi, ama sizi hâlâ arlan-
dıramadı. Zannediyorum bu gidişle millet size ders 

i vermekten bıkacak. 
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Sayın milletvekilleri, iç huzurun bozulmasında sol 
muhalefete cesaret veren ortamın sebepleri üzerinden 
dikkatle gensoruyla başka istikamete çekilmeye çalışıl
maktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümetin asıl 
zaaf noktalarını kamuoyundan saklayarak, meseleyi 
bir İçişleri Bakanının icraatına düğümlemeye kalkış
maktadır. Kışkırtmalarının asıl kaynağını teşkil eden 
ve sol muhalefete asıl cesaret veren unsurlar hedefin 
dışında tutulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bir ta
raftan yurtta huzur sağlanmasını ister görünmekte, 
diğer taraftan her türlü kanunsuzluğun sebebi olan 
Hükümetin zayıf noktalarını şimdilik ayakta tutma
ya çalışmaktadır. Af kanununda da aynı şeyi yap
mıştır. Karşısında un çuvalı gibi bir muhalefet ve 
devamlı vurup tozutmak istemiştir. Belki bu bakım
dan Cumhuriyet Halk Partisi, kendi partisi adına iyi 
bir politika yapmış olabilir, ama açıkça söylüyorum, 
memleket için iyi bir politika yapamamıştır. Eğer yap
mış olsaydı, bugün Süleyman Demirel bu memleket
te Başvekil olamazdı. (A. P. sıralarından «Ama oldu» 
sesi.) 

Böylelikle, millet muhalefet önünde görevi yapı
yor görünerek, kolay başarı kazanabileceği bir orta
mın ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Bu Hükümetin 
en büyük zaafı ve kanunsuz hareketlerin tertipçileri-
nin en büyük cesaret kaynağı, aslında Hükümetin ba
şından sonuna kadar içinde bulunduğu davasızlık, 
çıkarcılık ve devleti temsil yeteneksizliğidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi önergesi, bu gerçekleri sa
dece içişleri Bakanını hedef alarak örtmeye çalışmak
tadır. Böylelikle zaafları daha da büyütecek bir ik
tidarın karşısında solun daha çok güçleneceği hesabını 
gütmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi gen
sorusunun kapsamı bu niyetleri apaçık ortaya koy
maktadır. Hükümetin belli bir kanadını hedef alan 
olaylar gensoruda sayılıp dökülmektedir. Ancak, 
kanunsuzlukların açıkça sahneye konulduğu İzmir ge
nel grev denemesine ve Diyarbakır olaylarına değinil
memektedir. Bunların karşısında Hükümetin kolek
tif sorumluluğu dile getirilmemektedir. Bu hareketle
rin sahneye konulmasında kanun dışı düşünce taşıyan
ların asıl cesareti, Hükümetin aczinde, tereddüdünde 
ve sorumluluktan yoksun tutumunda gördükleri unut
turulmak istenmektedir. 

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi, ilerde de kış
kırtmalarını rahat yapabileceği bir ortamın sürüp git
mesini temin edici bir davranış içindedir. Meclislerin 
kapanacağı bir sırada, sırf propaganda amacıyle ve 

Hükümetin asıl zaaflarını kangren halinde uzatacak 
bir şekilde verilen bir gensoruyu, ciddî bir murakabe 
belgesi olarak sayamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gensoruya bir siyasî sorum
luluğun ortaya çıkarılması, yahut da bir meselenin 
açıklığa kavuşturulması yoluyle tekerrürüne engel ol
mak maksadıyle verilir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin gensorusu, sorumluluğu daraltacak ve huzursuzlu
ğun devamına sebebiyet verecek zaafları perdeleyerek, 
bu anlayışın dışında hazırlanmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi bu tutumuyle siyasî istikrarın bozulmasına ça
re getirmek yerine, kanunsuzlukların rahat bir şekil
de at oynatacağı bir ortamın devam etmesi arzusunu 
ortaya koymuştur. 

Böylelikle sol muhalefetin, her zaman kolay istis
mar edilebilecek, kolay sindirilebilecek suni bir ikti
darla mücadele etmek tercihinde bulunduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Huzursuzluktan şikâyet eden gensoru ile huzurun 
getirilmesi çareleri değil, huzursuzluğu artırıcı başka 
bir propaganda yolu denenmektedir. 

Demorkatik Parti Grupu olarak, böyle bir gen
sorunun açılması lehinde davranmanın gerçekleri ama
cından saptıran bir anlayışa katılma olacağı düşün
cesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de siyasî huzurun ger
çekleşmesi için, sorumluların açık seçik ortaya çıka
rılması lâzımdır. Çıkarcılığa sırtını dayamış bir Hü
kümetle, Hükümetin zaaflarını kışkırtıcı metotlarla 
istismar eden bir sol muhalefet anlayışı, bugünkü hu
zursuzluğun temel sebebidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, önerisiyle hem kendi so
rumluluğunu örtmeye çalışmakta, hem de iktidarın so
rumsuz muhalefetine yardım eden ve ortak hazırla
yan zaaflarını devam ettirmek arzusunu ortaya koy
maktadır. 

Bu bakımdan, kanun hâkimiyetini sağlama sorum
luluğunun, tümü ile iktidara ait olduğu gerçeği bir 
kenara bırakılarak İçişleri Bakanı muhatap alınmıştır. 
Herkes bilmektedir ki, bugünkü huzursuzluğun temel 
sebebi, iktidarın başına ve kompozisyonuna ait zaaf
ların mevcudiyetidir. Bu zaafları Cumhuriyet Halk 
Partisi kendi siyasî çıkarları için kanunsuzluğu körük-
leyici istikamette kullanmak ve bir propaganda bel
gesi niteliğini taşıyan Önergeye katılmamız mümkün 
değildir. 

Demokratik Parti olarak biz, siyasî huzurun ger
çekleşmesi yolunu, siyasî taktiklerde, görmüyoruz. Yur
dumuzdaki huzursuzluk, müsamahasız, inançsız, sa-
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bir ve soğukkanlılığını kaybetmiş olan Hükümet ka-
natlarıyle hırçın, öfkeli ve ölçüsüz bir muhalefet ara
sında gittikçe sertleşen kavga ve ağır suçlamalarla, 
her geçen gün şiddetini artırmaktadır. 

Demokratik Parti olarak biz, huzurun ve siyasî 
istikrarın herkesin hukuk içindeki yetki ve sorumlu
luk çizgisine gelmesiyle devlet otoritesinin tereddütsüz 
ortaya konulması ile ve siyasî mücadelenin akıl çiz
gisine oturtulmasıyle kurulabileceği inancındayız. Sağ 
muhalefeti temsil eden Demokratik Parti, mücadele
sini bu inançla yürütecektir. Yurdumuzda büyük va
tandaş kitlelerinin sağ düşüncede. olduğu ve bin yıllık 
devlet yönetme tecrübesinin sağduyusu ile olayları de
ğerlendirdiği kanaatindeyiz. 

Bugün işbaşında aciz ve beceriksiz bir Hükümet 
bulunmaktadır; ama Türk demokrasisi, Türkiye'de ka
nun hâkimiyetini sağlayacak bir hükümeti er - geç 
bulacaktır. 

Bir kısım hırçın partiler, taktikleri için uygun or
tamı değerlendirme imkânını bulsa dahi, Türk demok
rasisine gölge düşürücü hevesler kursaklarında kala
caktır. 

Bin yıllık devlet tecrübesine sahip aziz milletimiz, 
kendi geleceğini tehdit eden bölücü, kamplaştırıcı, kit
leleri düşman edici politikanın .aktörlerini toptan 
mahkûm edecektir. 

Hepinizi Demokratik Parti Grupu adına saygıyle 
selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Türkmen. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına sa

yın Mehmet Orhan Akkoyunlu'nun, Buyurunuz sa
yın Akkoyunlu. 

M. S. P. GRUPU ADİNA MEHMET ORHAN 
AKKOYUNLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; sayın İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk hakkında verilen gensoru önergesi hakkında 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı sayın üye
ler tarafından, Anayasanın 89 ncu maddesine daya
nılarak verilen bu önerge, aslında sayın İçişleri Baka
nını hedef almamıştır. Onun şahsında, bütün iddia 
ve isnatlar Hükümete yöneltilmiştir. Tanzim edilen 
önerge tetkik edildiğinde görülür ki, birtakım olaylar 
sıralandıktan sonra, sonuçta olayların vukuunda sa
yın İçişleri Bakanını mesul tutacak hiçbir iddiaya gi-
rişilmemektedir. Son cümle ile gensoru, İçişleri Ba
kanının şahsında Hükümete tevcih edilmektedir. 
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Gensorunun bu şekilde hazırlanışı, kanaatimizce 
iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, önergeyi veren
lerin, olayları tahlil ettiğimiz vakit görüldüğü üzere, 
hâdiselerin oluşunda sayın İçişleri Bakanına izafe 
edilebilecek bir ihmal veya kusuru bulamayışları; 
İkinci sebep ise, bu gibi yollardan Hükümeti yıkma 
denemesi yapmaya kalkışmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir gensorunun kabule şayan 
olabilmesi için, inandırıcı olması şarttır. Bu vasıftan 
yoksun bir gensoru redde mahkûmdur. Aksi halde, 
gensorular denetleme yolu olmaktan çıkıp, huzursuz
luk vasıtası olurlar. Malûmunuz olduğu üzere, huku
kun ilk kabul ettiği kaidelerden biri «müddei, iddiası
nı ispat ile mükelleftir») kaidesidir. Önergede birçok 
olaylardan bahsedildiği halde, sayın İçişleri Bakanı
nın bu olaylardaki ihmal yahut kusuru nedir, göste
rilememiştir. Meselâ; son olarak Gerede'de hâdise
ler olmuştur. Eğer yerinde ve zamanında gerekli ted
birler alınmamış olsaydı, çok büyük ve müessif hâ
diseler olabilirdi. Diyarbakır'da Hükümet, emsaline 
az rastlanır şekilde hazırlanmış bir hareketle karşı 
karşıya gelmiştir. Zabıta, insanüstü bir kuvvet har
camamış olsaydı, hâdiseyi önlemek mümkün olmaya
caktı. Bunlar, yerinde ve zamanında alınan ve insan 
takatini aşan bir çalışmadır ki, yangını büyümeden 
söndürmüştür. 

Çıkarılmak istenen bütün olayların bu şekilde üs
tesinden gelinmesinin tek sebebi, Bakanından tutun da 
bütün emniyet görevlilerinin, görevlerini tam bir va
zife şuuru içinde yapmış olmasındadır. Aksi varit ol
saydı, bunlar önergede elbette gösterilirdi. Hiç bir kim
se, iddiasını delillerden yoksun bırakmak istemez. 

Arkadşalar, Diyarbakır'da birtakım olaylar olmuş
tur. İnsaf sahibi hiç bir kimse, bu olayları sağcıların 
çıkardığını söyleyemez. Böyle bir iddia, mantık kaide
lerine de ters düşer. Bu olayları, aşırı solcular ile 
onları destekleyenler çıkarmışlardır. 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Aşırı 
solun bu hareketlerine karşı güvenlik kuvvetleri vazi
felerini yaptıklarında, maalesef, Türkiye'de bazı çev
reler, zabıtayı düşman kuvveti olarak göstermekte, on
ları katil ve cani olarak vasıflandırmaktadırlar. 

Maksat gayet açıktır; bu şekilde davranarak, Hü
kümeti sol hareket karşısında zayıf düşürüp, onların is
tediklerini temin etmektir. Bu düşünce muhaldir. 
Zira, Hükümet kuvvetlidir ve daima böyle olacaktır. 
Böyle oluşu da bütün Türk milletinin menfaatinedir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi sa
yın Genel Başkanının Gerede'yi ziyaretlerinde de 
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olaylar olmuştur. Birtakım dükkânlar tahrip edilmiş, 
birçok vatandaşlar yaralanmış, maalesef bir cami de 
kurşun yağmuruna tutulmuştur, Partim tarafından 
gönderildiğim için delilleri mahallinde bizzat tespit 
ettim. Arkadaşlar, dükkânları tahrip edilenler Halk 
Partili değil, yaralanan kimseler de Halk Partili de
ğil. Failler ise, gerek mağdurlar ve gerekse Geredeli
ler tarafından teşhis edilememiştir ama, hepsinin ya
bancı olduklarını katiyetle söylemektedirler. Gerede
lilerin kendi camilerini kurşunlamaları ise mantık dışı 
bir iddia olur. 

Kilis'te vukubulan hâdiselere, Halk Partili iki kar
deşin, tarihî eser olan bir camiyi yıkmaları sebebiyet 
vermiştir. Bu da zabıtlarla sabittir ve görevli tahki
katı sonunda tespit edilmiştir. 

Sakarya'da TÖB - DER'e mensup bir kimsenin, 
sarhoşluk saikiyle meydana getirdiği âdi bir zabıta 
olayı, sanki Millî Cephe Hükümeti tarafından yaptı
rılmış gibi gösterilmek istenmiştir. Bu arada bir nok
tayı daha aydınlatmak istiyorum: Bu şahsa çelenk 
gönderilmiştir. Sonunda hâdisenin bu şekilde olduğu 
kendiliğinden meydana çıkınca mahcubiyeti mucip ol
muştur. 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup eski bir Baka
nın bu kürsüden; «Hasan Hüseyin'i siz öldürdünüz» 
şeklindeki konuşmasından sonra, TÖB - DER'in, Tür
kiye çapında yaptığı toplantılar sırasında hâdise çı
kan vilâyetleri gözönüne alırsanız, mezhep tahrikçili
ğinin kimler tarafından yapıldığını görmüş olursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, mezkûr önergede, Millî 
Cephe Hükümetine tevcih edilen isnatların asılsız ol
duğunu, hiç birisinin müdellel olmadığını, yukarıdaki 
misallerle tespit ve arz etmiş bulunuyorum. Bunlara 
ilâveten deriz ki, önergede zikredilen örgütlenmiş zor
balardan ve devlet içinde yerleştirilmek istenen milis 
tâbirinden kimler kastedilmektedir? 

Herkese açık olan devlet memuriyetine giriş im
tihanları, neden din eğitimi görmüş olan kimselere 
kapalı tutulsun? Hem din ilimlerini, hem fen ilimle
rini birlikte tahsil etmiş olan gençlerimize karşı bu hu
sumet nedendir? 

Bugüne kadar, bunlardan tek bir eylemci veya 
anarşist çıkmış mıdır ki, bunları «zorba» sıfatı ile tav
sif edelim? (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
daima tezatlar içerisinde olmuştur. Bunu birkaç mi
salle arz etmek istiyorum. 

1. Cumhuriyet Halk Partisi, daha dün, örfi ida
renin devamı mevzuunda ortalığı süt liman göstermiş 

ve örfi idareyi icabettiren hiç bir hâdisenin olmadığı 
gerekçesiyle, kaldırılmasını istemiştir. Bugün ise oku
nan önergesinde, ülkemizde devletin iç güvenliğini ve 
demokratik rejimin işleyişini tehdit eden kanlı olaylar 
ve saldırıların bulunduğunu iddia etmektedir. (M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

2. Cumhuriyet Halk Partisinin ortak olduğu 
koalisyon devresi ile şimdiki Hükümetin İçişleri Ba
kanlığı bünyesinde, Bakan da dahil olmak üzere 
hiçbir değişiklik mevcut değildir. Bu kadar kısa 
bir zaman içerisinde Bakanlığın hadiselere farklı 
şekilde baktığı nasıl iddia edilebilir? (M. S. P. sıra
larından alkışlar).. 

3. Diyarbakır olaylarını Cumhuriyet Halk Par
tisi tahrik ve teşvik ettiği halde, bunu milliyetçi par
tilerin üzerine atmak için, olaydan üç gün sonra yap
tıkları basın tolantısında bazı gençlerin sözde olayla
ra sebebiyet verdiği iddia edilerek, kendilerini mazur 
göstermeye çalışmışlardır. Halbuki böyle bir hadise 
olsa idi, bunu C. H. P. yanlısı bütün basın organla
rının, basın toplantısından önceki günlerde efkârı 
umumiyeye ilân edecekleri muhakkaktı. 

4. Cumhuriyet Halk Partisi, Gerede olayların
dan iki gün önce, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Kanunu görüşülürken, Hükümetin ve Hükümet komi
serinin, kavga çıksa da toplantılara müdahale etme
mesi gerektiğini ileri sürerek, kanunu değiştirmek 
istemiştir. Ne gariptir ki, iki gün sonra Gerede olayla
rına Hükümet gereği gibi müdahale etmedi diye id
dia ve isnatlara başvurmuşlardır. 

Şu hadiseler gösteriyor ki, bir yıla yakın bir za
mandan beri devleti ve demokratik Cumhuriyeti 
ayakta tutan temel prensipleri C. H. P. tahrip ve ih
lâle çalışmaktadır. 

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en nazik devrede, 
işleyen bir Hükümeti bozarak buhran çıkartmıştır. 
Bununla kalmayarak, devletin hükümetsiz kalması 
için elinden gelen bütün çabayı göstermiştir; Yine, 
devletin bütçesiz kalması için teşebbüslerde bulun
muş, erken seçim olmadan talebeler derslere girmesin 
diye tahrikler yapmıştır. 

Bu Parlamento.. 
ALEV COŞKUN (izmir) — Siz Atatürkçü müsü

nüz? Bunun cevabını verin. 
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 

— Müsaade ederseniz okuyayım, bitireyim ve karşı
lıklı konuşma adabı olmadığı için de cevap vereme
yeceğimi üzülerek bildiririm. (C. H. P. sıralarından 

«Yapamazsın» sesleri). 
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Ben yaparım veya yapamam, onu başka zaman 
söylersin ve cevabını alırsın. Burası insanca konuşu
lacak bir yerdir, ötesine gidilmez. (A. P., M. S. P. 
ve C. G. P.) sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ama Cumhuriyet 
Halk Partisine çatamazsın sen. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— «Bu Parlamento, milletin on yıl gerisindedir, bu 
Meclislerden işçiler lehine kanun çıkmaz» diye Par
lamentomuz aleyhine milleti tahrik etmiş ve ayrıca 
idam cezalarının kaldırılması ve memurların Hükü
mete itaatsizliğe sevk edilmesi gibi teşebbüslere girişil
miştir. Aynı zamanda, iç barışı da bozan bütün bu te
şebbüsler, Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından ön
lenmiştir. 

C. H. P. nin yıkıcı tutum ve davranışları dola
yısıyle millet huzurunda esas mesul olan, bazı C. H. P. 
li yöneticilerdir. Esas gensoru, milletimiz huzurun
da, yukardaki sebepler dolayısıyle C. H. P. aleyhine 
açılmıştır. Sırası geldiği zaman, milletimiz, seçimler
de Cumhuriyet Halk Partisi hakkında gereken tarihî 
hükmü verecektir. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Seçime!. 
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 

— Biz çoktan razıyız. İnanın ki, biz çoktan hazırız. 

Muhterem arkadaşlarım, gensoruyu veren arka
daşlarımızdan, imza sahibi bir arkadaşımız burada 
konuşma yaparken birtaöım iddialarda bulundular. 
Bu iddialara da kısaca ve aynı zamanda şahsımızın 
zihniyetine yakışır bir nizam ve ahlâk terbiyesi içe
risinde cevap vereceğim (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi Anayasa ve 
mevcut Cumhuriyet kanunlarına uygun olarak kurul
muş bir partidir. Aksi sabit oluncaya kadar, töhmet 
altında bulundurulmak istenildiği takdirde, bu gibi 
davranışları veya bu gibi sözleri söylemiş olan kimse
ler en azından töhmetkâr insan sıfatını kazanmış olur
lar. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin, 
Devletin ve demokrasinin yanındadır ve koruyucusu-
dur. 

Beyan ediyorum; Atatürk'ün bizlere emanet et
miş olduğu Cumhuriyetin, bizler Parlamentoda, Tür
kiye sathında koruyuçuşuyuz. (M. S. P. ve A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) var mı bir diye
ceğiniz? Tespit edilsin. İnsanca ve mertçe konuşma
nın yolu budur. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Genel Baş
kanınız aynı kanaatte mi? 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Hepimiz aynı kanaatteyiz ve biz, düşündüğümüz
den ayrısını söylemeyecek kadar haysiyetli kimseleriz. 
Biz düşündüğümüzden gayrisini söylemeyiz. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum efendim. 
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 

— Haysiyetli insan düşündüğünü söyler ve söylediği
ni yapar. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Lâik misiniz? . 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Şu konuş

manda bile samimî değilsin. 
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 

— Benim samimî olup olmadığımı, sizin içinizdekiler 
de çok iyi bilirler. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bravo! 
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 

— Müstakil bir hükmî şahsiyeti haiz olan bugünkü 
Partiyi, bundan evvelki müstakil bir hükmî şahsiyeti 
haiz olan parti ile irtibatlandırmak, büyük bir parti 
hüviyetine bürünmüş olan Halk Partisine yakışmazdı. 

Arkadaşlar, iddialar yapılırken en azından ispat 
gücüne sahip olunması şarttır. Bu, insanlığın ve hu
kukun ilkel ilk kaidesidir. Bu kaideyi bilmeyenlerin, 
buna riayet etmeyenlerin özgürlükten bahsetmeye yet
kileri -yoktur. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Aynı Genel 
Başkan.. Zihniyeti değişmemiştir. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Genel Başkan değil, bizim Millî Selâmet Partisi 
hükmî şahsiyetimiz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, çok rica ediyorum 
efendim. Gecenin bu geç saatinde müzakerelerin se
lâmetle yürümesine mani olmayınız. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Biz başka partiler gibi, başkana boynumuza kulp 
taktırıp başkanın peşinden giden kimseler değiliz. 
(M. S. P. sıralarından ı«Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, 
bu milletin selâmeti için gerekeni yapacak ve müstakil 
zihniyete sahip olan kimseleriz. Biz haysiyetli insan
larız. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Millî Selâmet Partisi hiç bir mevzuun istismarcısı 
değildir. İstismarın manası; yapmadığı şeyi yapmış 
gibi göstermektir. Meselâ, namaz kılmadığı veya oruç 
tutmadığı halde, bunu, (ki, bir inançtır hiç bir şey 
demem ve hürmetim de vardır.).. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Ama 
dün Erbakan, namaz kılmayanları memur yapmaya
cağız, dedi. 
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MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Müsaade edin.. Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Akkoyun-
lu, buyurun efendim. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
Bunu, Ankara'da bilmem hangi lokalde Ramazan gü
nü iftar sofrasından evvel iftar sofrasını rakı ile veya 
içki ile açan bir kimse, eğer kalkar da seçim mıntı
kasına gittiği zaman «Ben oruçluyum» derse, işte is
tismar budur. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Kim olup olmadığını bilmiyorum. İstismar, 
inançsız olan kimselerin elinde kullanılan çok çirkin 
bir silâhtır. Evet, inanan kimseler bu silâhı kullan
mazlar. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Peki günde 4 - 5 defa 
ikindi namazı kılmaya ne dersiniz? 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
İftira etmeyiniz. Bir kimsenin kaç vakit namaz kıl
dığını ancak. Yalan olur ama.. İddianızı ispat edin de
diğim zaman ispat edemeyeceksiniz. Bilmiyorum, 
hukukçu iseniz. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Yalan değil, 5 defa.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu şekilde 

müzakere usulümüz yok efendim. Rica ediyorum, 
lütfen sükûnetle izleyelim efendim. 

MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) 
— Dinin ve mukaddesatın istismarcısı değil, Anaya
sanın teminat altına aldığı bir hükmî şahsiyetiz ve 
din ve inanç hürriyetimiz Anayasanın teminatı altın
dadır. Bize bu şekilde çirkin tecavüz, çok üzerinde 
durduğumuz, müştereken üzerinde durduğumuz Ana
yasaya tecavüzdür. Ve aynı zamanda, şu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hükmî şahsiyetine tecavüzdür. 

Arkadaşlar, yeri gelmişken bir şeyi arz edeyim. 
Şunu çok iyi bilin ki, ben ve arkadaşlarım; şu 

Parlamento çatısı altında bulunan hiç bir kimseyi ne 
vatan haini, ne vatana kem gözle bakacak bir kimse 
olarak görmüyoruz. Biz buraya ayrı zihniyetlere sahip 
olarak gelmiş kimseler olabiliriz. Zihniyetlerimizde 
farklar bulunabilir; fakat şu mutlaka inanmamız lâ
zım gelen bir meseledir ki, zihniyetimiz ne olursa 
olsun, tümümüzün düşüncesi şu milletin yükselmesi 
içindir; ama yollarımız ayrı olabilir. 

Arkadaşlarım, bizi buraya gönderen kimseler hay
siyetli kimselerdir. Sizi töhmet altında bıraktığım za
man size rey vermiş olan kimseyi töhmet altında bıra
kırım ve dolayısıyle Türkiye'nin bir kesimini, diğer 
bir kesiminin töhmeti altında bırakmış olurum ki, 
bizi seçenler bir defa bunu bize yakıştıramazlar. Onun 

için, benim sizlerden istirhamım, çok istirham edi
yorum, birbirimizi kötü sıfatlarla tavsif etmeyelim. 
Çünkü, biz kötü sıfatlı olsaydık, bu Yüce Millet bizi 
buraya göndermezdi. Bizim tümümüz mükemmeliz, 
ama zihniyetimizde fark olabilir. İstirham ediyorum, 
zihniyetlerimize karşı toleranslı davranmasını bile
lim, birbirimizi anlayalım. Mesele budur, yoksa birbi
rimizi yemekten fayda çıkaramayız. 

Biz, Atatürk'ün sadece günlük ve kısır parti çekiş
melerine vasıta ve alet edilmesini istemiyoruz, kim ne 
derse desin.. Hadiseler hepimizin başından geçiyor. 
Atatürk, bütün kötü düşüncelerin bile, bugün ken
disine siper edilmek istendiği büyük bir insandır. 
Bunu hiç kimse inkâr edemez. Çünkü O'nun arkasına 
geçtiği takdirde söz söylenemeyeceğine inanmış ol
duğu içindir ki, kendisine bunu perde ittihaz edebili
yor. İşte istismarcı budur ve eğer biz buna müsaade 
edersek, tümümüzün karşısında bulunduğumuz zih
niyet, Atatürk'ü kendisine perde etmek suretiyle söz 
söyletmez ve bir gün, öyle bir gün kelir ki, gözlerimizi 
açtığımız zaman, artık önünü alamayacağımız bir 
durumun ortaya gelmiş olduğunu görürüz. Pişman 
oluruz, ama iş işten çoktan geçmiş olur. Bunları çok 
iyi bilmemiz lâzım ve bu hesaplan çok iyi yapmamız 
lâzım. Madem ki milleti seviyoruz, bunu böyle yap-. 
mak zaruretindeyiz. 

Arkadaşlarım, beni üzen bir hadise, önergeye im
za koymuş olan arkadaşımın, bizi, kendisine yakış
tıramadığım bir lisanla töhmet altında bulundurmuş 
olması oldu. 

Sayın Deniz Baykal da bizi itham ettiler; ama it-
hamındaki nezahet, kendilerine karşı bir kırgınlık 
duymama manidir, fakat huzurlarınızdan ayrılmadan 
evvel bunu açıklamak zorunda kalıyorum. Belki bu 
hissî bir hadisedir, ama töhmet altında bırakılabiliriz, 
düşüncelerimize karşı olunabilir, hatta düşüncelerimiz 
yanlış da olabilir. Bunu bize inandırdığınız takdirde, 
inanın ki sizin fikirlerinizi kabul ederiz, yeter ki fikir
lerin doğruluğunu bulalım. Ama bir fikri çirkin bir 
lisanla itham ettiğin zaman, onun hakkiaten çirkinli
ğini idrak etse bile, karşı taraf kendi iddiasından vaz
geçmez duruma gelir. 

Arkadaşlarım, bir meseleyi arz edeceğim. Bu
raya delil olarak savcılıkların iddianameleri ve tev
kif müzekkereleri getirilmektedir. Hukukçular çok 
iyi bilirler ki, tevkif başkadır, maznun (sanık) başka
dır, mahkûm başkadır. 

Arkadaşlarım, tevkif edilip senelerce mevkufen 
mahkemesi görülen kimselerden çoğunun sonunda 
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beraat ettiğine ve mahkemelerde tevkif edilmeden da
vası devam edip, sonunda idama mahkûm olan kim
selere de çok rastlanmıştır. Mevkufiyet müessesesiyle, 
mahkûmiyet müesesesini birbirinden ayırmak zorun
dayız. Bunu söyleyen arkadaşlarım hukukçu olduk
ları için, mevkufiyetle mahkûmiyetin ayrı ayrı şeyler 
olduklarını çok iyi bildiklerine de kaniim; ama töh
met altında bulundurabilmek ve suçlu sıfatını izafe 
edebilmek için, (suçlu sıfatını; maznun sıfatını, sa
nık sıfatını değil) muhterem Deniz 'Baykal arkadaşıs
ınız «suçlu kelimesini kullandı. Suçlu değildirler; 
maznundurlar, sanıktırlar ve yarın beraat edebilirler 
de. Nitekim Tokat olaylarında sanık olarak tevkif edil
miş olan tüm sanıklar, ikinci celsede tahliye edilmişler
dir. Öyleyse, eğer mevkufiyet suç ise, tahliyesi de 
beraattir. Olmuyor görüyorsunuz, olmuyor. (M. S. P. ' 
sıralarından alkışlar). 

Arkadaşlarım, iddianeme başkadır, iddianame
nin gerekçeleri tahlil edildiği zaman, sonuçta varıla
cak netice başkadır. Evet ben Tokat olaylarına bir 
vekil sıfatıyle girdim, iddianameyi okudum. Deniz 
Baykal arkadaşımın aynen okudukları iddia edilmiş- i 
tir; ama iddialar gerekçeden mahrumdur ve olamaz- | 
di da aslında. Sebep de şu idi; İddianame niçin öyle 
tanzim edilmişti? Gösteri Yürüyüşleri Kanunu mev
cut değilken, adam sokakta yürür bağırırsa, bizim ka
nunlarımızın hiç birinde, kanunsuz gösteri yaptığın
dan dolayı ceza verileceğine dair Türk Ceza Kanu
nunda madde bulamazsınız. Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu da otrada bulunmayınca, «Kanunsuz suç ve 
ceza olmaz» prensibi kendiliğinden ortaya çıkar. I 

tşte bu boşluk, öyle bir iddianamenin tanzimine 
vesile olmuştur ve onun da suçlusu, Gösteri Yürüyüş- | 
leri Kanununu zamanında bu Meclisin çıkarmayışın-
dan olmuştur. 

Arkadaşlarım, bu uzun konuşma ile daha fazla 
vaktinizi almak istemiyorum. Söylenecek olan şeyler 
kısa ve öz olursa daha mantıkî ve daha düzgün olur 
kanaatindeyim. Yalnız sadede gelmek istiyorum; veril- I 
miş olan bu önergeyi, yukarıdan beri arz etmiş oldu
ğumuz esaslardan dolayı önergeyi gayri ciddî bulduk 
ye bunun içindir ki, önergeye ret oyu vermek zaru
reti doğmuştur. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak işbu öner
geye ret oyu vereceğimizi arz eder, sizlere saygılar su
narım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkoyunlu. 
Siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar bit

miştir. I 

Söz sırası, hakkında Gensoru isteminde bulunulan 
içişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'te, buyurun 
Sayın Asiltürk. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar). 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önce bir hissiyatımı belirtmeden sözlerime başla
mayı uygun görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben buraya, huzurlarınıza; 
Millet Meclisinin, Hükümet her zaman murakabe 
eden, Hükümete yol gösteren, ışık tutan Millet Mecli
sinin değerli, uyarıcı, ikaz edici, hatta irşat edici fikir
lerini dinlemek üzere, o hazırlık içerisinde ve genel 
politikada, genel davranışlarımız içerisindeki hataları
mızı objektif bir lisanla bizlere bildirici bir üslûp içe
risinde değerli grup sözcüleri arkadaşlarımı dinleyece
ğim inancı ile gelmiştim. Ancak, bu hazırlıkları, üzü
lerek şunu beyan etmek istiyorum ki, bunlan bir tara
fa koyarak, politik bir gaye için verilmiş gensoruya, 
aynı ölçüler içerisinde konuşan arkadaşlarıma cevap 
vermek durumunda olacağım. Bu, aslında beni. cidden 
üzen bir husustur. Yüce Meclisin yol gösterici uyarı
larına her zaman ihtiyacımız olduğunu bilen bir Hü
kümetin üyesi olarak üzüntülerimi belirtmeden geçe
meyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir husus : Bir vakit
ler bir hükümetin kuruluşunda 24 saat beraber çalışır
ken, benden her türlü saygı ve iltifatlarını esirgeme
yen eski kabinede müşterek vazife gördüğümüz bir 
bakan arkadaşımızın, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına konuşan kıymetli arkadaşımın, bir kuzu postu
na bürünerek burada kendi partisinden, aylardan be
ri yaptıklarını örtbas etmek için, konu Hükümet ol
duğu halde, onu bir tarafa bırakarak adetâ partilerin 
sicil amiri imiş gibi hepimizi eleştirmelerine şahit 
oldum. Bu da ayrı bir üzüntü kaynağım olmuştur. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan haksız, bu
rada yapılan mesnetsiz, burada yapılan sadece hissî 
isnatlara cevap verecek değilim, onları bir kenara bıra
kıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemde İçişleri Bakan
lığı yapmak cidden zor bir görevi üzerine almak de
mektir ve ben ciddetn bu zor görevi, daha önce de de
ğerli parlamenterlere, milletimize bir kere imtihan 
vermiş bir arkadaşınız olarak bütün gücümle, taraf
sızlık ilkesi içerisinde yerine getirmek gayreti içeri-
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sinde bulunuyorum. Bu gayretle, yalnız dört partiden 
meydana gelen bir Hükümetin değil, yalnız bu parti
lerin dayandığı ve milletin yarısından çoğunu teşkil 
eden vatandaşlarımızın değil, Millet Meclisinde bütün 
partilerin ve vatan sathında 40 milyon vatan evlâdının 
Hükümeti olarak bunun düşüncesi, bunun şuuru, bu
nun idraki içerisinde çalışıyoruz. Bunu da burada bir 
kere daha belirtmeyi şerefli bir görev telâkki ediyo
rum. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, burada kamuoyuna intikal 
etmemiş birçok hadiseyi izah etmek imkânını. bulaca
ğım için bu gensoru önergesini veren kıymetli parla
menter arkadaşlarıma da teşekkür etmeden geçemeye
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu gensorunun hedefi ne 
Hükümeti ciddî bir murakabeye tabi tutmak, ne onun 
hatalarını objektif ölçülerle ortaya koyarak yol gös
termektir. Bu gensorunun hedefi, aslında dikkatleri 
başka yere çekmektir. Bu gensorunun asıl hedefi, Hü
kümetin kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman zar
fında milletimizin her kesimine, işçisine, köylüsüne, 
dar gelirlisine, esnafına, kırk milyon vatan evlâdına 
yaptığı hizmetlerin takdirle karşılandığını gören de
ğerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, milleti
mizin düşüncelerini,. milletimizin bu husustaki takdir
lerini geçici olarak da olsa başka bir istikamete çeke
bilmek için memlekette büyük huzursuzlukların oldu
ğunu, memlekette iç huzur ve barışın tehlikeye düşü
rülmesinde hakiki rolü olanları bir tarafa bırakarak, 
bunu Hükümetin yaptığı gibi göstererek dikkatleri 
başka bir noktaya çekmek istemesidir. Gensorunun 
asıl hedefi budur. Gensoru politiktir, gensoru, hiç bir 
zaman ciddî bir murakabeyi hedef almamıştır. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul) — Ağzın süt 
kokuyor, ağzın... 

İÇİŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin mese
leleri nelerdir? Değerli Parlamenterler, Türkiye'nin en 
önemli meselelerinden biri iç huzurun ve iç barışın te
sisi ise, onun yanında diğer bir önemli mesele, devlet 
- millet kaynaşmasını meydana getirmektir. Devletin 
milletiyle bir ve bütün olarak, devletine güvenerek, 
devletin her türlü imkânlarını âdil, eşit ve dengeli öl
çüler. içerisinde milletine götürmesini sağlamaktır. 

TEKÎN İLERİ DİKMEN (Muş) — Öldürerek, zul
mederek birlik olur mu? 

i İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
I (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir başka husus, 
I kırk milyonun kardeş olmasını sağlayacak ölçüde, he-
I pimizin, bütün siyasî partilerin kendi davranışlarını 

ayarlamasıdır. Hiç bir zaman, bir parti çıkar da ken
disini, her türlü siyasî imkânlar içerisinde faaliyet ya-

I parken tahriklere, başka grupları itham ölçüleri jçe-
I risinde suçlamalara kadar giden, ondan sonra da «İç 
I huzur olsun, iç barış olsun» derse, biz bütün gücü-
I müzü kullanmamıza rağmen bu tesiste güçlükler çeke-
I riz. Bize, bütün siyasî partilerin ve bunun ötesinde 
I kırk milyon vatan evlâdının yardımcı olması vicdan 
I borcudur. 

I Değerli arkadaşlarım, bu ölçüler içerisinde hare-
I ket eden Hükümetin bir bakanı olarak huzurlarınız-
; da konuşuyorum ve istediğimiz, bütün partilerin, bu 
I elde edilmesi gereken, bu elde edildiği takdirde yeni 
! hedeflere, iktisadî hedeflere, sanayi hamlelerine im-
I kân verecek, kısa zamanda memleketimizi yoksulluk-
I tan, fukaralıktan kurtaracak yönde çalışmalara imkân 
I verecek bu iç huzurun, bu iç barışın tesisinde bize 
I yardımcı olmalarıdır. Bunu istemek bizim hakkımız-
I dır, bunu yerine getirmek de bütün siyasî partilere 

düşen bir görevdir, Hükümetiniz bu anlayış içerisin-
I dedir. Hükümetiniz hiç bir siyasî görüşü diğerine, ka-
I nunların dışında bir tercihle üstün tutmamaktadır. 
I Ancak Hükümet, programındaki hedeflere vasıl ol-
I mak için, Hükümet, programında Yüce Meclisin tas-
J vibine mazhar olmuş hedeflere vasıl olmak için, meşru 
I sınırlar içerisinde çalışmaktadır, gayret göstermekte-
I dir ve kanunların tarafsız tatbikçisi ve takipçisidir. 

I Değerli arkadaşlarım, bize yapılan şeyi eğer be-
I ğenmezsek, onu bizim de başkalarına yapmamamız 
I gerekir. Bunun başında fikir hürriyeti anlayışımız ge-
I lir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler fikir 
I hürriyetinden anladıkları, sadece kendilerinin konuş-
I ması, sadece kendilerinin istedikleri yerde, istedikleri 
I zaman konuşması, onun dışındaki konuşanların bu 
I konuşma haklarına manevî de olsa baskı yapmalc şek-
I linde ise, bu yanlış bir düşüncedir ve ben öyle zanne-
I diyorum ki, bu düşünce ile memleketin hiç bir yere 
I gitmesinin imkânı da yoktur. Bu düşüncenin bizzat 
I kendisi fikir hürriyetini tahrip eder, bizzat kendisi fi-
I kir hürriyetinin yaşanmasına, kullanılmasına mani 
I olur. 
I Değerli arkadaşlarım, bakınız, hiç bir itham dü-
I şüncesiyle değil, sadece olayları ortaya koymak için 
I söylüyorum; muhtelif yurt gezilerinizde, değerli par-
j ti genel başkanları olsun, bakanlar olsun, muhtelif 
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yurt gezilerinde aleyhte tezahüratla karşılaşırlar. Bun
lar olağan hadiselerdir, bunlar tabiMıadiselerdir; ama 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 
Tokat'ta 3 kişinin bağırmasına tahammül edemeyerek 
onların üzerine, yürümesi, bir tahrik unsuru oluyor. 

Belirtmek istediğimiz şey, Başbakanlık yapmış 
olan değerli bir parlamenterin, bir parti genel başkanı
nın, orada takınacağı tavrın ehemmiyetini göstermek 
bakımındandır. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Ders vermek
ten çok, mesuliyetinizi bilseniz daha iyi olur. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Erbakan, top
lantılarında ne yapıyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İki cümle kullanılması halinde halledile
cek meselelerin üzerine, o toplulukların üzerine eğer 
kendimiz yürürsek, imkânı yoktur ki o topluluklarda 
hadise çıkmasına mani olunabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, yapmamamız lâzım, bizzat 
bizim yapmamamız lâzım. Yapıcı olmamız lâzım, ol-. 
gun olmamız lâzım. Ben değerli Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanının da bu şekilde hareket edeceği
ne bundan sonra inanıyorum. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar, C. II. P. sıraların
dan gürültüler.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sen yapma, siz 
yapmayın esasen. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Faaliyetlerinin 
hesabını ver burada. Cinayetlerin hesabını ver, ders 
verme. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen rica 
ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Rica edeyim arkadaşlarım, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bazı parlamenter
lerin gönüllerinde, bazı kendilerini aşan olaylarla ba
zı yetkilere kavuşmak yatabilir. Karşıdan birtakım in
sanları misal verebilirler. Onlara tavsiye ederim,, şu 
Parlamentonun çatısı sallandığı zaman kimin başına 
yıkılacağı belli olmaz. Ayaklarını denk alsınlar. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler, «Allah Allah» sesleri, M. S. 
P. sıralarından alkışlar.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Namık Gedik'te 
hemşerinizdi. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Se
nin başına yıkılır. Tarihten ders alman lâzım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen kimden 
bahsediyorsun?... 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 3 
aya yakın bir zamandır Hükümetiniz görev başındadır. 
Milliyetçi partilerin meydana getirdikleri bu Hükü
met, daha başlangıçta bazı siyasî çevreleri rahatsız 
etmiştir; bu Hükümetin kurulmasından hoşlanmamış-
lardır. Bu Hükümetin güvenoyu almamasını bütün güç
leriyle istemişler, bu hususta benim burada ifade et
meyeceğim ölçüler içerisinde davranışlarda bulunul
muş; fakat muvaffak olunamamış, bu Hükümet gü
venoyu da almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin yürümeyece
ği de iddia edilmiştir; ama görüyorsunuz ki, bu Hükü
met sadece yürümekle kalmamış, ucuzluğu da getirebil
miş, millete huzuru da getirebilmiş... 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Kanı ucuz
lattınız. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Siz de 
inanmıyorsunuz ya bu söylediklerinize. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Köylüye, işçiye, dar gelirliye hizmetler 
de götürebilmiştir. Değerli arkadaşlarım, bunlardan 
ancak memnun olmak gerekir. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Ucuzlattınız, 
ucuzlattınız, kan ucuzladı sadece. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümet hür 
demokratik rejime, Anayasa ilkelerine bağlı olarak 
kanun hâkimiyetini sağlamaya, müesses nizamı rejim 
düşmanlarına karşı korumaya, ülke yararına icraatını 
süratle yürütmeye kararlıdır. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) Hükümetimizin göreve başladığı andan bu 
yana, Hükümete karşı olanların tedirginlikleri de as
lında buradan doğmaktadır ve bunun için fırsat bulun
dukça veya fırsat elde etmek için, çeşitli vesilelerle iç 
güvenliğin bozulmasını hedef alan faaliyetler maalesef 
sürdüıülmek istenmektedir. 

Tertiplerle, tahriklerle, hatta saldırılarla, ülkenin 
huzuru bozulmaya çalışılmaktadır. Hükümetimizin gö
reve başladığı tarihten bu yana, yurdumuzun muhtelif 
bölgelerinde olaylar cereyan etmiştir. Başlangıçta aşı
rı sol, faaliyetleri için üniversite ve yüksekokullarımızı 
seçmiştir. Bunlar eğitim ve öğretim faaliyetlerini en
gellemeye çalışırlarken, yayınladıkları bildiriler, du
varlara yazdıkları yazı ve yapıştırdıkları afişlerle, ter
tipledikleri toplantılarda yaptıkları konuşmalarla, kul
landıkları sloganlarla öğrencilikle bağdaşması müm
kün olmayan bir tavır takınmışlar ve daima rejime 
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ve hükümete oîan düşmanlıklarını gözler önüne ser
mişlerdir. Yine, bu çevreler ve destekçileri bu kadarla 
da yetinmeyerek, kendileriyle aynı görüşü paylaşma
yan öğrencilere, mevcut nizamı tamamen kanunlar çer
çevesinde yeniden tesis görevlisi güvenlik kuvvetlerine 
taşla, zincirle, sopayla, hatta silahla saldırmışlardır. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Gerede'de Ko
miserin tabancasını aldılar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Şimdi söylediğim hadiselerde, bilmiyo
rum heyecanlarıyîe laf atan arkadaşlarım onların ki
min adamları olduklarını anlayınca ne yapacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, üniversitede imtihanlar en
gellenmek istenmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 
imtihana girmek isteyenleri imtihana sokmak isteme
yen bir grup, mutlaka imtihanı yaptırmamak istemiş
tir. Devlet güvenlik kuvvetleri, öğrenme ve öğretme 
hürriyetinin, Anayasal en tabiî hak olduğunu bilen Hü
kümetin emrinde olarak, bu grupları dağıtmıştır. Bun
dan memnun olmak gerekir. İmtihanları açmışızdır, 
bu memleketin evlâtları; yarın buralarda milletvekili 
olarak hizmet görecekler, idarede idarî görevler ala
rak hizmet görecekler, vatanına milletine hizmet ede
cek vatan evlâtları imtihana girebilme hakkına kavuş
turulmuştur. Buna teşekkür etmeniz gerekirken, bun
ları bir tenkit konusu yapan arkadaşlarım, hangi dü
şünceden hareket ediyorlar, anlamam benim mümkün 
değildir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra, tekrar üni
versite giriş imtihanları engellenmek istenmiştir. Üni
versiteye giren yüzbınlerin üstünde vatan evlâdı, on
ları buraya gönderen anne ve babalar, yüreklerinde 
heyecanla bu yavrularının üniversiteye girmelerini ister 
ve beklerken, fikir tahakkümü içerisinde oîan bir 
grup, kendi fikirlerini zorla, kendi karanlık fikirlerini 
zorla, devlete rağmen, rejime rağmen, güvenlik kuv
vetlerine rağmen, orduya rağmen tahakkuk ettirmek is
teyen bir grup, bu imtihanları engellemek istemiştir. 
Güvenlik kuvvetleriyle, bu aşırı cereyanlara kendileri
ni kaptırmış insanlar arasında silahlı çatışmalar ol
muştur. Burada ümit ederdim, beklerdim ki, bunlar 
tei'in edilsin, bunlar takbih edilsin. Biz, kendi düşünce
sinden olmayan herhangi bir insanı kendi düşüncesine 
çekmek isteyen bazı grupların taşla, silahla, sopayla 
hareketlerine nasıl karşı çıkıyorsak, hiç bir grupun 
hiç bir grupa... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Memleketin al
tını üstüne getirdin. 

j İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hiç bir grupa zor kullanarak... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Senin vazifen 
bu, ne diye teşekkür edeceğiz. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — Ortağın 
Türkeş'e söyle onları. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
" (Devamla) — Hiç bir grupa zor kullanarak, kendi fi

kirlerini empoze etmesini kabul etmiyorsak; ümit eder
dim ki, beklerdim ki, buraya gensoruyu getiren arka
daşlarım da, yüzbinlerin üzerinde vatan evlâdının en 
tabiî haklarını kullanmasına mani olanları kınasınlar, 
takbih etsinler. Maalesef bunları duymak şansına, im
kânına sahip olamadım. Bu da, konuşmama başlar
ken üzüntülerimi belirttiğim hususların yanında bir 
diğer husustur. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Türkeş'ten emir alı
yorsun, anlaşıldı. 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, emniyet kuvvetle
rimiz, zabıta kuvvetlerimiz feragat ve fedakârlık içe
risinde, en büyük fedakârlıkla çalışan kuvvetlerimiz-
dir. Bunlar kanundan yanadır, bunlar rejimin düşman
larının karşısındadır, bunları hepimiz ancak takdir et
meliyiz, bunları sevmeliyiz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — 'Onları seviyo
ruz, sizi sevmiyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu, hayatlarını istihkar ederek, kavga 
edenlerin, birbirleriyle çarpışanların arasına girip, on
lara mani olan bu insanlara takdir hislerimizi hiç bir 
zaman belirtmekten geri durmamalıyız. Hiç bir zaman 
bunları, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nının dediği gibi «Hakiki polis, hakiki olmayan polis 
diye ayırmamalıyız.» Bu camiaya böyle bir şeyi reva 
görmeyiniz. Devletin emrindeki emniyet ve asayişi te
sis etmekle görevli polis memurlarımız fedakâr insan
lardır. Rejime bağlıdırlar, Cumhuriyete bağlıdırlar, ka
nunların emrindedirler. Bunları ancak takdir ederiz. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — O halde onla
rın dediğine kulak verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, elimde şimdi bir 
resim var, size göstereceğim. Elimde bir resim var... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — O belgeleri 
mahkemeye ver. 

— 521 — 



M. Meclisi B : 99 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Gerede'de çekilmiş bir resim. Bu resmi 
değerli Halk Partili parlamenter arkadaşlarıma, en ön 
sıradaki arkadaşıma da verebilirim. Bu resimdeki em
niyet görevlilerinin başlarının üzerine nokta ile işaret 
ettim. Şu resim içerisinde dokuz tane polis memuru şu 
köşede duruyor. Emniyet Müdürü de, Bolu Emniyet 
Müdürü de ve yaralanma pahasına sizleri koruyan Bo
lu Emniyet Müdürü de burada mecut. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Üç saat sonra 
geldi. Hadise bittikten sonra geldi. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Doğruyu söyle, 
doğruyu söyle, ne olur doğruyu söylesen? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Doğru söylüyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ne kaybedersin 
doğru söylersen?... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan Ataöv, buyurun 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) - - Sayın Başkan, sükû
neti muhafaza ediniz. 

BAŞKAN — Fırsat verirseniz ikaz edeceğim efen
dim. 

Buyurun efendim, buyurun Sayın Bakan. 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Bolu Emniyet Müdü

rü oradaydı, müdahale etmiyordu. 
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BAŞKAN — Sayın Tabak, Sayın Tabak rica edi
yorum efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bir polis çıktı, 
gerçeği söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Tabak, Sayın Tabak, rica edi
yorum efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ahmet Çak-
mak'ın da desmi var mı Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hayır. Maalesef sizin yanlınız gazete
lerde de çıkmadığı için elde edemedim. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Töb - Der meselesi 
var. 1971 yılında; 36 öğretmen, bir asistan, 2 avukat 
ve diğerleri serbest meslek sahibi olan 44 kişi tara
fından kurulmuştur. Kurucuları arasında; komünizm 
propagandası yapmak, 12 Mart sonrası anarşik eylem
lere katılan öğrencilere yataklık etmek suçlarından 
hüküm giyen, tutuklanan, göz altına alınan ve adlî taki
bata uğrayan kimseler bulunmaktadır. Derneğin kuru
luş amacı; üyelerinin tüm ekonomik, sosyal ve özlük 
haklarını koruyup geliştirerek, birleşme, dayanışma
larını sağlamak olduğu halde, devamlı olarak siyasetle 
uğraşmış ve gayesi dışında faaliyet göstermiştir. Öğ
retmen dertleriyle ilgilenmesi gereken Töb - Der, ya
yınladığı bildirilerle; İşçinin ve köylünün yoksulluğu
na, faşist baskılara, emperyalist güçlerin ülkeyi sömür
mesine, düzen değişikliği gibi konulara yer vermiştir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ne var bunda? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Doğru mu? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Doğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — «Doğru» diyor Halk Partili parlamen
terler. 

Umumiyetle bildirilerinde, işçiyi işverene, köylü
yü toprak sahibine, fakiri zengine karşı kışkırtmış ve 
düşman etme gayreti gütmüştür. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Niye mahkemeye ver
miyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK. 
(Devamla) — Mahkemeye verdim, verildi. 

Doğru mu? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Doğru. O zaman 
ne okuyorsun? Maksadınız ne? Kasıtlı olma, tarafsız 
ol. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Doğruyu söyle, 

doğruyu. 
BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ediyorum efendim, 

rica ediyorum, lütfen... 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Polisler saldırganları 

koruyordu. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, doğruyu söylemek 
insana ancak kazandırır. Temenni ederim ki, Sayın 
Uğur da bu kazanç hanesine bir şeyler kaydetsin. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tabiî. Eğer gerçek 
müminsen doğruyu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, çok rica ediyorum efen
dim. Çok istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Malatyalı olan
ların hepsi senin gibi olmaz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Okuyorum, çünkü hadiselerin müseb
bibini.... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Kasıtlı olma, ta
rafsız ol, tarafların üstünde ol. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sayın Uğur, rica edi
yorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Uğur... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sen Devletin 
Bakanısın, savcı gibi konuşuyorsun; savcı olma, Ba
kan ol... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben zannediyo
rum ki.... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, bu şekil
de yerinizden müdahale etmeye hakkınız yok efen
dim, rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) -— Ben zannediyorum ki, sayın Uğurun -
rejime karşı hassasiyeti, her bakımından rejimi teh
dit ederi meselelerde aynı şekildedir. Ben zannedi-
yordumki, sayın Uğurun, Cumhuriyeti ve demokratik 
rejimi müdafaadaki hassasiyeti, nereden gelirse gel
sin, o rejime karşı yönelen, o rejimi yıkmaya matuf 
hareketlerin hepsinde aynı hassasiyet ölçüsündedir. 
Ancak, şurada bazı şeyleri görüyorum ki, sayın Uğur 
gereksiz hassasiyet gösteriyor. Öyle zannediyorum 
ki, bu hususta bana iştirak etmeniz gerekir. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tamam, bravo! 
Böyle başlayın, böyle konuşun; son cümlenize işti
rak. ediyorum. 

C.H.P. sıralarından gürültüler) 
HASAN CERİT (Adana) — Suçluları yakala. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, TÖB-DER, amaç 
dışı faaliyetlerini sürdürürken, aşın soldan ve bilhas
sa burada TÖB-DER'i müdafaa etmeyi sanki kendi
lerine bir vazife sayan bazı parlamenter arkadaşla
rımdan, Cumhuriyet Halk Partili parlamenterlerden 
destek görmüştür. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Toplumun 
her ferdini müdafaa etmek mecburiyetindeyiz, her 
kuruluşu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Vazifeniz midir, bilmiyorum; ama 
destek görmüşler. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sayın Güneş rica 
ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — 27 . 1 . 1975 günü TÖB-DER Saman-
dağı Şubesi, Samandağı Devrimci Gençlik Derneği 
ve Samandağı Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Ko
lu tarafından müştereken kaleme alınan; «Halkımıza» 
başlıklı bildiri, bu desteğin örneklerinden biridir. 
Tasvip etmeyeceğinize inanıyorum; idareciler olarak 
tasvip etmemeniz gerektiğine inanıyorum. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Gençlik kollarının 
bunda katkısı yoktur; yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Yılman, lütfen oturun efendim, 
lütfen oturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bildiride; halk
ların, kaderlerini kendilerinin tayin etmesi gerekti
ğinden... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cinayetlerin 
hesabını verin, cinayetlerin hesabını verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Halkların kaderlerini kendilerinin ta
yin etmesi gerektiğinden, fabrikalar işçinin, toprak
lar köylünün olacağından, faşist baskıların işçi ve 
köylüyü sindirme gayesi ile sürdürüldüğünden söz 
edilmekte ve halk faşizme karşı, hakikatte demokra
tik parlamenter sistemin kurduğu Cumhuriyete ve 
hükümete karşı direnmeye açıktan davet edilmekte
dir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cinayetlerin 
hesabını verin, cinayetlerin. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Kaçma, he
sap ver; konu bu değil sayın Bakan, hesap ver. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Sözcüsü sana birtakım sorular 
sordu, onların cevabını ver. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Hesa
bını vereceksin, hesabını ver. 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hepsinin cevabını 
vereceğim, heyecanlanmayın. Daha zamanım var ve 
konuşmam da bitmedi. (C.H.P. sıralarından gürültü
ler) 

31 Ocak 1975 günü TÖB-DER Bitlis Şubesi Yö
netim Kurulu, Tüm Teknik Elemanlar Derneği Bitlis 
Yönetim Kurulu ile ve Cumhuriyet Halk Partisi Bit
lis İl Teşkilâtı tarafından, «Halkımıza» başlıklı bir 
bildiri kaleme alınarak dağıtmıştır. Bildiride; yur
dun muhtelif yerlerinde meydana gelen olayların fa-
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şizmin oyunu olduğu, .saldırıların aşırı sağ tarafından 
düzenlendiği iddia edilmekte ve bildirilerin baş kıs
mına alınan, 

«Vurun ulan, vurun ben kolay ölmem, 
Ocakla küllenmiş közüm, karnımda sözüm var 

halden bilene». 
Şiiriyle tahrik ve anarji körüklenmek istenmekte 

ve ondan sonra bunlar çok masum hadiseler olmak
ta ve bunlar hiç bir zaman hadiseleri tahrik ve teş
vik edici olarak burada kınanmamaktadır. (A.P. ve 
M.S.P. sıralarından alkışlar, C.H.P. sıralarından gü
rültüler) 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Ne var bunda? 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Ba

kan, Muş'un hesabını ver, Erzincan'ın, Bingöl'ün he
sabını ver, Gerede'nin hesabını ver. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sayın Dikmen.. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Cinayetlerin, 
yıkılan evlerin, öldürülen gençlerin hesabını ver. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sükûnet tavsiye edi
yorum efendim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Komandoların kimler 
olduğunu söyler misin? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (C.H.P. sırala
rından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bütün sorduklarınıza cevap 
vereceğim, siz de sükûnetle beni dinleyin. 

TÖB-DER Merkez Yönetme Kurulu kararınca 
yurt çapında düzenlenen toplantılardan biride, 
15.2.1975 günü Ankara Gölbaşı Sinemasında yapıl
mıştır. Toplantı esnasında Lenin, Hikmet Kıvılcımlı 
ve Doğu Perinçek gibi Marksist görüşlü şahısların 
kitapları satılmış, toplantı salonunun duvarlarına »İş, 
ekmek, özgürlük,» «Kahrolsun faşizm, Bağımsız 
Türkiye», «Amerika Birleşik Devletleri yardımına ve 
NATO'ya hayır,» «Devrimci arkadaş sendikal hak
kın için uğraş,» ibarelerini havi pankart ve dövizler 
asılmıştır. Toplantıya TÖB-DER yöneticileri dışında, 
DİSK Genel Başkanı, Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
profesör Aksoy, sayın Birlik Partisi Genel Başkanı 
Timisi, sayın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Millet
vekili Genç arkadaşlarımız da katılmışlardır. Toplan
tıda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili sa
yın Genç arkadaşımız bir konuşma yaparak; Türkiye-
de buhranı emperyalistlerin yarattığından, çıkar çev
relerinden, karaborsa ve istifçiliğe yönelttiğinden, 
emekçi halkın mücadelesini yaptıklarından, devrimci 
TÖB-DER mensuplarının mücadelesinin halkın mü

cadelesi olduğu için desteklediklerinden bahsetmiş
tir. (C.H.P. sıralarından gürültüler «çok iyi etmiş» 
sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bunlar adam 
öldürmenin mazereti mi hukuk devletinde? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Çok iyi etmiş midir bilmiyorum?... 

BÜLENT ECEVİT (Zonduldak) — Adam öldür
menin mazereti mi? Bunları söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değil, katiyen... (C.H.P. sıralarından 
gürültüler «ona cevap ver, ona» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım oraya da gelece
ğiz, oraya da geleceğiz. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Veli Yıldırım öldü, 
hâlâ suçlularını buldurarnadımz. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, sayın Özpak, çok ri
ca ediyorum efendim. Sayın Bakanı muayyen bir pa-

, relelde veya istikamette konuşmaya mecbur edeme
yiz efendim, rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım.. (C.H.P. sırala
rından «Komandolardan bahset» sesleri) 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Biraz da k o 
mandolardan bahset, komandolardan bahset. 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Güley, çok 
ikazda bulundum çok rica ediyorum, biraz yardımcı 
olun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; aynı TÖB-DER 
Parlementoyu faşistlikle suçlamış, parlementer nizamı 
faşistlikle suçlamış, Orduyu faşistlikle suçlamış; slo
gan olarak da 45 - 50 tane vardı, daha önceki konuş
mamda burada Yüce Meclisin bilgilerine arz ettim, 
bakın ne diyor: «Faşizm yıkamaz halkın gücünü tank
la, copla, polisle; Ordu,' polis bizim gerçekleştirmek 
istediğimiz hedefimizi yıkamaz, ona mutlaka ulaşaca
ğız» 

Bir bildirisinde de yine bu kürsüden ifade edildi: 
«Biz halkın partisinin emrinde, onun verdiği direk
tiflere uygun olarak hareket ederiz; biz kendimiz 
strateji kurmayız, strateji ortaya koymayız. Biz an
cak emir alır ve onu tahakkuk ettiririz» demiştir 
kendi resmî organının bildirisinde ve bunlar Yüce 
Meclisten bu kürsülerden ifade edildi. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bize ne bunlardan, 
bize ne bunlardan; sen ölenlerin hesabını vermek 
mecburiyetindesin İçişleri Bakanı olarak. 
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BAŞKAN — Sayın Özpak... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi «Bize ne» 
diyen arkadaşlarım, bize biraz önce «Elbette bunları 
koruyacağız» demişlerdi ve bu zabıtlara geçti. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Siz tarafsız kuv
vetlerin başısınız, tarafsız konuşacaksınız (C.H.P. sı
ralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, acele etmeyin 
hepsini anlatacağım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu kadar oluyor bu. 
Rica ederim, istirham ederim siz de yardımcı olun 
efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Adalete vermi
yorsunuz; yanlış hareket ediyorsunuz; suçsa merciine 
verirsiniz, ama burada nasıl söylersiniz?. 

BAŞKAN — Sayın Uğur çok rica ediyorum 
efendim, çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tarafsız olarak 
hadiseleri anlatırken, bir tarafın hoşuna gitmeyen şey
ler söylendiği zaman, onun reaksiyonunu bir ölçü 
içerisinde normal karşılıyorum. Ama, ben burada bir 
tarafın yapmadığı bir şeyi huzurlarınıza getirmiyo
rum ki, yapılmamış bir şeyi söylemiyorum ki; vakıa
ları objektif bir ölçü içerisinde tek tek «şu şöyle ol
muştur, şu şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur» diye 
ortaya koyuyorum. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Beyefendi, 
asayiş saatinde değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sizden de tekrar ri
ca ediyorum efendim.. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Keşke grup sözcü
nüz konuşsa sizin yerinize (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada genso
ru hakkında konuşan değerli arkadaşımın üslûbun
dan mıdır nedir, ciddî bir mesele de olsa o şekilde 
ortaya koymak temayülünde bulunmuştur ki, şim
diye kadar konuşmalarını dinlemekten dolayı edin
diğim intiba olarak kendisine buradan o ölçüler içe
risinde cevap vermek imkânı yoktur. 

Ancak; Sayın Baykal'ın temas ettiği hususlara 
müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum. Başlar
ken bir hususun dikkatlerinize sunulmasında fay
da vardır. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım 
her nedense önce bir haberi bir kaynaktan, eğer ken
dilerini destekleyen gazeteler olursa, buraya akset

tiriyorlar, ertesi gün o gazetenin o haberini delil ola
rak kullanıyorlar ve ona göre hüküm veriyorlar. Şim
di bunun en bariz misali bir saat önce gözümüzün 
önünde cereyan etti. Burada Adalet Partisi adına ko
nuşan sayın doktor arkadaşımız, Oğuz Aygün arka
daşımız, Sayın Halk Partili bir arkadaşımızın bir 
sorusu üzerine gülerek bir cevapta bulundu; arkasın
dan da dedi ki... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kurtaramaz
sın, kurtaramazsın. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Kendisi diyor bakın: «Benden bu ce
vabı almak için sen bu soruyu sordun» diyor. Orta
da... Hâdise aynen bu. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — (Zaptı göstere
rek) Zabıt burada, zabıt burada. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Zabıt bura
da, burada. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — «Sen benden bu cevabı almak için bu 
soruyu sordun, ben sana böyle cevap verdim. Haki
katte, bunun hiçbir şekilde bir raporla alâkası yok» 
diyor. Kendisi .diyor. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, yer yer kürsüye yürümeler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaş
larım... (İstanbul milletvekilleri Necdet Uğur ile Or
han Birgit kürsü önüne gelerek bazı zabıt sayfalarını 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e verdiler) 

Sayın Uğur, inerken söylediği sözü niye vermi
yorsunuz? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Buyurun, onu da 
vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, rica edi
yorum efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bakan yalan 
söylüyor efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Millet Meclisi 
Başkanının sözü var orada. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen lütfen yerinize 
oturunuz efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, böyle usul var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, değerli arka
daşlarım, bana delil diye getirdikleri, bakınız, Mil
let Meclisi Başkanının sözü. inerken söylediğini ni
ye vermiyorsunuz? (İstanbul Milletvekili Orhan Bir
git kürsü önüne geldi) 
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BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit, öyle bir 
alışveriş usulü yok efendim. Yok efendim, rica ede
rim. Hizmet edecek arkadaşlar var. (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Zabıtta ge
çen, Meclisin önünde geçen şeyleri tahrif ediyor. Şu
rada olanları tahrif ediyor. Başbakan hesabını vere
cek onun. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Oğuz Aygün'ün avu
katı mısın? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Aygün, 
«Ben bunu... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Birgit, Sayın Birgit, rica edi
yorum lütfen oturun efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oturmuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Saym Birgit, çok rica 
ediyorum lütfen oturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben bir arkada
şı müdafaa etmek bakımindan değil, ortada bir hâ
dise oldu, «Ben bunu şunun için söyledim» dedi; siz 
ille, «Hayır, sen bunu bunun için söylemedin» diyor- , 
sunuz. (C. H..-P. sıralarından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ayıp, ayıp. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yarım saat son- • 

ra, tevil etmek için o yalanı söyledi Aygün. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal.... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yarım saat son
ra tevil etmeye çalıştı. Ayıptır... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal di
yor ki, «Cephe Hükümetinin kurulmasından sonra 
Türkiye'de olaylar başladı». 

Biraz önce TÖB - DER'le ilgili o bilgileri niye 
okudum biliyor musunuz? İşte o olaylar, TÖB - DER' 
in 52 ilde bir anda başlattığı kendince bir direnişin... 

HALÛK ÜLMAN (İstanul) — Oğuz Aygün on
ları nereden buldu? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Yoksa sen mi verdin 
onları O'na? (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
Devamla) — ... Kendince bir hakkın kullanılması tat
bikatı olarak başlatılmış olaylardır. İşte onları onun 
için okudum. O olaylar 52 ilde Hükümetin kurulma
sından sonra başlamamıştır. O olaylar, 52 ilde, hatta 
52 değildir, 67 ilde müracaat edilmiştir; 67 ilde müra

caat edilmiş, bir kısmında vazgeçilmiş geri alınmış, 
52 ilde fiilen yapılmıştır. İşte onları onun için oku
dum. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yasal toplantıla
rı suçlu gösteremezsin. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Aşağılık adam, 
in oradan aşağı. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu hâdiseler bütün Türkiye'de 52 ilde 
birden başlatılmış, yürütülmüş, bu hâdiseler meyda
na getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çıtın k, Sayın Çıtırık sakin 
olun efendim. Sayın Çıtırık, Sayın Çıtırık, Sayın Çı
tırık.., 

OSMAN AYKUL (Burdur) — TÖB - DER'e men
sup öğretmenleri burada muhatap alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Cebe. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Efendim bazı arkadaşlarımızın ismini ezberlet
tiniz Genel Kurula. Rica ediyorum, lütfen oturun 
efendim. Sayın Aykul, Sayın Aykul, Sayın Aykul, 
efendim beni ceza vermek zorunda bırakmayın, is
tirham ediyorum, rica ediyorum. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bakan yalan 
söylüyor Sayın Başkan, ona ceza ver. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

Sayın Başkan konuşmama... 
BAŞKAN — Sayın Tabak, rica ediyorum efen

dim, rica ediyorum efendim lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) —. Değerli arkadaşlarım; tabiî bunu söy
leyince hemen şunu ilâve etmek mecburiyetindeyim. 
Bu toplantılar yapıldı, bu tahrikler yapıldı diye adam 
öldürmek hakkı da doğmaz. Bunu hemen ilâve ede
yim. Bu toplantılar yapıldı diye karşılıklı vuruşmak 
hakkı da doğmaz. Ama siz konuşmaya imkân ver
miyorsunuz ki. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Fikir değil, o, if
tira. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Cümlelerimin başından bir mevzuun 
anlatılması için başladığım noktadan daha ortası
na gelmeden devamlı fikir hürriyetinin yanında olan 
arkadaşlarım fikir tahakkümüne, konuşturmama yo
lunu seçiyorlar. Ne derece uygundur, takdirlerinize 
raınarım. 
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HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöi) — Te
cavüz ettirdiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Biraz önceki söylediğim şeylerden her
halde arkadaşım gerektiği ölçüde faydalanamadı. 

Değerli arkadaşlarım; bu toplantılar tahrik un
suru olmuştur, ama bu tahrik unsurudur diye hiçbir 
zaman temel haklara tecavüz de edilemez; Hükü
metin inancı budur, benim inancım budur.. Teca
vüzler vâki olursa, o tecavüzler Devlet güvenlik kuv
vetleri tarafından... 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gazantep) — Teca
vüzleri siz yaptırdınız. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, Sayın Hortoğlu... 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Bingöl'de de yaptırmadınız mı? 

BAŞKAN — Sayın Ezman, Sayın Ezman. Sayın 
Hortoğlu, Sayın Ezmen, Sayın Ezmen beni dinleyin 
lütfen, rica ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, demokrasiye saygılı 
olsa herhalde dinler. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sen say
gılı ol. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, size bir uyarı ceza
sı veriyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu toplantılar 
hakikaten tahrik unsuru olmuştur. Neden tahrik un
suru olmuştur? Bu toplantılarda milletimizin temel 
inançlarına, ahlâkî değerlerine, manevî değerlerine 
dil uzatanlar çıkmıştır. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Yalan, yalan, yalan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ancak, bu böyle olsa dahi... Bu olmuş
tur, «Yalan» diyen kendisi inkâr ediyordur, o baş
ka. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Yalandır... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Milletin tarihî değerlerine, millî değer
lerine, manevî değerlerine, ahlakî değerlerine teca
vüzler olmuştur, ancak bunlar böyle olsa dahi... (C. -
H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yılman, Sayın Yılman. Rica 
ediyorum efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Türk öğretmeni 
milletine tecavüz etmez, yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul. Rica edi
yorum lütfen oturun yerinize. Sayın Aykul, Sayın Ay
kul rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 160 binin üze
rinde üyesi olan ve bu millete değerli vatan evlât
ları yetiştiren Türk öğretmenini tenzih ederek, 3 ta
ne kendini yabancı ideolojilerin karanlığına saptır
mış olan insanlardan bahsediyorum. (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar) Türk öğretmenine hür
metimiz vardır, bize bir harf öğretenin biz 40 yıl kö
lesi olacak ölçüde ona saygı duyan insanlarız, bu te
mci inancımızdır. Türk öğretmenini tenzih ederek söy
lüyorum, onlar Türk öğretmenini temsil etmiyor. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Bu hadiseleri yapanları, demokratik rejimi cici 
demokrasi diye gösterenleri Türk öğretmeninin ca
miası içerisinde, o şerefli öğretmenin yanında gös
teremezsiniz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Türk öğretmenine saygılıyız, Türk öğretme
nine hürmet duyuyoruz, Türk öğretmeni en ücra 
köşelerde bu memleketin evlâtlarını ne güç şartlar 
altında yetiştiriyor, bu memlekete faydalı hale ge
tiriyor. Bunlar, Türk öğretmeni çerçevesi içerisin
de değerlendirilemeyen 3-5 tane sapıktan başka bir 
şey değildir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Hâlâ sadede 
gelmedin. Hâlâ hesap verme minderine gelmedin 
Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir şeyi daha, 
benim gözlerimin önünde cereyan eden bir hadise
yi anlatayım. Nasıl istismar vasıtası olduğunu tak
dirlerinize sunacağım. Belediye reisleri toplantısı 
oldu. Benim gibi birkaç Bakan ve Türkiye'nin muh
telif yerlerinden gelen belediye reisleri orada bulun
dular. Bu toplantı çekişmeli bir hava içerisinde baş
ladı, karşılıklı belediye reislerinin birbirleri ile söz
lü, bilâhara da fiilî tecavüzü ile devam edip bir in-
kıtaya uğradı.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Senin kar
deşin de vardı, kardeşin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Buraya çıkan arkadaşlar dediler ki, 
«Komandolar bastı.» 

— 527 — 



M. Meclisi B : 99 3 . 7 . 1975 O : 2 

Değerli arkadaşlarım, bu yalandır, bu hilafı ha
kikattir. Belediye reislerinin en önündeki sırada ben 
oturuyordum, benim yanımda (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, Sayın Çıtırık. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Hakikatlerden korkmayın, ben bura
da her şeyi objektif ölçüler içerisinde değerlendiri
yorum. Belediye reisleri birbirleri ile kavga ettiler
se onu komandolar bastı diye gösteremezsiniz. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Ulan aşağılık he
rif, Cumhuriyetin yüz karası. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — O komandolar senin 
de kafana demir atacaklar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli kardeşlerim; zorun karşısın
dayız, kaba kuvvetin karşısındayız. Kim, hangi grup, 
hangi siyasî veya gayri siyasî olan teşekkül tarafın
dan çıkarılırsa çıkarılsın, olay çıkarmayı tasvip et
miyoruz. Sopayı, silâhı, demiri, taşı, kullanmayı tas
vip etmiyoruz. Niçin olmayan bir şeyi bana olmuş 
gibi göstermek manevî baskısını yapmaya teşebbüs 
ediyorsunuz. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Senin gözü
nün önünde oldu olaylar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hangisi? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Güreşçiler, 
boksörler vardı orada? 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, Sayın Üretmen... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ben gösterdim size 
oradaki garsonları. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Üretmen. 
İÇİŞLERİ BAKANr OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hadiseler gö
zümün.... 

BAŞKAN — Sayın Önder, sakin olun efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, orada olan hâ
diseyi devam edeyim, anlatayım. 

«Komondolar bastı» dedikleri şey hilafı hakikat
tir. Bazı iddialar oldu ve « Komandolar burada var» 
denildi, bir tanesini de biraz önce gelen arkadaşı
mız «Filân böyledir» diye iddia etti, bütün salon bo
şaltıldı, bütün salon... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Masaların altından 
çıkan sopaları ben gösterdim size. 

BAŞKAN — Sayın Önder. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Bütün salon boşaldıktan sonra Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili Belediye reislerinin de işti
rak ettiği kapıya heyet konuldu. Birer, birer alındı, 
toplantıya geçildi, oylamada kaybedilince aynı şeyi 
değerli arkadaşlarım bir kere daha tekrar ettiler. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Yalan, yalan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Ben nasıl yalan söylerim? Kendi par
lamenterlerinizin, kendi belediye reislerinizin önünde 
oldu değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılman... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; Hükümet, emni
yet ve asayişin yerine getirilmesinde sorumlu olan, 
mesuliyeti olan bir teşekküldür, bir kuruluştur. Hü
kümet emniyet ve asayiş görevi ile görevlidir. Hükü
met emniyet ve asayişi ihlâl edecek teşebbüslerde bu
lunmaz. Bu bindiği dalı kesen insan gibidir. Mantı
ğın bunu iddia etmesinin imkân ve ihtimali yoktur. 
Bu iddiadan vazgeçiniz. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bunları polis 
dernekleri söylüyor Sayın Bakan. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Allah Türk Milletini 
senden korusun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; size bir misal ve
reyim, bu hâdiselerin nasıl ortaya konulduğunu ga
yet iyi anlamak bakımından fevkalâde ibret verici
dir. 

Biraz önce burada değerli Baykal arkadaşım, deli' 
olarak ne getirdi biliyor musunuz? Gazetelerin kupür
lerini ihtimamla yapıştırmış, derlemiş, sıra ile gazete 
kupürlerini açarak büyük bir zahmetle bunları okudu 
ve delil olarak da bu gazete kupürleri buraya geti
rildi. 

Değerli arkadaşlarım; ben isterdim ki buraya cid
dî deliller getirilsin, Parlâmento bu murakabe vazi
fesini ciddî olarak ifa etsin, ben de size şerefle hesap 
verme durumunda olayım, bunu isterdim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yalancı, ya
lancı seni. (A. P. ve M. S. P. sıralarından gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Sayın Tabak. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK f 

(Devamla) — Bunun için zahmete hacet yok. Sadece 
bir tek gazetenin günlük haberlerini alın yığın; işte 

onlar delil okırsa, biz de böyle itham edilelim. Ben 
değerli arkadaşımın bundan sonra bu nevi ithamı 
yapmayacağına inanıyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler ve yer yer ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu... Sayın Çıtırık... 
Lütfen oturun. 

12 dakikanız var Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, 15 dakika ara verdiler. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Cinayetlerin hesabı
nı ver. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yapma sayın Coşkun, yapma, insafsız 
olma, insafsız olma, insafsız olma... (Adana Milletve
kili Osman Çıtırık île Kayseri Milletvekili Selçuk 
İmamoğlu'nun birbirlerinin üzerine yürümesi, C.H.P. 
ve A.P. sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — İdare Amiri arkadaşlarım... 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Cinayetlerin hesabı

nı ver, edebiyat yapma. Olayların içinde yaşadım 
ben. İçişleri Bakanlığında en çok cinayet senin dev
rende oldu, tarihe geçeceksin. 

BAŞKAN — Grup yöneticisi arkadaşlarım, lüt
fen ilgilenin arkadaşlarla efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İnsafa davet ederim sizi. 

HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Mit raporu baş
kalarının eline nasıl geçer? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Çaldı. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Kimsenin eline Mit raporu geçmiş de
ğildir. Mit raporunu Hükümet olarak kimseye ver
miş değiliz. Bunu burada net ve kesin oiarak söylüyo
rum, kendi arkadaşım da buradan ifade etti, Kimse
nin elinde yoktur sayın Ülman... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Nasıl yok? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla — «Yok» diyorum sayın Uğur. 
NECpET UĞUR (İstanbul) — Tahkikat açın. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Tahkikat açalım. 
Değerli arkadaşlarım, vaktiyle çok yakından şahit 

olduğumuz bir hadisedir. Bir kazamızda, bir imam 
efendinin keçisi çalınmıştı, bir solcu gazetede ertesi I 

gün, «İmam keçi çaldı» diye haber çıktı. İşte gazete-
kupürlerinin delil olma niteliği bu ölçüdedir. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — İşte bizim 
Bakanımız, işte Cumhuriyetin Bakanı. Biz, Bakanın 
olmadığını bilmeliydik, bu gensoruyu vermemeliy
dik. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Yalan. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, mü
saade buyurursanız şu Meclisin mehabetine gölge dü
şürmeyelim. Görüşmeleri takip edemiyoruz. Sabırla, 
sükûnetle dinleyemiyoruz ve birşey anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ikazınıza sayın Sü-
kan. Ben de zaman zaman arkadaşlarımı uyarıyorum 
efendim 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bu gürültüden hiç 
bir şey anlayamıyorum. Meclise de yazık oluyor. 
İstirham ediyorum, arkadaşlara O şekilde muamele 
yapalım. 

BAŞKAN — Teşekkür " ederim Sayın Sükan 
haklısınız efendim uyarınızda, teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi bir başka 
istismar konusunu huzurlarınıza arz etmeden geçeme
yeceğim. 4. 6. 1975 günü gece yarısı Sakarya'da cere
yan eden bir olaya temas etmek zaruretini hissedi
yorum, 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ne alakası 
var? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Mezkûr tarihte Töb - Der Sakarya Şu
besi Yönetim Kurulunda görevli üç kişiyle, bunlar
dan birisinin kardeşi Sapanca Gölü kenarında bir 
lokantaya giderek yemeklerini yer ve burada bir 
miktar da alkol alırlar. Bahse konu şahıslar bu
radan geç saatlerde kalkan ve Ankara - İstanbul as
faltı üzerindeki bir başka lokantaya girerek bu
rada da bira içerler ve bu sırada kendi aralarında 
yüksek sesle tartışmaya girerler. Gürültü üzerine 
lokanta sahibinin oğlu ve bir garson duruma müdaha
le eder. Taraflar arasındaki çatışma kavgaya dönün
ce lokanta sahibinin oğlu tabancasını çekerek ateş-
eder ve Töb - Der Sakarya Şubesi Saymanının ölü
müne ve Töb - Der Sakarya Şubesi Başkanının yara
lanmasına sebebiyet verir. Sanık ve garson, olayı mü
teakiben kaçarlar, ancak güvenlik kuvvetlerinin çalış
maları neticesinde sanıklar sonradan yakalanırlar. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Polis 
var mıydı, yok muydu? 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Kısaca ve tamamen objektif olarak, 
değerli arkadaşlarım, Yüce Meclise aksettirdiğim bu 
olay üzerine maalesef, «Hükümet, Töb - Der üye
lerini öldürmek üzere tertip düzenledi» diyerek, «Fa
şist baskılar oluyor» diyerek, «Kanlı hadiseler olu
yor» diyerek, bu hadise vesile ittihaz edilerek ya
ni bir lokantacının oğluyla, bir garsonun meydana 
getirdiği bu hadise üzerine hükümet suçlanır; Hükü
met, faşist baskılar yapmakla itham edilir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Kim söyledi? 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) —-Kim söyle

di bunu? Sakarya'dan kim bahsetti? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arkasından 1 500 
kişilik bir cenaze merasimi düzenlenir. Bu sayın 
Töb - Der üyesi sarhoş vaziyette aralarından müna
kaşa ederken, hiç bir siyasî tarafı olmadan cinayete 
kurban giden bu öğretmenin toprağa verilmesi ile 
alâkalı olarak bir tören düzenlenir. Sayın Cumhuri
yet Halk Partili milletvekilleri bu törenin önünde 
yürürler ve sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri bu
raya çelenk gönderir ve bu hadise hiç bir şey değildir, 
hiç bir mana ifade etmez. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sen ölsen senin cenaze
ne de bir çelenk göndeririz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Gayet masum hareketlerdir; gayet ma
sum olaylardır... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Gensoru ile ne 
alakası var? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarını, bu kadarla kalsa 
bir şey değil. Sahip çıkılan bu cenaze törenindeki slo
ganları sizlere şimdi okuyayım. Bu cenaze töreninde 
bakınız hangi pankartlar var. «Devrimciler ölmez» 
gideceksiniz, geceyarısı sarhoş olarak hadise çıkara
caksınız, vurulacaksınız, ondan sonra geleceksiniz, fa
şist hükümet sizi öldürmüş olacak, devrimci olacak
sınız. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin teşki
lâtınızın bildirisi, yalan söylüyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yine bir 'başka pankart : «Toprak köy
lünün, fabrika işçinin». 

Değerli arkadaşlarım, garsonun öldürdüğü adamın 
cenaze töreninde, «Toprak köylünün, fabrika işçinin», 
«Katil iktidar»1, «İş, emek, hürriyet», «Faşistler», 
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«Bağımsız Türkiye», «Yaşasın emperyalizm ve faşiz
me karşı halkımızın mücadelesi; halkın devrimci gü
cü», «Faşizm, hortlatmak isteyen gericileri yenecek
tir», «Hikmet Demir'i öldüren faşislt cephe kahrol
sun» demenin, insafla, adaletle, saygı ile, dürüstlükle 
bir alakası var mıdır? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gensoruda bah
settiklerimizden söz açınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İşte, değerli arkadaşlarım, gensoru, bu 
kadar taraflı... 

DENİZ BAYKAL (Abtalya) — Üçyüz olay söy
ledik,' bir tanesinden bahsetmediniz. Söylediklerimi
zin hesabını veriniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — ... Bu kadar politik, bu kadar hissî se
beplere istinat etmişitir. " 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gensorudan tek 
kelime ile bahsedilmiyor, bahsettiklerimizden söz açı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ediyorum efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, işte, gensoru, 
'böyle politik, böyle siyasî çıkar elde etmek için ko
nulmuş bir gensorudur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Mana ve mahiyeti bundan ileri gide
mez. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Üçyüz olay söy
ledik, bir tanesinden bahsetmedi Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Bakan, 
söylediklerimize cevap veriniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya). — Sayın Ba
kan, sizin söylediğiniz hadisenin bildiris'i, işte. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen yerinize oturun 
efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Söylediklerimize 
cevap veriniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, nereden aldık
larını tam kestiremediğim, cümlelerinin de okunma 
edasından, atlanarak, belirli bir 'intiba vermeyi hedef 
alır şekilde okunduğunu sandığım bir mevzuu huzur
larınızda aydınlığa kavuşturmak istiyorum. 

530 — 



M. Meclisi B : 99 3 . 7 , 1975 O : 2 

Bir gazetede, layiklik mevzuunda bir makale ya
zılmış. 

Değerli arkadaşlarım, cümle cümle atlayarak Sa
yın Baykal arkadaşmı, sanki Hükümetin bildirisiymiş, 
sanki Hükümetin kararı imiş, sanki bakanlardan bi-
rin'in beyanı imiş, sanki benim mensup olduğum Par
tinin bir üyesinin beyanı imiş gibi, bir gazetede yazı 
yazan bir yazarın makalesinden birkaç satır akudu. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Gazetenin sa
hibi ikim? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Şimdi ben, layiklik mevzuundaki gö
rüşlerimizi anlatayım. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Ba
kan, (komisyondan 4 günde Genel Kurula getirdiler. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç, lütfen yerini
ze oturun efendim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
gürültüler). 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarını, Sayın Başkan, 
konuşma imkânına sahip olamıyorum; zaman zaman 
sözlerim kesiliyor ve zaman kaybına duçar oluyo

rum, dikkatlerinize sunarım. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Genel Ku

rula getirdiniz, Meclisin gündeminde var. 
BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ediyorum, lüt

fen oturun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, 
konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Bakan. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Feyzioğlu, senden 
bahsedilmiyor? 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Hatibe sa
taştığınız yetmiyor mu, bir de bana sataşıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, layiklik 
mevzuunda görüşlerimi açıklayayım diyorum, sizi 
bağlayacağını, müşkül duruma düşeceğinizi bildiğiniz 
içi ̂ konuşturmuyorsunuz. 

Korkmayın söyleyeyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Bakınız, devam ediyor Sayın Başkan. 
HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Gensoru ile il-

glili olarak. 
BAŞKAN — Sayın" Keçeli, Sayın Bakan layiklik 

konn'sundaki görüşlerini ifade edecekler. Çok rica 
ediyorum efendim; sükûnetle dinleyelim efendim. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Gensoru konu
sunda. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, layiklik... 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum Sayın 
Keçeli, her mevzua temas edildi. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Tabiî, ben bunları anlatırsam, istismar 
vasıtası ortadan kalkacak. (M. S. P. ve A. P. sırala
rından «'Bravo»' seselri; C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, layiklik, Cumhu
riyetin temel ilkelerinden biridir; layiklik, dinî inanç
ların teminat altına alınmasıdır; layiklik, bir ülkede 
ister Müslüman olsun, ister Hıristiyan olsun, ister Ya
hudi olsun, hangi dinî inanca bağlı olunsa olsun, ken
di dinî inançlarını yaşama hakkım getirir. Niye say
gılı olmuyorsunuz?.. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Devletle din işleri 
ayrılacak mı? 

BAŞKAN — Efendim, anlayışını ifade ediyor. 
Sayın Uğur, istirham ediyorum, rica ediyorum 

efendim. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yeni bir tarif; o 

sizin söylediğiniz, vicdan özgürlüğü. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Layiklik, Türkiyemizde... (C. H. P. sı
ralarından gürültüler), 

BAŞKAN — Şu şekilde anlatacaksınız diyemem 
ki. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Layiklik, Türk'iyemizde, bazı düşünce 
sahiplerinin, zaman zaman, inanmayanların inanan
lara tahakkümü olarak sürdürülmüş, hâlâ da bu he
veste olanlar mevcuttur. Layiklik, ne inanmayanların 
inananlara, ne de inananların inanmayanlara tahakkü
müdür. Layiklik... (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«'Bravo» sesleri alkışlar). 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Eksik oldu. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Layiklk, hiç kimisenin, inancından do
layı hiç kimseye tahakküm edememesini ortaya ko
yan, gerçekleştiren... 

DENİZ BAYKİAL (Antalya) — O, Vicdan özgür
lüğü, o başka şey. 
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İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — ... yine, Anayasa teminatı altına alan 
en güzel bir tatbikattır. Layikliği size karşı biz koru
yoruz. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKA.N — Sayın Bakan, süre dolmak üzere 
eferidim. Rica edeyim, lütfen toparlayın efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Devletle din işleri 
karışacak mı, karışmayacak mı? (Gürültüler) Devlet
le din işleri birbirinden ayrılacak mı, yoksa beraber 
mi mütalaa edilecek? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Bakan layiklik an
layışını ifade ediyorlar efendim. Yani bir anlayış em
poze etmek imkânımız yok, biliyor'sunuz. (Gürültü
ler)^ 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir gazeteden bir 
makale alıyorsunuz, orada da bir «triuînvira» dan 
bahsedilmiş; geliyorsunuz, Hükümeti suçluyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ne Hükümetin başı, ne Hü
kümette görev alan herhangi bir bakan. «Biz şöyle 
üçlü bir diktatörlük kuracağız»' demiyor ki, bizi suç
luyorsunuz. İnsaf, el insaf... 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 4 lü kuracak
sınız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gazeteniz söylü
yor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bunu biz söylemiyoruz, bunu Sayın 
Başbakan söylemiyor, bunu Başbakan Yardımcıları 
söylemiyor, bunu bakanlar söylemiyor. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler). Bir gazetede çıkan makalenin 
hesabını eğer bizden sorarsanız, bizden sormak ister
seniz, bunu delil olarak gösterirseniz, ciddî olmaz bu 
değerli arkadaşlarım. Bundan vazgeçiniz. (M. S. P. 
ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bir gazete değil, 
kendi gazetenizde yazıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Burada, «Tokat olayları, ile ilgili ola
rak, gerçi Millî Selâmet Partisi Grupu adma konu
şan değerli arkadaşlarım da bilgi verdi, o, Tokat'da 
tevkif edilen arkadaşlardan Ankara'da bulunan, o gün 
orada olmayanlar vardı. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Senin hocan 
söyledi. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — O gün orada olmayanlar vardı ve der
hal talhl i ye edildiler. 
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REMZİ ÖZEN (İzmir) — Oraya taşınmış olanlar 
da var. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Siz yardım ediyorsunuz 
onlara. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bazı çevrelerin 
bu hadiseler üzerine kendi hırslarını ve hınçlarını tat
min etmek üzere hazırladıkları listeler genel olarak 
verilir ve bu listeler üzerine tevkifler yapılır; ondan 
sonra görülür ki, bu iddiaları yapanlar da bundan hiç 
olmazsa yüz kızartısı duyarlar. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Bu 
olaylarda siz yüz kızartıcı oluyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Böyle ithamlara girmeyelim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). Orada hiç bulunmayan in
sanlar daihi maalesef, bir muhbirin idiası ve ihbarı üze
rine tevkif edilmiş ve bilahara da serbest bırakılmış
lardır. Kendilerini ihbar eden hakkında şahsî tazmi
nat davası açacaklardır. Bu iddia öyle kolay değil
dir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süre bitti efendim. 
Sürenin bittiğini ifade edebildim mi Sayın Bakan? 
(Gürültüler). 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi kesmek 
suretiyle, arada geçen inkıtayı değerlendirerek, söz
lerimi toparlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada örfî idarenin 
uzatılması münasebetiyle konuşurken, bir gaip söz
cüsü arkadaşım da belirtti; «Ne oluyor, Türkiye'de ne 
var ki» diye bize çıkışıyordunuz. 24 saat osnra ne 
geçti ki, Türkiye kana bulandı? Ne oldu? (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Biz, sıkıyöne
timin size emanet edilemeyeceğini söyledik. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — A'ma dürbünü alır, şuraya bakarken 
dürbünün normal yönüyle; öbür tarafa bakarken ters 
yönüyle bakarsanız, siz kendi kendinize karşı, inandı
rıcı olmak vasfını kaybedersiniz. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenin bittiğini ikaz 
ötmiştim, değil mi efendim? Rica edeyim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi sözlerimi 
bağlıyorum. 

Şimdi bir de polis meselesi var. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika dinler mi
siniz beni : 1 saatlik konuşma süreniz var. Sayın 
gruplara da size gösterdiğim müsamahayı gösterdim. 
Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum, lütfen biti
rin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, iki cümleyle, uzatmadan, 
derhal bağlayayım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. Yalnız, iki cüm
le olsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, Parlamentonun mevcut 
müsamaha ve zatıâlinizin hoş görüsü içerisindeki iki 
cümle... 

BAŞKAN — Ne kadar güzel olur bütün arkadaş
larımız bu müsamahayı gösterse Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Devlet Memur
ları Kanununun askerlikle ilgili maddesini aynen oku
yorum : 6. — «Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi 'bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Ajskerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik 

hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak». 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın müsama
hasını taşırmamak için, hemen arkasından ilâve ede
yim : Şurada, Resmî Gazetede ilân. 

«Madde 10. — b 3. — Askerlik durumu itibariy
le, askerlikle. ilgili bulunmamak, askerlik çağına gel
memiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise; eylemli 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya ye
dek sınıfa geçirilmiş olmak»1. 

Kelime kelime, satır satır, cümle cümle, kanunun 
metnini ben bu yönetmeliğe koydum. Niye koydum? 
Bakın onu da arz edeyim. 

BAŞKAN —r Sayın Bakan, belki fazla müdahale 
ediyor giıbi görünüyorum, ama... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, bir de şunu müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Başka ölçümüz yok, vakit olarak 
1 saat konulmuş. Bu müsamaha da yeterlidir, efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşmadım, konuştur
madılar ki! 

«Madde 237. — Yürürlükten kaldırılan hüküm
ler... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Suçlunun telâşı 
içindesiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aydınlanmak (için 
ben bunu sorduğunuzu zannetmiştim, onun için söy
lüyorum. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler; A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, siz karşılıklı konuşmayı 
davet edecek şekilde konuşmayın Sayın Bakan, biti
rin lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı... 

BAŞKAN — Benim için de iyi olmaz sizin sö
zünüzü kesmek. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — 36. — 1939 tarih 5656 sayılı, 28 . 2 . 1959 
tarih 7244 sayılı Kanunlarla, bu Kanunların ek ve 
tadilleri; 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra 
yürürlüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunla
rın bu kanuna aykırı hükümleri ve devlet memurları
nın hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetişti
rilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve 
yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödenek
lerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen hükümler, 
genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gü
nünden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır». 

Ben bunu kaldırmazsam, kanuna saygılı iseniz, 
benden hesap sormalıydınız. Kanun hükmü bu, kanu
na saygılı olduğum için yaptım. (Al, P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitti herhalde konuş
manız. Rica ediorum, lütfen bitiriniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın 
müsamahasını da fazla zorlamamak için, sözlerimi 
toparlıyorum. Konuşmamın! izahat kısmı... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

Bitirdim, bitirdim, sözlerimi bitirdim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan. Efen
dim, fazla müdahaleci gübi gözüküyorum; fakat rica 
ediyorum, bana yardımcı olun. Sözünüzü keseceğim 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yardımcı olacağım, söz veriyorum efen
dim. 

Bir temennimi izhar etmeme müsaade ediniz, söz
lerimi bitirdim, sözlerimi bitirdim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cephe Hükü
meti, cihat Hükümeti. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN AStLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem Başkan, temennim odur ki, 
huzur ve sükûnunun sağlanmasında, bütün siyasî par
tiler, biz hepinizin Hükümetiyiz, ayrım yapmıyoruz, 
kendilerine düşen memleket severlikliklerine inandığım 
görevi yerine getirir, daha dikkatli olurlar; huzur içe
risinde yaşanan bir Türkiye en kusa zamanda ger
çekleşir. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yal
nız, ayrılmayın efendim, ayrılmayın Sayın Bakan. 

İzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genç, aldım 
efendim soru isteminizi. Sayın Bakandan soru sor
mak istiyorsunuz, buyurun efendim. (A. P. sıraların
dan «Sorulmaz» sesleri). 

Her müzakerede vardır efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Gensoruda soru yok Sayın Başkan. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, yanlış yapmışsak düzelti
riz, rica ederim, heyecanlanmaya gerelk yok. 

İLHAİMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, so
rulmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, Sayın Ertem, dinleyin 
efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tatbikatı var mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Eğer yanlış ifade etmişsek, bundan 
döneriz efendim. Rica ederim, tepki göstermenize ge
rek yok. Her zaman gensoru önergesi görüşmüyoruz. 
Uygulamayı, bir dakika izin verirseniz, sorayım efen
dim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İçtüzüğün 61 nci 
maddesi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz önce 
ifade ettiğim şekilde, uygulamada, İçtüzüğünüzün 61 
nci maddesi, «Görüşme sırasında Hükümetten veya 
komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını yer
lerinden sorarlar. Sorular, konuşmalar bittikten sonra 
sıra ile sorulur» denilmektedir. 

İçtüzüğün 61 nci maddesi ifadesinden, gensoru
nun bunun dışında mütalaa edilmediği kanaatine var
dım ben şalhisen.1 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, gensoru, isminden de anlaşıldığı gibi, bazı so

ruların Bakana tevcih edilerek burada hesap verme
sini amir olan bir hükümdür. Binaenaleyh, Anaya
sanın bu açık hükmü karşısında, diğer kanunlarda 
başka mevzuu ele alıp da bir tartışma mevzuu gibi 
sual şekline çevirmeniz, İçtüzüğe ve aynı zamanda 
Anayasanın gensoru. müessesesine aykırı olduğu ka
naati içindeyim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, usul müzakeresi açalım. 

BAŞKAN — Mesele, İçtüzüğümüzün, Millet Mec
lisimizin iradesine uygun ve İçtüzüğümüzün hüküm
lerine uygun şekilde uygulanması meselesidir. 

Şimdi, burada, görüşme sırasında, ayırt etmeksi
zin, 61 nci madde, «Görüşme sırasında Hükümetten 
veya komisyondan soru sormak isteyenler sorularını 
yerlerinden sorarlar» derken, gensoruyu ayrıca bir 
müessese kabul ediyorum, ben de şahsen o şekilde 
kabul ediorum; ama şu umumî hüküm dışında mü
talaa etmiyorum. 

İzin verirseniz, uygulamayı bu şekilde yapacağım 
efendim. Başkanlık uygulaması olarak bu şekilde ya
pacağım. (Gürültüler). 

Efendim, bunda bir şey yok. Bir sayın üye bir 
konuyu... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim, evet dinleyeyim, istir
ham ediyorum, rica ediyorum efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
lütfen dinler misiniz? Sora sormak, konuşma demek
tir. 

BAŞKAN — Hanginizi dinleyeyim Sayın Kazan, 
zatıâlinizi mi dinleeyim, Sayın Atagün'ü mü dinleye
yim? Nasıl salim neticeye varayım. 

Evet Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, özür dilerim, sizi meşgul ediyorum. 

BAŞKAN — Beni değil, Genel Kurulu meşgul 
ediyorsunuz, eğer Jüzumsuzsa tabiî. Lüzumlu ise meş
gul oluruz tabiî. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, burada gensorunun müzakere şekli, ortaya ko
nuş ve son sözü müdafaa olarak, gensoru; kimin aley
hine açılmışsa, ona vermeye mecbursunuz. Bu neden
le, sual sorup, başkaları ile bir münazara şekline sok
manız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, ben ifade edebilir 
miyim efendim düşüncemi, bu konuda? 
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Sayın Atagün, son söz, yine savunma sadedinde de 
olsa, izah, açıklama yönünde de olsa, Sayın Bakana 
ait olacak sorulan soru üzerine. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika Sayın Ka-

zan'ı dinleyeyim izin verirseniz. 
NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Baş

kan, tartışma bitmedi, Sayın Bakan yerine oturdu. 
BAŞKAN — Değil efendim, hayır. Ben Bakandan 

rica ettim, tekrar gelecek. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
gensoru müessesemi, Anayasanın 89 ncu maddesinde 
sarih bir şekilde.tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sükûneti 
muhafaza edelim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Burada aynen 
şöyle diyor : «Bu görüşmede, ancak önerge sahiple
rinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletve
kili..,»'. 

BAŞKAN — O hüküm öyle, biliyorum efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — «Bakanlar Ku

rulu adına Başbakan veya bir bakan konuşur» di
yor. 

Şimdi, soru sorma bir konuşmadır. Dolayısıyle, 
soru sorma hakkı diye bir hak yoktur. 

BAŞKAN — Soru sorma, konuşma değildir Sa
yın Kazan. Bir dakika efendim. 

Sayın Genç, soru sormakta İsrar ediyor musu
nuz? Vazgeçerseniz meseleyi kapatalım efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Anlaşılan, Sayın 
İçişleri Bakanımız cevaplandırmaktan kaçınıyorlar; 
yalnız, Sayın Bakan sataşmıştır, sataşmadan dolayı 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. Te
şekkür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım... 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan... 

(Gürültüler). 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, eğer 

sual sorulmasından vazgeçtiyseniz, konuşmayacağız. 

BAŞKAN — Soru sormaktan vazgeçti Sayın Genç 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
alenî olarak Sayın Bakan bana sataşmıştır. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
soru sormaktan da vazgeçmiyorum. İçişleri Bakanı 
konuşması sırasında, «Meclisin çatısı yıkılacaktır...» 
dediler. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ben o konuyu Başkan 
olarak açıklamasını isteyeceğim. 

ORHA!N YILMAZ (Giresun) — Kimin başına 
yıkılacaksa belli etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, biliyorum efendim. 
Anladım, istediğiniz soruyu biliyorum efendim. 

Sayın Bakan yerinizden de cevaplayabilirsiniz so
ruyu. (A. P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler). 
Efendim, rica ederim Sayın Çakmak, neden hassa
siyet gösteriyorsunuz? Sayın Bakan konuşması sıra
sında, aynen buraya not aldım, hepimizi ilgilendiriyor 
efendim, rica ediyorum. (M. S. P. sıralarından gürül
tüler). 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Bas
an... 

BAŞKAN — Bakanın konuşmasını kesmemek 
için, - Sayın Bozbeyli, bir dakikanızı rica edeyim efen
dim - sormadım. (GürüHtüler). Dediniz ki efendim . 
«Parlamento çatısı sallandığında, kimin başına' yıkı
lacağı belli olmaz». (Gürültüler). 

Bu Millet Meclisinin Başkanı olarak ve siz de bir 
sorumlu Hükümet üyesi olaralk, bir sürçülisan mı ol
du? Acaba, böyle bir sözü söylemek mecburiyetini 
neden hissettiniz? Ben şahsen, Parlamentonun Başka 
nı olarak şu anda sormak işitiyorum. (Gürültüler). Bu
yurun efendim, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bundan kasıt ve mana, sadece, elbirliği ile demokra
tik nizama, hür demokratik parlamenter nizama sa
hip çıkalım demektir. Kasıt ve mana budur. (A1. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar; C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım.. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan alenî, ismimi vererek sataşmıştır. İsmi
mi vererek, oradaki konuşmalarımı tahrif ederek, 
alenî sataşmıştır. 

O nedenle, sataşmadan dolayı söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda sataştılar size Sayın 

Genç? 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Efendim, 'l5 şu

bat günü TÖB - DER'in Genel Kurulunda, yapılan 
toplantıda, konuşmamda, konuşmamla ilgili olmayan, 
isim zikrederek, açıkça ismimi vererek, maksadımın 
çok ötesinde, beni ilgilendirmeyen sözlerle beni bağ-
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layarak, kamuoyuna beni yanlış takdim etmeye ça
lışmıştır. 

O nedenle, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli arkadaşlarım, sataşmayla ilgili olarak, 4 

sayın üye söz istemiş bulunmaktadır. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Afederşiniz, afedersiniz Sayın Boz-

beyii. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bağırmadı-

ğım için, sükûnetle elimi kaldırdım... 

BAŞKAN — Afederşiniz efendim. Ben özür dile
rim efendim sizden. Yorgunluğuma bağışlayın. Buyu
run. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Başka
nım, bir tatbikat yaptığınız için, ileride, bu tatbikatı
nız Meclisin bir çalışmasında kötü bir emsal olabi
lir. Müsaade ederseniz, birkaç cümle ile izah ede
yim. 

Sayın Başkanım, İçtüzüğün 107 nci maddesini 
okuyorum : «Gensoru görüşmeleri, Anayasanın 89 
ncu maddesi hükümlerine göre yapılır». Bu, İçtüzü
ğün hükmüdür. Anayasanın 89 ncu maddesinde de, 
«gruplar adına birer kişi ve Bakan konuştuktan sonra 
oya sunulur»1 hükmü vardır. 

Böyle olunca, biraz evvel yaptığınız tatbikatı, ar
kadaşımızın Sayın Bakandan sorduğu sorunun cevabı 
olarak uygularsanız, hatalı bir uygulama sicile geçmiş 
olur. 

Ama şahsen siz, Başkanımız olarak, bu kürsüde 
Tüzüğe aykırı olarak söylenmiş olup da, Genel Kurul
da ihtilaf yaratabilecek bir konuyu, re'sen tavzih et
tirmek için sormuşsanız... 

BAŞKAN — O şekilde sordum efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — «O şekilde 

sordum» sözlünüz zapta geçti ve yanlış bir uygulama 
önlenmiş oldu. 

BASŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Ben de zaten Sayın Bakana soruyu tevcih ederken, 
Meclisin Başkanı olarak ifade ettim. 

Teşekkür ederim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, buyurdunuz ki, «Soru sorma hakkınızdan vaz
geçiniz de, şu işi kapatalım». Bu sözünüz de zapta 
geçti. Bu bir pazarlık usulünü ihdas ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben bilahara yaptı
ğım uygulama ile, Anayasanın biraz evvel buyurduğu
nuz hükmüne uygun hareket ettiğim kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Değerli arkadaşlarım, kabul edersiniz ki 6,5 saat

tir karşılıklı konuşmalar yapılmaktadır ve bu sataşma 
iddialarını hemen şu anda sonuçlandırmam mümkün 
değildir. 

Bu nedenle, Genel Kurulun da müsamahasına sı
ğınarak, saat 21.45'te... (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

İLHAM İ ERTEM (Edirne) — Oylamadan sonra 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sataşma iddiaları var efendim, sa
taşma iddiaları, neden heyecanlanıyorsunuz? 

Mademki oylamayı yapıp ondan sonra ara vere
lim istiyorsunuz, öyle yaparız. Ben müsamahanıza sı
ğınmak istedim, siz müsamaha göstermezseniz, yapa
rım oylamayı efendim, onu da yaparım, rica ederim. 
Biz zaten hemen tatil edelim demedik, «müsamaha 
gösterirseniz» dedik efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle, İçişleri Bakanı 
Sayın Oğuzhan Asiltürk hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup başkanvekilleri Sayın Selçuk Eryerdi ve 
Sayın Necdet Uğur ile birlikte 25 sayın üye arkadaşı
mızın vermiş olduğu gensoru önergesi ile ilgili ola
rak yapılan görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum; önergenin gündeme 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Yaptığımız sayım sonucunda, 
önergenin gündeme alınması hususu reddedilmiş bu
lunmaktadır. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Efendim, sataşmalarla ilgili kanaatimi belirtmek 
için, 15 dakika sonra saat 21.55*te toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 21.40 

• »« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati: 21.55 

BAŞKAN : Başkanyekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu İçel), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimi
nin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada sat 22.00'ye gel
mek üzeredir; sataşma konularının sonuna dek birle
şimin uzatılması konusunda onayınızı alacağım. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Çoğunluk yok sa
yın Başkan. (C. H. P. sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kaltı.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oylayamazsın sayın 
Başkan. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, bizi niye atlatıyorsun beyefendi? 

BAŞKAN — «Atlatma»' diye bir şey yok sayın De
ğerli; bir defa, Başkanlığa «Atlatıyorsunuz» şeklindeki 
hitabı size yakıştırmıyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Aşikâr beye
fendi. 

BAŞKAN — Size yakıştıramıyorum bir. İkincisi; 
zaman dolduğu takdirde... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Çoğunluk 
yok diye 10 kişi girdi içeri... 

BAŞKAN — Başkanlığın re'sen zamanı uzatma 
hakkı olmadığını takdir buyurursunuz sanıyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLt (Tokat) — O zaman, 
beş dakikalık vaktimiz var. 

DEVLET. BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — İçtüzüğü çiğni
yorsunuz. Sataşmalar gayet açıktı, ara vermenize lü
zum yoktu. 

BAŞKAN — Zamanı kendiliğimden tecavüz eder
sem sayın Türkeş, İçtüzüğü çiğnemiş ve Meclisin ka
rarına saygısızlık yapmış olmaz mıyım? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Mademki 
beş dakikalık vaktimiz var, oylamaya geçmeden evvel 
söz verin. 

BAŞKAN — Efendim, dört tane sataşma iddiası 
var sayın Değerli, takdirimi, kanaatimi belirteceğim, 
ondan sonra gelişecek hâdiseleri takdir edemem elbet
te. Eğer Genel Kurul sonuna kadar çalışılması kara
rını verirse, ben emrinizdeyim Başkanınız olarak, sa
baha kadar da çalışırım. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, sataşmalara cevap vereceğimiz için bizi burada 
15 dakika beklettiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan re' 
sen sataşmalara cevap vereceğimiz için bizi burada 
'15 dakika beklettiniz, oya sunacağınız zaman obstrük-
siyon yarattılar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, yani, bu obstrüksiyon 
da, yoklama istemi* hakkı Genel Kurulda her üyenin 
tabiî hakkı. Buna Başkanınız olarak ben mâni ola
mam efendim. Rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir - iki cümle ile ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Değerli istirham ediyorum. 
Onay almak zorundayım efendim. Saat 22.00'ye geli
yor. Ne yapabilirim sayın Değerli, söyleyin siz lüt
fen. Saat 22.00'ye kadar çalışmak üzere de Genel Ku
rulumuz karar aldı. 22.00'den sonra Genel Kurulu 
doğrudan doğruya çalıştırma imkânım var mı?.. Yok. 
Olmayınca ne yapabilirim efendim? Çok rica ediyo
rum, rica ediyorum. Biraz anlayış gösterin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, usul
süzlük olduğuna dair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir usulsüzlük sayın Ataöv? 
ÎHSÂN ATAÖV (Antalya) — Sizin tatbik ettiği

nizin İçtüzüğe uymadığına dair söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir efendim, tatbik ettiğim nedir 

ki, İçtüzüğe uygun değil, evet buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 4 kişinin sataşma
dan söz istediğini, bunları tetkik edeceğinizi... 

BAŞKAN — Tabiî, ettim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tekrar 15 dakika 

sonra toplanacağımızı söylediniz. 
BAŞKAN — Tabiî, söyledim efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi, tetkik edip 

burada sataşmanın kimlere ait olduğunu söylemeye 
mecbursunuz. Vakit dolduğunu biliyorsunuz da, ni
çin bizi 15 dakika beklettiniz. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, Genel Kurul 
kararı, sayın Ataöv istirham ediyorum, şu... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşmalar aynı 
celsede cevaplandırılır, aynı oturumda cevaplandırılır. 
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BAŞKAN — Elbette efendim, sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 15 dakika ara ver

mek suretiyle içtüzüğü de çiğnediniz. Sataşmalara ce
vap verdirmiyorsunuz, içeride talimat aldınız, oturumu 
terk ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizin benim hakkımda 
peşin hükmünüz var, peşin kanaatiniz var. Ne şekilde 
davranırsam davranayım, bu şekilde konuşmak zorun
dasınız gibi geliyor bana, rica ediyorum. Çok istirham 
ediyorum, sayın arkadaşlarınızla konuşun biraz da. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, ben bir - iki cümle ile ifade edeceğim. Bana bü
yük bir şey isnat edilmiştir, iki cümle ile ifade ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Saat 22.00 sayın Değerli. Genel Ku
rulun onayını almak zorundayım çalışabilmek için, 
efendim rica ederim. (A. P. sıralarından gürültüler, 
ayağa kalkmalar.) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, böyle yapılmaz ki. 

BAŞKAN — Hayır, bana bir hal çaresi gösterin 
de yapayım sayın Değerli. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Bana açıkça 
söz verin efendim. Bir - iki cümle ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, nasıl söz vereyim efendim? 
Sadece zatı âlinizin değil ki, 4 tane sayın üyenin sa
taşma ile ilgili söz istemi var efendim. Şimdi her üye
nin de 10 dakika konuşma hakkı var. Ne yapabilirim 
4 tane sataşmayı kabul ettiğim veya ben kabul et
medim de, Genel Kurul direndiği takdirde ne yapabi
lirim? 40 dakika eder, 40 dakika Genel Kurulu nasıl 
çalıştırabilirim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saat dolmadan ön
ce neredeydiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv biraz daha muslihane 
konuşursanız, size yakışanı yapmış olursunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şu Meclisi idare 
ettiğiniz ne zaman hâdise çıkmadı? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, fazla itham ediyorsu
nuz. Çok rica ediyorum. Sayın Başkanvekili arkada
şım var içinizde. Bunun başka türlü uygulanacağı 
hakkında bir kanaat serdederlerse, ben de o şekilde 
yürüteceğim bu Meclisi. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sataşmalardan 
dolayı usul hakkında söz vermeniz lâzım sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını... 
Onay almak zorundayım efendim, usul hakkında 

da söz veremem, vakit doldu sayın Türkeş. Hangi 
usul hakkında söz vereyim? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sataşmalar ga
yet açıktı, sayın Baykal'ın ifadeleri gayet açık, yalan 
ve iftiradan ibarettir. 

BAŞKAN.— Efendim, o zatı âlinizin takdiri sa
yın Türkeş. Rica ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, sat 22.00'ye gelmiş bulun
maktadır, sataşmaların sonuna kadar Genel Kurul ça
lışmalarının devam etmesi... (Gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Zaten şu 
ana kadar bu mesele bitmişti sayın Başkan... (A. P. 
sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim sayın Değerli, istirham 
ederim çalıştıralım şu Meclisi (C. H. P. sıralarından, 
«Otur yerine, otur» sesleri, A. P. sıralarından, gürül
tüler.) 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Başkan, 
sataşmalar gayet aşikârdır, sayın Baykal'ın sözleri 
gayet açıktır, sizin İçtüzüğü uygulamanız lâzımdır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Efendim, 
buradan ifade edeceğim. Sayın Deniz Baykal'ın söz
leri... (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Onayınızı almak zorundayım değerli 
arkadaşlarım. (A. P. sıralarından, gürültüler) Sataşma
ların sonuna kadar... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan buradan ifade edecek kadar... 

BAŞKAN — Sayın Değerli rica ederim, hâdisesiz 
kapatalım istiyorum efendim, rica ediyorum. Şu son 
celsedir aşağı yukarı, fiilen son celsedir, rica ediyorum 
sayın Değerli, istirham ediyorum efendim... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Bizim size 
karşı olan itimadımızı sarsmayın rica ediyorum efen
dim... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, itimat 
sarsacak bir şey yapmıyorum. Eğer Genel Kurulun 
kararına karşı bir hareket yaparsam itimadınızı sars
mış olurum. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Bu kadar 
tuzak olmaz, itimadımız sarsılıyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, sizin iti
madınızın sarsılması önemli değil öyle ise efendim. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sataşmaların 
sonuna kadar Genel Kurulun çalışmalarının devamı 
kararınıza bağlıdır. Bu konuda onayınızı alacağım... 
(C. H. P. sıralarından, «Çoğunluk yok» sesleri.) 

Çoğunluk yok... (A. P. ve M. S. P. sıralarından, 
gürültüler.) Değerli arkadaşlarım, çoğunluk yok iddi
asında bulunan arkadaşlarım; sayın Tekiner, saym 
Turgut Altunkaya, sayın Baştürk, saym Mehmet Emin 
Sungur, sayın Reşit Ülker, sayın Necdet Uğur, sayın 
Ali Sanlı, sayın Orhan Üretmen, sayın Ekrem Sadi 
Erdem... Otomatik cihazla yoklama yapacağım efen
dim. (A. P. sıralarından, gürültüler), Lütfen salonda 
hazır bulunan üyelerin otomatik cihazla yapacağımız 
yoklamaya katılmalarını rica ediyorum efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, sizi istifaya davet ediyorum, lütfen bir daha çık
mayın buraya. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Yobaz!.. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sıfır 

Başkan, sıfır. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Yoklama yapılır

ken konuşulmaz. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğü çiğnediniz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — İçtüzüğü asıl çiğneyen 
sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, başka çarem yok efen
dim, rica ediyorum. Sizden bari anlayış görelim, is
tirham ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, yok
lama yapılırken konuşulmaz. Yoklama yapılıyor. (A. 
P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler.) 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — İktidar kanadı
sınız toplayın çoğunluğu, alın kararınızı, konuşun. 

DEVLET BAKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Bile bile İçtü
züğü çiğnediniz. (C. H. P. ve A. P. sıralarından, «Kar
şılıklı tartışmalar.) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim? Yok. Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonunda 
salonda 130 sayın üyenin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz kalmamıştır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Bu seyir
ciler sizin halinizi seyretsin. (C. H. P. sıralarından, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Değerli. 
Bu nedenle; görüşülmesi kararlaştırılan kanun ta

sarı ve teklifleri görüşmek için 4 . 7 . 1975 Cuma 
günü sat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma saati : 22.10 

•...*.. »» •« 
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GÜNDEMİ 

99 NCU D 

3 . 7 . 1975 

Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar

dan Mütevellit tdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun, ikinci kez Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere geri göndeiildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Ana
yasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu görüşü 
üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (S. Sayısı : 212) (Dağstma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 
1. _ Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup 

Başkanvekilieri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi j 
ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 25 arkadaşı
nın, içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında uygu
ladığı içpolitika ile temel hak ve özgürlükleri kullan
ma olanağını ortadan kaldırdığı iddiasıyle Anayasa
nın 89 ncu Maddesi uyarınca Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/13) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan î asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGü-

RÜ.ŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarrufların m ilgili yasayla bağdaşmaz turumun;! sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

İRLEŞİM 

Perşembe 

0.00 

2, — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-* 
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes-; 
tenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-< 
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı-
kaçak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-* 
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması* 
na ilişkin önergesi (8/3) 

4j — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey* 
'.emlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi oîup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana--
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Kasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 



8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an 
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted 
birleri almak amaciyle Anayasanın 88 nci »Milleı 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi (10/19) 

9. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka 
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraaı 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama 
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars .Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki. dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümerve 13 
arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
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15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 

arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fir 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

uya çevrilmiştir* 



2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (•) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakamndan sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. -- İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaiılı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Unsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin. 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Maıdin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair' Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/33)t 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35)< 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41). 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine daü 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16i — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/43)4 

3 — 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş-! 
öakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin* 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi, (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
nir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il-» 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş-* 
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-* 
canından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos-: 
/al Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
i ak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz-* 
'ü soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
aavaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
:özlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Devi 
et ormanlarına dair Orman Bakamndan sözlü soru 
>nergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
3ankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt-
;e. tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so* 
ı ı önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu-s 
izm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-. 

rıa dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru 
önergesi, (6/66), 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş-i 



kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakamndac 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 
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47. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 

programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/88) 

49. _ Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz-* 
lü soru önergesi (6/104) 
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61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili tsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine üiş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay-* 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanını 
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine üişkin Gıda-Tanın ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evfayagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe üi§-
kin Turizm ve Tamuna Bakanından sözlü soru öneri 
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünarın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözKi soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması* 
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Ba§ba« 
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'rn, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka* 
tundan sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/13£) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 



ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

92. -T- îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'İn, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

98. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü scru önergesi (6/158) 
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101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba« 
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl-. 
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so^ 
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Bar-:ş Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarî'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanmdan SPZIÜ sonı önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 
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114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, I 

enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs- ı 
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözîü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) j 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nitı, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana -Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, Hü-: 
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

134. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

135. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
•Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

136. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

137. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade-



misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve- ı 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

141. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S, Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 „ 7 , 1974) I 

2. — istanbul Kapalı Çarşının onarımı ve i 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 ms lik kısmının Ankara Belediyesine Sa | 
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkamdca Geri ! 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S, Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: i 
1 ı 11 , 1974) I 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla I 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu j 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 : 1975) \ 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 istanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da-* 
ğıtma Tarihi :: 10 . 6 . 1975) 

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 \ 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X I I . — Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 



X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi: 16 . 6. 1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve fdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal,, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka-
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i nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko

misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Dağıt
ma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma 
Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da-

I ir Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (Da
ğıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. Sayısı : 
198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

26. — Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka-' 
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Sena
tosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 

28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kıhçoğlu ve 12 arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Manisa 
Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve 
İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 2/375, 2/412, 
2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1975) 
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29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce

za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 
13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/140, 
2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi S. Sayısı : 
70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. Sayısı : 483) (Da
ğıtma tarihileri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 
arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi ; 2/198; C. Senatosu : 2/81) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 80'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 26 . 6 . 1974, 
1 . 7 . 1975) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106'ya 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri : 
1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

32. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
Tarihi: 1 . 7.1975) 

33. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 .1975) 

34. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 2.9.1971 
günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. Sayısı : 204) (Da
ğıtma Tarihi : 1 . 7 .1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kânununun bir 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 
205) (Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihinde Akte-
dilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren 
Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 

X 37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) (S. Sa
yısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7.1975) 

X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arka
daşının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma Tarihi : 1 .7.1975) 

(99 ncu Birleşim) 



Dönem : 4 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 212 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Kanunun İkinci Kez Anaya
sanın 93 ncü Maddesi Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Hakkında Anayasa 
Komisyonu ve Adalet Komisyonu Görüşleri ile Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa - Adalet Komisyonu Görüşü Üzerine Cumhurbaşkanlığı Tez-

. keresi ve Anayasa Komisyonu Raporu 

(Not : Dönerri 3 : M. Meclisi : 2/641, S. Sayısı : 919; C. Senatosu : 2/62, S. Sayısı : 313) 
(Dönem 4 :• M. Mec&i : 1/232 C. Senatosu : 1/276) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 10 * 7 , 1973 

Ankara 
4-738 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124-61119 saydı yazınız. 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair olarak Tür

kiye Bttyük Millet Meclisince kabul edihniş olan 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayıh Kanun, 4 Mart 1972 tarih 
ve 4-231 sayıh yazımıza ilişik gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesine istinaden 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş idi 

Aynı konuyu düzenliyen 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayıh Kanun: 
a) Birinci maddesi (A) fıkrası birinci cümlesinde; 1542 sayıh Kanunda (1 Ağustos 1971) olarak saptanmış 

olan kapsam tarihini (18 Haziran 1973) olarak genişletmiş bulunması, 

b) Aynı madde (C) fıkrasında, evvelce 6831 sayıh Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri ile sı
nırlandırılmış olan idare şahsî haklarım (Orman İdaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî hakları) olarak de
ğiştirmesi, 

c) 1542 sayıh Kanunun 3 ncü maddesinde; «Ticarethane sahibi olsun veya olmasın haşeb madde ticaretiyle 
iştigal edenler bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» hükmü mevcut iken bu defa çıkartdmış ve dola-
yısiyle bu gibilerin de kanun kapsamına alınmış olması, bakımlarından, bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen bir kanun, yeni değişiklikler yapılarak kabul edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 93 ncü maddesi son cümlesi hükmü dışında mütalaa olunarak yapılan incelemede: 

1779 sayıh Kanun, bu değişik hükümlerle Anayasanın 131 nci maddesinin teminatı altında bulunan orman
larımızın, korunması ve ormana zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemiyeceği incelerine 
aykırı nitelikte görülmesi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince, bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 14 < 1 . 1974 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 211 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarıntn Düşürülmesine Dair Ka
nun 4 . 3 . 1972 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay tarafından geri çevrilmiş, meclislerce yeni
den görüşülerek 1779 numaralı Kanun olarak tekrar Cumhurbaşkalığına intikâl ettirilmiş idi. Bu defa ili
şikte sunulan gerekçe ile Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk tarafından ikinci defa geri çevrilmiş bulu
nuyor. 

Cumhurbaşkanının bu konudaki yetkisini tayin eden Anayasa maddesi ve dayanağı metinler aşağıya çı
karılmıştır - . ' , ' • 

I. - Madde 93. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on gün için
de yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlik
te, aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dı
şındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca 
yayınlanır. 

93 ncü maddenin gerekçesi : Bu hüküm 1924 Anayasasından gelmektedir. İstanbul tasarısındaki Kanunun 
kabul için mevsuf bir ekseriyet şartı Cumhurbaşkanına bir nevi nispî veto hakkı tanımak manasını taşıyaca
ğından uygun görülmemiştir. 

II. - Yukarıya alınan maddenin ve gerekçenin tanziminde Anayasa Komisyonuna mesnet teşkil eden 
yüksek öğrenim üyelerinden kurulu Anayasa Komisyonunca hazırlanan Anayasa öntasansınm (İstanbul 
metni) ilgili maddesi : 

«Madde 96. — Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya mah
sus olarak, yeniden incelemek üzere on gün içerisinde gerekçesi İle birlikte Meclise gönderebilir. Anayasa 
ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. 

Böylece geri gönderilen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, tam sayısının salt 
çoğunluğu ile kabul olunursa, Cumhurbaşkanı bu kanunu on gün içerisinde ilân etmek zorundadır.» (Ana
yasa Cilt 1, Sayfa 52) 

Yine aynı nitelikte bulunan Siyasal Bilgiler Fakül tesi Anayasa tasarısının ilgili maddesi : 

«Madde 101. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya 
mahsus olarak, yeniden incelemek üzere, on gün içerisinde, gerekçesiyle birlikte Meclise geri gönderebilir./ 
Anayasa ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. 

Böylece geri gönderilen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, tamsayının salt ço
ğunluğu ile kabul olunursa, Cumhurbaşkanı bu kanunu on gün içerisinde ilân etmek zorundadır.» (Anayasa 
Cilt 1, Sayfa 260 ilâ 261) * 

'' III. : Yukarıya alınan Anayasamızın 93 ncü maddesinin gerekçesinde açıklanan 1924 Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bu maddeye tekabül eden maddesi : 

«Madde 35. — Reisicumhur, Meclis tarafından kabul olunan kanunları on gün zarfında ilân eder. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile Bütçe kanunları müstesna olmak üzere ilânını muvafık görmediği kanun

ları bir daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibe siyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder. 
Meclis, mezkûr kanunu bu defa da kabul ederse, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.» 

Bu maddenin tedvinine esas olan esbabı mucibe mazbatasında: «36 ncı madde ısdar ve ilânını muvafık 
görmediği kanunları bir daha müzakere edilmek üzere Reisicumhurun Meclise iadesine mütedair olup bu 
suretle pürüzlü kanunların kabulünden mütevellit mazarrat def edilmiş oluyor» demektedir. 

Bu maddenin Genel Kuruldaki müzakerelerinde mazbata muharriri aşağıdaki açıklamayı, yapmakta.-
dır ; 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 212) 
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Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — (Mazbata Muharriri) Efendim, bu maddenin veto ile katiyen alâkası 
yoktur. Veto birkaç türlü olur. Bir veto apsolü vardır ki Kayzerler, zalim hükümdarlar zamanında olurmuş, 
o olamaz. 

İkincisi talili ve bir müddet tatbikine mani bir veto vardır ki şu müddetle bu tatbik edilmeyecektir, on
dan sonra şöyle yapılacaktır denir. Şu usule dünyanın her tarafındaki ulemanın kitaplarına müracaat et-( 

tik, bunların hepsi de bunların veto olmadığını gösteriyor ve bu veto değildir. 

Celâl Nuri Bey (Devamla) — Ve bu elzemdir, âdeta Nizamnamei Dâhilinin maddelerinin birisi 
gibi bir şeydir. Bu suretle pürüzlü ve alelfevr çıkmış bir kanunun ikinci defa müzakeresine imkân veril
miş oluyor. Bundan ibarettir. Yoksa Refik Beyin beyan buyurdukları gibi öyle hâkimiyete filân taarruz 
eden hiçbir ciheti yoktur. 

îsdar kelimesinden maksat tasdik değildir, doğrudan doğruya âmmeye, alâkadarine bildirmektir. 

tsdar, ilân manasına muteber bir kelimedir. Kominikasyon manasına değildir. Konvansiyon manasında-
dır. 

Eyüp Saibri Ef eridi (Konya) — Ötetdenberi Hükümetin her kanunu tadil hakkı iken, Reisicumhura 
böyle iade hakkı niçin verilmiyor. Bir kanunda Hükümet bir mahzur görürse derhal bir teklif ile o mahzuru 
defedebilir. 

Celâl Nuri Bey (Mazbata Muharriri) — Fakat o esnada tatbik edilmiş bulunur ve tatbikinden de 
bir mahzur, kusur bulunur. Onun için esbabı mucibe siyle beraber gönderilecektir. O esbabı mucibe nazarı 
dikkate alınarak bir daha müzakere edilecektir. 

Recep Bey (Kütahya) — .,. Şimdi bilhassa Encümenin teklif ettiği son tadilâtla taayyün edecek olan 
şeklin ruhuna bakacak olursak görünüyor ki bu, bir defa kendi Meclisimiz âzasından bulunan ikincisi de 
memleketin en âli bir mevki idare ve siyaseti kendisine emanet edilmiş olan bir zat tarafından bir kanu
nun eğer Meclisten müstaceliyet kararı ile, bir müzakere ile çıkmış ise ikinci defa müzakere edilmek, ikin
ci müzakerede çıkmış ise üçüncü defa müzakere edilmek üzere Meclise bir defa daha teklifinden ibarettir. 

Recep Bey (Kütahya) — Herhangi bir mebus, herhangi bir kanunda kendi hissiyatına göre bir mah
zur tasavvur ediyorsa usulü veçhile ikinci sene zarfında ikinci bir teklif yapmak hakkıdır. Reisicumhur de
diğimiz zat da her birimiz gibi Meclisin âzasındandır. İkincisi de arz ettiğim gibi o makama hepimizin itima-
diyle gelmiş bir zattır. Binaenaleyh yapacağı şey, aynı sene içerisinde bu suretle esbabı mucibesini zikrederek 
bir kanunun Meclise üçüncü müzakeresini teküf etmekten ibarettir ve bu hayatımızın nâzım umuru olabilir... 
(1924 Anayasası hakkındaki Meclis görüşmeleri Gözübüyük ve Sezgin, Sayfa : 266 - 269) 

S O N U Ç 

Anayasamızın 93 ncü maddesinin yollama yaptığı Teşkilâtı Esasiyenin 35 nci maddesinin anlam ve kapsa
mını tâyin eden yukarıki ifadelerin ışığında; 

Ayrıca bu maddenin hazırlanmasında esas olan ve yukarıya.alınan İlim Heyeti ve Mülkiye metinlerinde (ay
nen) kelimesinden özellikle kaçınılmış olduğu ve Anayasamızın metninde geçen (yine - gene) deyiminin ise bü
tün lügatların müştereken kabul ettiği (Tekrar) anlamına geldiği ve (Aynen) manasını vermeyeceği düşünü

lerek, Cumhurbaşkanın ikinci defa kari unları geriye çevirme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunda Ko
misyon görüşünün bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meçlisi (S. Sayısı: 212) 
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Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 16 Karar Tarihi : 27 . 6 . 1974 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit idare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
1779 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmesine dair olan Sayın Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin tabi olacağı usul 
hakkında Başkanlıkça vaki olan mütalaa isteğini görüşürler, 

a) Görüşü alınmak üzere Anayasa Komisyonuna iletilmiş olan bu konu hakkında Komisyonun tatilden 
önce bir rapor vermesinin teminine çalışılmasına; 

b) Ayrıca, yine Anayasa Komisyonuna bir tezkere yazılarak en son çıkarılan 1803 sayılı Genel Af Ka
nununun Orman Suçlarını da kapsayan hükmü muvacehesinde, bir daha görüşülmesi önerilen Orman Suçla
rının Affına dair 1779 sayılı Kanunun durumunun ne olacağının öğrenilmesine, 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 5.7. 1974 

Karar No. :. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit îdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan 22 Şubat 1973 tarih ye 1542 sayılı Kanun Reisicumhurluğun 
4 Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazılarıyle bir daha görüşülmek üzere Millet Meclisine iade edilmiş ve Mec
lisçe tekrar görüşüldükten sonra şumül tarihi değiştirilmiş ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılarak ilân edil
mek üzere Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 10 Temmuz 1973 tarihinde mezkûr kanunu yukarıda zikredilen değişiklikler sebebiyle 
Anayasanın 131 nci maddesine uygun bulmayarak bir daha görüşülmek üzere Büyük Millet Meclisine iade 
etmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığı mezkûr Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tara
fından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği hususunda Komisyonumuzdan mütalâa istemesi üzerine Ko
misyonumuz mevzuun ehemmiyetini nazara alarak Anayasamız muvacehesinde Cumhurbaşkanlığının kanunları 
neşretmeden önce iki defa tetkik edilmek üzere geri gönderip gönderemeyeceği hususunu tarihî gelişimi ve hu
kukî mahiyeti nazara alınarak tetkik edilmek üzere bir alt komisyon teşkil ederek ekte takdim ettiğimiz alt 
komisyon raporunda tetkike istinat eden mütalaaları da gözönüne almak suretiyle yaptığı müzakere sonunda 
aşağıdaki hükme varmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi «Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları uygun bulmadığı takdirde 
bir daha görüşülmek üzere» Cumhurbaşkanının geri gönderebileceğini, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi ge
ri gönderilen kanunu yine kabul ederse Cumhurbaşkanının kanunu yayınlayacağını hükme bağlamıştır. 

Gerek birinci cümledeki «,bir daha görüşülmek üzere» tabirinden gerekse Meclis «yine kabul ederse» tabi
rinden anlaşılan sarih mâna Cumhurbaşkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları bir 
defadan ziyade yeniden görüşmek üzere geri gönderemeyeceği yolundadır. Her ne kadar mevzubahis Bazı Or-
mal Suçlarının Affına Dair Kanunun şümul tarihinde ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılması dolayısıyle 
ve münhasıran bu değişiklik sebebiyle Cumhurbaşkanlığının ikinci defa geri gönderebilme yetkisinin buluna
bileceği hatıra gelir ise de, gerek Cumhurbaşkanlığının yeniden görüşülmek üzere geri gönderme fiilinde mez
kûr kanunda değişiklik yapılması esasen mevcut olmasına ve gerekse Anayasamızın 93 ncü maddesinin sara
hatine binaen yukarıda bahsi geçen tadilatlar sebebiyle dahi Cumhurbaşkalığının kanunları ikinci defa geri 
gönderme yetkisinin bulunabileceği hususu Komisyonumuzca kabule şayan görülmemiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 212) 
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Millet Meclisi Başkanlığının 27 . 6 . 1974 gün ve 211 sayılı yazılarıyle Komisyonumuzdan istedikleri mü

talaaya gelince bahis mevzuu olan bazı orman suçlarının affı ile ilgili Kanunun yayımlanması halinde 1803 nu
maralı Af Kanunu muvacehesinde tatbikat bakımından ortaya çıkacak durum hakkında yayımlama ve kanu
nun tatbikatı ile ilgili olması bakımından Komisyonumuz bu hususta mütalaa yerilmesine mahal olmadığına itti
fakla karar vermiştir. 

tşbu rapor muhalefet şerhleri ve alt komisyon raporu ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına saygıyle arz 
olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Rize İstanbul Elâzığ 

S. R. Saruhan N. Ökmen O. Senemoğlu 

Kâtip 
Burdur Denizli 

Alt Komisyon raporunda belir- F. Avcı 
tilen nedenlerle kısmen muhalifim 

A. Sanlı 

İstanbul 
H. B. Akkiray 

Kırşehir 
S. Şayiam 

. (Rapor 

İzmir 
K. Bengisu 

M 

Diyarbakır 
(Konu yeteri kadar aydınlanmadan 

karara varıldığı için muhalifim) 
M. Uyanık 

Van 
Muhalifim 

yazıldıktan sonra şerh 
vereceğim) 
S. Yıldız 

Yozgat 
N. Korkmaz 

İmzada bulunamadı 

Gümüşhane 
Muhalifim 

0. Akkoyunlu 

Kars 
Muhalifim 

H. Yıldırım 

Urfa 
A. Öncel 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

T. C. Anayasasının 93 ncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunları, Cumhurbaş
kanı bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir şeklinde bir hüküm getirmiştir. Anayasamız tedvin edilir
ken kanunların Anayasaya aykırı çıkmaması için bazı tedbirler düşünmüştür. Bunlardan biri de Cumhurbaş
kanına tanınan ve «bir defaya mahsus olmak üzere gerekçe ile birlikte kanunların bir daha görüşülmek 
üzere Meclislere geri gönderme» yetkisidir. 

1. — Genel olarak ve 93 ncü maddenin çok açık hükmüne binaen Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı 
kanunu, bir. daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte ve belli süre içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geri gönderir. Bu hükmün çok tabiî bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı aynı kanunu 
iki defa geri gönderemez. Bunun komisyonda münakaşası dahi son derecede yersiz telâkki edilmelidir şek
linde fikrimizi söylemiş bulunuyoruz. 

2. — Hadisemizde ise özel bir durum vardır; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen *ve 
Orman Suçlularının Affı ile ilgili kanun Cumhurbaşkanı-tarafından süresi içinde ve bir daha görüşülmek üze
re gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
geri gönderme üzerine ilk kanunda mevcut olmayan bazı hükümler ilâve etmiştir. Bir örnek vermek gere
kirse; Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda hasep ticareti yapanlar af kapsamı dışında bırakıldıkları 
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halde geri gönderme üzerine yapılan müzakerelerde hasep ticareti yapanların da af kapsamı içine alınmaları 
karar altına alınmıştır. Böylece; ilk kanundan farklı olarak yeni kanun maddeleri tedvin edilmiştir. Bu du
rumda Cumhurbaşkanı yeniden çıkan kanunu ikinci defa olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gön
dermiş bulunmaktadır. Arz edildiği üzere bu geri gönderiş aynı kanunun ikinci kez geri gönderilişi şeklinde 
mütalaa olunamaz. Zira yeni bir kanun maddesi ihdas etmek yeni bir kanun yapmak demektir. Cumhurbaş
kanı gayet haklı olarak ve 93 ncü madde gereğince kendisine verilen yetkiyi yerinde kullanmıştır. Faraza; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden, sadece T. C. K. nun 448 nci maddesi gereğince hüküm giyenlerin affına 
dair bir kanun çıksa ve bu kanunu tekrar görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne geri gönderirse ve bu geri gönderme üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 448 nci madde şümulüne gi
ren suçların yanısıra T. C. K. nun diğer maddelerine göre birtakım suçlan da aynı kanunun af kapsamı 
içine alsa, Cumhurbaşkanının, kanuna ilâve edilen ve yeni kanun yapma niteliğini taşıyan yeni durumu tet
kik etmek ve 93 ncü madde gereğince görüş bildirmek yetkisine sahip olmayacak mıdır? Elbetteki, olacak
tır. Bu itibarla Komisyonumuzun ekseriyetle aldığı karar hiçbir yönüyle 93 ncü maddeye uymamakta ve bir 
noktada bu görüş benimsenirse, 93 ncü madde ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin fiilen ortadan kaldırıl
ması sonucunu doğuracaktır. . 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı ekseriyetle alınan karara muhalifim 
Saygılarımla arz ederim. 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

1. — Alt Komisyonun hazırlamış olduğu raporun sonuç başlığı altında kaydetmiş olduğu hususlardan (a) 
numaralı bentte gösterilen ve Kabine üyelerinin imzaları bulunmayışından dolayı şeklî yönden beyan edilen 
husus Komisyonca kabul edilmediği gibi bu hususta ben de Komisyonun bu kararına iştirak etmekteyim. Ka
nunun iadesinde iddia edildiği gibi şeklî bir noksanlık yoktur. 

2. — Anayasada ihtilâfa yer verilmeyecek şekilde mücerret olarak kanunların Cumhurbaşkanlığınca ancak 
bir defa geri gönderilebileceği ve bundan ayrı olarak ikinci veya daha çok geri göndermeye yetkisi olmadı
ğı yazılı bulunmaktadır. Bu durumlara ait gerekçe göstermeye dahi lüzum yotkur. Kanunlar Müdürlüğün
ce kanun Komisyonumuza iade edilirken bir gerekçe eklenmiş ve gerekçede aynen yerine yine kelimesinin kul
lanılmasının kanunun tekrar geri gönderilmemesi için kasten kullanıldığı ifade edilerek bu mevzuya bu husus 
gerekçe yapılmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi bu maddenin mücerret anlamına gerekçe dahi eklemeye lüzum 
yoktur. Fakat mademki Kanunlar Müdürlüğü gerekçe eklemiş bulunuyor eklenen gerekçeyi eleştirmekte za
ruret duydum. Kanun neden aynen değil de yine kelimesini kullanmıştır. Bunu kasten yapmıştır. Şayet ay
nen kelimesini kullansa idi iade edilen kanunlar Cumhurbaşkanının görüşleri Meclislerce kabul edildiği tak
dirde ayniyet bozulmuş olacaktı. Ayniyet bozulunca Reisicumhurun bu bozukluktan dolayı yeniden iade 
hakkı doğmuş olacaktı. Halbuki yine kelimesi aynen olduğu gibi kabul ile kısmen değiştirilerek yapılacak 
kabulü kapsar. Yani yine kabul kelimesi aynen kabulü ve kısmen kabulü ihate eder ve bu kelime bu maksat
la kullanılmıştır. 

3. — Mücerret manada Cumhurbaşkanı kanunları bir defaya mahsus olmak üzere iade etme yetkisine sa
hip olmasına rağmen önümüzdeki hâdise gibi ve bundan sonra böyle hâdiseler tahaddüs ettiği takdirde Cum
hurbaşkanlığınca kanunların bir defadan fazla iade etmesi yetkisine sahip olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu 
durumun anlaşılabilmesi için kanunların ve kanun yapımının mana ve ruhuna inmek zorundayız : 

Anayasanın 92 nci maddesinde denilmektedirki, metinler (teklif ve tasarı) Meclislerden çıkınca kanunlaşır. 
93 ncü maddede ise . . . Uygun bulmadığı kanunu bir daha görüşmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe 
ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 92 nci maddeden mutlak surette 
anlaşılıyorki Meclislerden metin çıktığı an kanun olmuştur. Bu kanun Cumhurbaşkanlığınca ister ilân edilsin 

Van Milletvekili 
S. Yıldız 
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isterse geri çevrilsin kanundur. 93 ncü madde ise yine sarahaten Cumhurbaşkanının Meclislere iade ettiği ka
nundur. Yani Meclisler ikinci defa kanunu görüşeceklerdir. Ne Meclis İçtüzüğünde ne de Anayasamızda 
Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanun tekrar metin haline inkılâp eder diye bir ibare mevcut değildir. De
rnek ki artık Meclisler bu durumda bir metin üzerinde değil bir kanun üzerinde görüşme açacaklardır. Kanun
larımızda içtüzükte ve hukukun ana prensiplerinde tespit edilmiş olduğuna göre bir kanunun değiştirilmesi 
kaldırılması veya bir kanuna madde eklenmesi ancak bir başka kanunla olabilir. Bunun bir tek istisnası mey
dana gelmektedirki o da 93 ncü madde gereğince Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanunda yapılacak değişik
likte görülmektedir. Cumhurbaşkanı bir kanunun tümünün görüşülmesini isteyebileceği gibi bir veya birkaç 
maddesinin görüşülmesini isteyebilir. Reisicumhur tümünün görüşülmesini istediği zaman Meclis tümünü gö
rüşür bu tümü görüşürken tümün içinde cüz olan maddeleri de görüşeceği için dilediklerinde dilediği tadilâtı 
yapar, o şekilde kabul eder. İsterse hiçbir tadilât yapmaz aynen kabul eder, dilerse tümünü ortadan kaldı
rabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığınca kanunun tümünün bir daha görüşülmesi istenmiştir. 

Reisicumhurlukça kanunun tümünün değil de bir veya birçok maddelerinin görüşülmesi için iade edil
mişse ancak gerekçesi ile birlikte Millet Meclislerince hangi maddelerinin görüşülmesi istenilmişse onlar hak
kında Meclis görüşme yapar, dilerse dilediği şekilde değiştirebilir. Dilemezse maddeleri aynen kabul eder. Bu 
durumlarda Cumhurbaşkanı ben beş madde üzerinde istemiştim siz üç maddede değişme yaptınız veya ben 
tümünü istemiştim siz bir kısmında değiştirme yaptınız, geri kalanları da görüşmeniz için bir daha iade ediyo
rum diyemez. 

Cumhurbaşkanlığınca gösterilen maddelerin dışında kalan maddelerin kanun geri gelmiştir diye görüşmeye 
ve değiştirmeye bu prosüdür muvacehesinde Meclislerin yetkisi yoktur. Bu kanuna kanun geri gelmiştir diye 
yine bu şekilde bir madde eklemeye yetkisi yoktur. Bu demek değildirki Meclisler bu kanunda tadilât yapa
maz. Elbetteki yapar. Yapar ama, Reisicumhurun gösterdiği maddelerin haricinde tadil, iptal veya bu kanu
na yeniden bir madde eklemeyi ancak yeni bir kanun yapma suretiyle yapabilir. Cumhurbaşkanının kanunu 
bir daha görüşülmek üzere iade etmesi ona Meclisler üstü bir yetki vermiş değildir. Şayet bunu böyle ka
bul edecek olursak bu durumun Anayasa çerçevesi içerisinde görmek ve Anayasada değişiklik yapmak sure
tiyle Reisicumhur bu hakkını kullanırken emredici mevkiye oturmuş kabul edilemez. Çünkü emretmek de
mek bir şeyin yapılması için mutlak tasarruf sahibi olmak demektir. Halbuki Reisicumhur metin vermek su
retiyle kanunu şu şekilde tadil edin deme yetkisine sahip değildir. Ancak bir daha görüşülmek üzere gönderildi
ğine göre bu gönderişte emredici bir unsur aramaya imkân yoktur. Kaldı ki emredici bir nitelik taşısaydı bu emre 
Parlamentonun mutlak uyması lâzım gelirdi. Halbuki Parlamento buna isterse hiç uymayarak kanunu aynen 
kabul edebilir. Demekki emredicilik iddiası varit değildir. 

Cumhurbaşkanının iade ettiği kanunda ancak istenilen maddeler üzerinde görüşme yapılabilir ve deği
şiklik yapılabilir. Kanun iade edilmiş olduğu için mutlak değişiklik yapılabilir yorumuna imkân yoktur. 
Mutlak değişiklik yani talebin harici üzerindeki değişiklik ancak kanunların normal yapım yolunu takip 
etmek suretiyle mümkündür. Bizim kanaatimizce mutlak değişiklik bu şekilden ayrı bir yolla yapılamaz. 
Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere bir kanunun ne şekilde değiştirileceği kanunlarla saptanmıştır. Meclis 
yetkisini aşarak başka şekilde kanun yapamaz. Tek istisnası arz ettiğimiz gibi 93 ncü maddeden gelen du
rumdur ki, bunda da Anayasa ancak talep edilenler üzerinde değişiklik yapma yetkisini verir. Aksi halde 
Meclis bir yetkisini kullanırken diğerinin yetkisini kısıtlamış olur. Buna da hukuk mantığı ve kanunlar 
müsaade etmez. Şöyleki, bu kanuna eklenecek madde veya bu kanunda yapılacak değişiklik normal yollar
dan ve Meclisin yetkisi dahilinde bulunan prosedür takip edilip yapıldığı zaman bu kanundaki değişiklik 
ancak bir kanunla mümkün olacaktır. Böyle olunca değişikliği yapan kanunu Cumhurbaşkanı iade etmek 
hakkına sahiptir. Demekki 93 ncü maddeyi mutlak mânada anladığımız zaman Cumhurbaşkanının yetki
sini kısıtlamış oluyoruz. Müşahhas bir misâlle durumu açıklayalım: Farz edelim ki Meclisler tedbirsizlik 
dikkatsizlik sonucu suç işleyenlerin affına dair bir kanun çıkardılar. Bu kanunu Cumhurbaşkanı iade 
etti bu şekilde kanun tekrar Meclise gelince Meclislerde bu sefer bu kanuna zina ile ırza geçen, adam öl
düren, rüşvet alan, hırsızlık yapan vb. gibi kimseleri de bir kaç madde eklemek suretiyle affettiler. Şimdi 
Cumhurbaşkanı bu kanun bir defa iade edilmiştir diye bu duruma gelen kanunu tekrar iade edemeyecek mi
dir. Bu şekilde biz Cumhurbaşkanının hakkını kısıtlamış olmaz mıyız. Bu durum gösteriyor ki ancak iade 
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edilen kanunda gösterilen hususlar üzerinde Meclis dilediği tasarrufta bulunabilir. Diğer hususlarda bir 
değişiklik yapmak istiyorsa bunu Reisicumhurun iadesini mümkün kılan ve kanun yapmanın göstermiş ol
duğu yollardan geçmek suretiyle yapabilir. Aksi halde Meclis kanunların kendisine kanun yapma yetkisi çer
çevesini aşmış olur ve dolayısıyle Cumhurbaşkanına tanınmış olan hakkı da'kısıtlamış olur. 

Cumhurbakanlığınca bir hakkın iyi kullanılmamış olması bir müessesenin ihmâl veya ihlâl edilmesi du
rumunu meşru hale getirmez. Çünkü biri şahsa merbut bir özür, diğeri ise müessese nizamını devamını 
temin ile mükellef olan bizleri tasarrufumuzu kullanma yetkimizdir. Bu yetkiyi özrün karşılığı olarak 
ters kullanmak durumuna düşmememiz iktiza eder. Başka devletlerin Anayasalarını eleştirerek bunlardaki 
hukuk anlayışını kendi kanunlarımızın esprisine gerekçe yapamayız. Çünkü kendi kanunlarımızın esprisi 
kendisi içerisinde aranır. Bir zaman evvel çıkarılan bir nizamnamede kanun Meclise iade edilince tasarı 
haline dönüşür denilmesi bugün çıkan kanunlarında iadesinde tasarı haline geleceği gerekçesi olamaz. Çün
kü böyle bir şey arzu etseydi bugünkü kanun ve tasarılar böyle bir durumu kendisi içersinde dercederdi. 
Reisicumhurun kanunları iade etme yetkisini veren maddeyi münakaşa edebilir hatta lüzumsuz dahi telâkki 
edebiliriz. Anayasa Mahkemesine Reisicumhurun başvurma hakkı bulunduğuna göre iade etmenin yersiz 
olduğu dahi münakaşa edilebilir. Fakat bu kanun mevcutken Anayasaya müracaat hakkı vardır. Onun 
için bu kanunun ikinci iadesine zaruret yoktur gerekçesi bu hadisede kabul edilemez zira Cumhurbaşkanı
na bu iki hak verilmiştir. Bu haklar mevcut olduğu müddetçe kullanma yetkisine sahiptir. 

Sonuç : 1. Cumhurbaşkanının iade ettiği kanun hiç bir değişiklik yapılmadan kabul edilirse yani ay
nen kabul edilirse, 

2. Cumhurbaşkanının taleplerinin bir kısmı kabul edilip gösterdiği yönde değiştirilip diğer kısımları 
kabul edilmezse, 

3. Cumhurbaşkanının değişiklik talebiyle gönderdiği maddelerin bir kısmı gerekçede gösterilen duruma 
tamamen uyarak veya hiç uymamak suretiyle değişiklik yapılırsa, 

4. Cumhurbaşkanının taleplerinin tümü kabul edilip değişiklik yapılırsa Cumhurbaşkanı bu kanunu 
ikinci bir defa iade edemez. 

İade edilen kanunda talep edilen maddelerin haricindeki maddelerde değişiklik veya ilga yapılırsa veya
hut bu kanuna evvelce olmayan bir madde eklenirse Reisicumhur bu durumda kanunu iade eder çünkü 
Meclisler bu şekildeki değişiklikleri ancak normal kanun yapma yollarında yapabilirler ve normal kanun 
yollarında yapılacak değişikliklerde ise Reisicumhurun iade hakkı doğar. Bu durum gösteriyorki bu şekilde
ki değişiklik iki esastan yoksundur. Bir, kanun Meclislerin yetkli'sini aşan bir prosedüıt içerisinde yapılmış
tır. İki, bu şekilde yapılan kanun Reisicumhurun Anayasaca tanınan hakkını ortadan kaldırmıştır. Bir kimse 
kendi kusurundan istifade edemeyeceğine göre Parlamentoda aynı hukuk kaidesine tabi olduğu için aslen 
muallel olan bir kanunu Reisicumhur elbetteki iade etme yetkisine sahip olmalıdır. 

Saygılarımla. 
Gümüşhane 

M. Orhan Akkoyunlu 

GENEL KURULA 

Bazı Orman Suçlarının Affına ye bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun; 

10 Temmuz 1973 tarihinde, bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmişti. 
Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda te-

reddüte düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Başkanlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu hak
kında Anayasa Komisyonundan mütalâa istemiştir. 

Gerek Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında ya
pılan istişareler; Cumhurbaşkanlığının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasında birleşmiş
tir. 
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Bu durumda, sözü geçen Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerekmek
te ise de, 1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun 
muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacıyle dosyanın, evvelce 
görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna havalesi uygun bulunmuştur. 

Bu şekilde işlem yapılmak üzere geri göndermeye dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 
Bilgilerinize sunulur. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 9.1. 1975 

Esas No. : 1 /232 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan Mütevellit idare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun, 10 Temmuz 1973 
tarihinde bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmesi üzerine, Meclis Başkanlığın
ca Anayasa Komisyonundan alman mütalâa, Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında yapılan istişareler so
nunda Cumhurbaşkanının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığına karar verilmiş olup, bu durum
da Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerekmekte ise de 1803 sayılı Cumhu
riyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun muvacehesinde yayımına gerek olup 
olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacı ile dosya Komisyonumuza havale edilmekle, Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu bugün Adalet ve Orman Bakanları ile bu Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle topla
narak yapılan müzakereler sonunda : 

1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun gerek 
suç tarihi ve gerekse hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları yönünden tüm orman suçlarını kapsaması 
bakımından 1779 numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının 
Düşürülmesine dair Kanundan daha geniş kapsamlı olduğu anlaşılmakla beraber 1779 sayılı Kanunun l/c 
maddesinde bu Kanun şümulüne giren suçlardan dolayı idarenin şahsî haklarının düşeceği belirtilmiştir. Halbu
ki 1803 sayılı Kanunda İdarenin şahsî hakları af kapsamına alınmamaktadır. Bu yönden 1779 numaralı Ka
nun ile 1803 numaralı Kanunun kapsamları değişmektedir ve 1779 numaralı Kanun İdarenin şahsî haklarını 
af kapsamına almakta olması sebebiyle daha geniş kapsamlıdır. 

Bu izah edilen nedenlerle her iki kanunun İdarenin şahsî haklarının af şümulüne girmesi bakımından kap
sam yönünden değişiklik bulunduğundan bu yönden daha geniş kapsamlı olan 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 
numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
Kanunun yayımının gerekli olduğuna karar verilmiştir. 

işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Ankara 
M. Alıcı 

Kastamonu 
S. Keskin 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Y. Oğuz 

Ankara 
/. H. Köylüoğlu 

Sözcü 
Çorum 

Y. Hatiboğlu 

Kars 
Y. Bozkurt 
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Kayseri Kırklareli Muş 

S. tmamoğlu M. Atagün T. A Dikmen 
(İmzada bulunamadı.) (İmzada bulunamadı.) 

Niğde Sivas Urfa 
Ş. Y. Arıbaş V. Bozatlı N. Cevheri 

(tmzada bulunamadı.) (tmzada bulunamadı.) 
Kars 

H. Yıldırım 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevvellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 Numaralı Kanun; 

10 Temmuz 1973 tarihinde, bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmişti. 
Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda te

reddüde düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Başkanlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu hak
kında Anayasa Komisyonundan mütalâa istemiştir. 

Gerek Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında ya
pılan istişareler; Cumhurbaşkanlığının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasında birleşmiş
tir* 

Bu durumda, sözü geçen Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerektiği, 
ancak, 1803 Numaralı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun 
muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacıyla dosyanın, evvelce 
görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna havalesi uygun bulunduğu, Genel Kurulun 18 . 12 . 1974 tarihli 19 
ncü Birleşiminde bilgiye sunulmak suretiyle kanun dosyası Adalet Komisyonuna sevkedilmiştir. 

Konuyu görüşen Adalet Komisyonunun 9 . 1 . 1975 tarihli ve 1/232 esas, 39 Karar numaralı Raporunda; 
1779 ve 1803 Numaralı Af Kanunlarının kapsamları saptanmış ve sonuç olarak 26 Haziran 1973 tarihli 1779 
Numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan - Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
dair Kanunun, İdarenin şahsî haklarını da af kapsamına aldığından, daha geniş kapsamlı olduğu ve bu neden 
le yayımının gerekliliğine, toplantıya katılanların ittifakı ile karar verilmiştir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının da bu konudaki görüşleri alınmıştır. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının 24 . 1 . 1975 tarihli 2551 - 1/276 Sayılı yazılarına ekli mütalâa ile Millet Meclisinin yetkili ku
rul ve komisyonlarının mütalâaları aynı noktada birleşmiştir. 

Bu nedenlerle 1779 Numaralı Kanun, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulmuştur. 
Yüce Kurulun bilgilerine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 15 . 1 . 1975 

Sayı : 8124 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevvellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen, 1779 numaralı Kanun; 10 Tem
muz 1973 tarihinde, bir daha görüşülmek üzere Sayın Cumhurbaşkanınca 2 nci kez Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderilmiştir. 
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Başkanlığımız, 2 nci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı konusun

da Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı ile istişarede bulunmak suretiyle Anayasa Komisyonunun görüşünü 
istemiştir. 

Gerek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanında yapılan görüşmeler, gerekse Anayasa Komisyonundan 
alınan mütalaa, Sayın Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmek üzere 2 nci kez geri gönderme yetkisinin bu
lunmadığı noktasında birleşmiştir. 

Bu durumda söz konusu Kanunun, yayımlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına tekrar sunulması, gerek
tiği, ancak, 1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Ka
nun muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının saptanarak karara bağlanması için, konunun, evvelce 
görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna havalesinin uygun görüldüğü, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
18 . 12 . 1974 tarihli 19 ncu Birleşiminde bilgiye sunulmuş ve Kanun dosyası Adalet Komisyonuna gön
derilmiştir. 

Konuyu görüşen Adalet Komisyonunun 9.1.1975 tarihli ve 1/232 esas, 39 karar numaralı raporunda; 
1779 ve 1803 numaralı Af kanunlarının kapsamları saptanmış ve sonuç olarak 26 Haziran 1973 tarihli 1779 
numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevvellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
dair Kanunun, idarenin şahsî haklarını da af kapsamına aldığından, daha geniş kapsamlı olduğu ve bu 
nedenle yayımının gerekliliğine, toplantıya katılanların ittifakıyla karar verilmiştir. 

Bu konuda Sayın Başkanlığınız görüşlerinin, Kanunun yayımı gecikmemesi için, en kısa zamanda Baş
kanlığımıza bildirilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

. 24 . 1 . 1975 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.1.1975 tarih ve Kanunlar Md: 8124 sayılı yazınız. 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair, 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen, 1779 numaralı Kanunla ilgili 
dosya, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu mütalaası ve Adalet Komisyonu raporu ile birlikte Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilmiş, adı geçen Komisyondan alınan 21.1.1975 ta
rih ve Esas : 418, Karar : 14 nolıı mütalaa ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla; 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2551 - 1/276 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalaası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 418 
Karar No. : 14 

21 . 1 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka
nuna ilişkin, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Ocak <Q75 tarihli ve 8124 sayılı yazıları, yüksek başkanlığı
nızın havalesi uyarınca Komisyonumuzun 21 Ocak 1975 tarihli Birleşiminde tetkik ve mütalâa olundu. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi Başkanlığının yazılarını Anayasanın 93 ncü maddesi ile Kanunların ve Ni
zamnamelerin Sureti Neşir ve îlânı ve Meriyet Tarihi Hakkındaki 4 Haziran 1928 tarihli ve 1322 sayılı Ka
nun esaslarında değerlendirerek : 

Evvelemirde, 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka

nunun Tek başına gözetilmesi gereği üzerinde durulmuş ve Anayasanın 93 ncü maddesinde tesis olunan ve 
Cumhurbaşkanınca kanunların geri gönderilip yeniden görüşülmesinin ancak bir defa için istenebileceği yo
lundaki ilke muvacehesinde ve bu işlemler de daha önce yapılıp gereğinin yerine getirilmiş bulunulması nede
ni ile bundan böyle adı geçen kanunun yayımının Anayasanın amir hükmü gereği olduğu, 

Ayrıca, 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka

nun konulusunda amaç bilinen kamu yararı mülâhazasının, işbu yazının Komisyonumuzda mütalaa olundu
ğu tarih itibariyle dahi geçerliğini aynen muhafaza ettiği, 

Kaldı ki, 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka

nunun idare şahsî haklarını düşürücü niteliği ile 15 Mayıs 1974 tarihli Genel Af Kanununun ilgili hükmüne 
kıyas ile ayrı ve kapsamı daha geniş hukukî sonuçlar ihtiva ettiği, 
sonuçlarına varmıştır. 

Mütalâaten, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Malatya 

R. Rendeci Ö. Ucuzal N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı. 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Artvin 
R. Kocaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
F. H. Esatoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
T. Kapanh 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. L 
F. Çelikbas 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
R. Erdem 

Toplantıda bulunamadı 
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Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 1 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8124 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 
İlgi : 10 . 7 . 1973 tarih ve 4 - 738 saydı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve yayımlanmak üzere Yüce 

Makamınıza ikinci kez sunulan, 1779 numaralı, Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan mütevellit İda
re Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair Kanun, 10 Temmuz 1973 tarihinde bir daha görüşülmek üzere ikinci 
kez geri gönderilmiştir. 

Bu konuda, Başkanlığımızın ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının; yetkili kurullanyle yaptığı istişare
ler, Adalet ve Anayasa komisyonlarından aldığı mütalaalar, Anayasanın 93 ncü maddesi muvacehesinde, Sa
yın Cumhurbaşkanının kanunları bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderemeyeceği noktasında top
lanmıştır. 

Bu nedenlerle 1779 numaralı Kanunun ilişik olarak tekrar sunulduğunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 31 . 1 . 1975 

4-75 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 24 Şubat 1972 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 3584 - 27049 sayılı yazınız, 
b) 4 Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazımız, 
c) 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124-61119 sayılı yazınız, 
d) 10 Temmuz 1973 tarih ve 4 - 738 sayılı yazımız, 
e) 29 Ocak 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124 -16257 sayılı yazınız. 
İlgi (e) sayılı yazınızla; Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve ya

yınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulup ilgi (d) sayılı yazımıza ek gerekçede gösterilen sebeplerle, bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş bulunan 1779 sayılı Kanunun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlıklarının; yetkili kurullariyle yaptığı istişareler, Adalet ve Anayasa Komisyonlarından aldığı mü
talaalar muvacehesinde, Cumhurbaşkanının kanunları bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri göndereme
yeceği noktasında toplandığı belirtilerek tekrar sunulduğu bildirilmektedir. 

İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, Cumhurbaşkanının yeni bir kanun olarak mütalaa ettiği ve gerekçe gös
tererek uygun bulmadığı ve bir daha görüşülmek üzere geri gönderdiği bir kanunu, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlıklarının; sadece yetkili kurullanyle istişare ve Adalet ve Anayasa Komisyonlanndan 
mütalaa alarak, yayınlanması için Cumhurbaşkanına tekrar geri göndermesi Anayasanın 93 ncü maddesini yo
rumlamak olacaktır. 

Anayasayı yorumlama yetkisi mevcut olmadığına ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzükleri 
gereğince de, Danışma Kurullan ve Komisyonlann raporları, ancak Genel Kurullann kabuUyle kesinlik ve 
geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanundan değişik ve yeni bir Ka 
nun niteliğinde olmasına rağmen 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderilmesinin (ikinci kez) olduğuna dair mütalâalar, Genel Kurullarca kabul edildiği takdirde 
bu sonuç, Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisince ikinci defa kabulü mahiyetinde anlaşılarak Kanun, 
Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince yayınlanacaktır. 

Bu nedenlerle 1779 sayılı Kanun, ilişikte geri gönderildiğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1975 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 1/232 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun; 

Cumhurbaşkanının 10 Temmuz 1973 tarihinde bir daha görüşülmesi için ikinci kez geri göndermesi üze
rine; Başkanlığımızca; Komisyonunuzun ve Adalet Komisyonunun görüşleri ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının da görüşü alınmış ve Genel Kurula bilgi verilmek suretiyle aynı noktada birleşen görüşlere 
uygun olarak, yayımlanmak üzere 29 . 1 . 1975 tarihli 8124 sayılı yazı ile Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş 
idi. Ancak Cumhurbaşkanlığı, 31 Ocak 1975 tarihli ve 4 - 75 sayılı tezkerelerinde; Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlıklarının, sadece yetkili kurulları ile istişare ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
mütalâa alarak yayımı için Cumhurbaşkanına geri göndermesinin Anayasanın 93 ncü maddesinin yorumu ola
cağı, böyle bir yetkinin bulunmadığı, Danışma Kurulu ve Komisyon raporlarının Genel Kurulların onayı ile 
kesinlik kazanacağı, 1779 numaralı Kanunun geri gönderilmesinin ikinci kez olduğuna dair mütalaaların Ge
nel Kurulların onayından geçmesi durumunda Kanunun ikinci defa kabulü mahiyetinde kabul olunarak 
Anayasanın 93 ncü maddesi gereği yayımlanacağı belirtilerek kanunu üçüncü kez geri göndermiştir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6 . 2 . 1975 tarihli toplantısında söz konusu Cumhurbaşkanlığı tezke
resi görüşülmüş ve Genel Kurula bilgi verildikten sonra dosyanın Komisyonumuza havale olunması karar 
altına alınmıştır. 

6 . 2 . 1975 tarihli 36 ncı Birleşimde Genel Kurulun bilgisine sunulan tezkere ve ilişiği dosya ektedir. 
Komisyonunuzun, konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerinin ve izlenecek usullerin saptanarak, Genel Kurulda 

görüşülmek üzere raporunuzun düzenlenmesini rica ederim. 
Saygılarımla. . 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 6 . 1975 

Esas No. : 1/232 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit Şahsî Hakların Düşürülmesine Dair Büyük Mil
let Meclisince kabul edilen 1779 numaralı Kanun, Cumhurbaşkanlığınca 10 Temmuz 1973 tarihinde tekrar gö
rüşülmek üzere ikinci defa Millet Meclisine iade edilmiş ve Millet Meclisi Başkanlığı mezkûr kanunun Ana
yasanın 93 ncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği 
hususunda Komisyonumuzdan mütalâa istemiş olup, Komisyonumuzun mütalâası 5 . 7 . 1974 gün ve 10 sa
yılı raporla Yüksek Başkanlığa arz olunmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığı Komisyonumuzun raporunu Genel Kurulun tasdikine sunmadan sadece bilgi
lerine sunmak suretiyle kanunu neşri için Cumhurbaşkanlığına göndermiş ve bu kere Cumhurbaşkanlığı işbu 
raporun Genel Kurulun onayından geçmediği cihetle kesinlik kazanamayacağı düşüncesiyle neşrinden önce 
bu hususta gereği yapılmak üzere tekrar Başkanlığa iade etmiş ve Başkanlık da Komisyonumuzun görüşünü 
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ve takibedilecek usulü sormuş ve istemiş olmakla, 26 . 6 . 1975 günü yapılan toplantı ve müzakereler so
nunda : 

Cumhurbaşkanlığının, Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir kanunu Anayasanın 93 ncü maddesine 
göre yeniden görüşülmek üzere ancak bir defa iade edebileceği hususunda alınan karar 5 . 7 . 1974 gün ve 10 
sayılı raporla Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiş olduğu cihetle iade hususunda yeniden müzakere ve 
karar ittihazına mahal olmadığına, 

Genel Kurula niyabeten vazife gören komisyonların ittihaz ettikleri karar ve raporların, Başkanlıkça 
Genel Kurula intikali hususunda İçtüzük hükümleri mevcut ve sarih olup bu mevzuda takip edilecek usul 
hakkında ayrıca bir mütalaa ve karar ittihazına keza mahal olmadığına ekseriyetle karar verilmiştir. 

İşbu rapor bir üyenin muhalefet şerhini muhtevi olarak Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
Bu rapor Sözcüsü 

Rize 
S. R. Saruhan 

Ankara 
/. H. Ketenoğlu 

İsparta 
Y. Uysal 

Kütahya 
H. C. Erdemir 

İmzada bulunamadı. 

Yozgat 
N. Korkmaz 

Başkanvekili 
İstanbul 

N. Ökmen 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. Cinisli 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
K. Bengisu 

Trabzon 
A. A. Cinel 

İmzada bulunamadı 

İsparta 
M. Cesur 

Van 
S. Yıldız 

Kâtip 
Burdur 

Muhalifim 
A. Sanlı 

Gümüşhane 
M. O. Akkoyunlu 

Kırşehir 
S. Şayiam 

Sakarya 
İV. L. İslâm 

Kars 
D. Araslı 
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