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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

A. P. Grupu Ba'şk'ahivekli Oğuz Aygün ile M. S. P. 
Grupu Başlkanveıkili Şevket Kazam ve 142 müMetve-
fclinin, Devlet Güvenlik Mahkemeleninün Kuıruluş ve 
Yargılama Usulerli Hakkındaki kanun fcdklifıilni gürüş-
ımıek için okğanüstü toplantı önergesi üzerine topla
man Genel Kurulda : 

A. P. Grup Başkalnvekileri Oğuz Aygün, İlhami 
ErtSem'in, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargilama usulleri (2/644) ve M. S. P. Grup Baş
kan vekilli Şevket Kazan'ın, Devlet Güvenlik Mahke
meleri (2/640) hakkındaki kamun tekMeriinih,. İçtü

züğün 38 noi madesinie gör© doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dalir önergeled üzerinde bir sürr 
görüşüldü. 

15 Eylül 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te topla-
nıfllmıaik üzere BIMeşiiımıe saat 19.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvdklili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 133 ııcü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad otkumak suretiyle yoklarda yapa
cağım. Salonda bulunan sayın üyelenin «burada» de
mek suretiyle yoklamaya fcatulmallaırıını rica ediyorum 
efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başlkan, bir 
yoklama 35 dakika sürdü. 

BAŞKAN — Ne yapabilirim Sayın Külâhlı, her za
manki yaptığımız usul bu. 

CEMAL KÜLÂHLI (Buırsa) — Başkanlık Divanı 
olarak dbstırüksiyonun içinde gözüküyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok istarham ededlm Sayın Külâhk 
Sağlıiklı yoklama yapmayı da obstrüksiyon olarak ka
bul ediyorsanız nasıl çalışacağız bimiiyorum? 

Sonradan gelen sayın üyeten isimlerini rica edi
yorum efendim, 

Sonradan gelen arkadaşlarımın isimlerini, öbstrük-. 
siyon saymayın lütfen, okuyayım : Sayın Yıldırım, Sa
yın Çerçel, Sayın Gülsen, Sayın Pehlivanlı, Sayın Ut
ku, Sayın Danışman, Sayın Nilüfer Gürsoy ve Sa
yın Akmumcu^ 

iBu sayın arkadaşlarımın dışında sonradan gelen ar
kadaşım var mı efendim?.. Yok. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu
cunda salonda 241 sayın üyenin bulunduğunu sapta-
dıîkv 

Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz vardır. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) TEZKERELER 

1. — A. P. Grupu Başkanvekili Oğuz Aygün ile 
M. .S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan ve 142 
milletvekilinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Tek
lifini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi. 
(4/181) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Sayın Sezgin, zaltı âlinize gündem dışı 

söz verme olanağım yok. Şu bakımdan; olağanüstü 
toplantılarda sadece olağanüstü toplantı çağrısını ge
rektiren konu görüşüldüğü için. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, lütfen 
önergemi okuyunuz. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizde «Gündem dışı 
konuşma yapılır mı, yapılmaz mı?» konusu vardır. 
Başkanın tutumuyle ilgili olsun, yönetim biçimiyle ilgi
li olsun veya herhangi bir konuyla ilgili olsun, gün
dem dışı söz verme imkânına sahip değilim. 

REFET 'SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmeme izin verin. Fevkalâde oturum, çağ
rı bakımından, toplanma •bakımından, görüşme konu
su bakımından varittir. Ekseriyet olduktan sonra nor
mal oturumdur ama konusu bakımından olağanüstü
dür, 

!Bu itibarla talebim veçhile bendenize söz verme
niz gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin... 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

Meclisin işlememesiyle ilgilidir. Danışma Kurulunun 
lişllememesiyle ilgili, halk ile hukuk ile ülgii bir yanlış 
tatbikat var ortada-

İBAŞKA'N — Sayın SeZgin, hiçbir konuda gün
dem dışı..., 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Meclisi çalıştırmamakta kasıtlısınız, tescil ediyorum. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum Sayın Sezgin, söz 
vermiyorum size, lütfen oturun. (Gürültüler) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Kasıtlı olduğu
nuzu, ciddiyet dışı olduğunuzu tescil etmek istedim. 
(C. H. P. sıralarından «Otur yerine, otur» sesleri) 

'BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Sezgin, otu
runuz yerinize. (C. H. P. ve A. P.'sıraları arasında 
karşılıklı sataşmalar) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bu
rada arkadaşlar neler söylüyor? Gerçekten çok üzü
cü. Lütfen kafanızı kaldırınız ve bakınız. 

15 .: 9 . 1976 O : 1 

EL KURULA SUNUŞLARI 

VE ÖNERGELER 

I BAŞKAN — Efendim, böyle bir söz işitmedim, 
hiçbir yönden. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Önerge okuyorum efendim, rica ederim. Lütfen 
i efendim, Meclisi çalıştırmak istiyorsanız selâmetle ça

lışmamıza imkân verin1 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne bekliyoruz Sa
yın Başkan? 

I BAŞKAN — Efendim önerge geldi, onu okuyo
rum. Sayın Aygün çok rica ederim bu kadar istical 

I göstermeyin efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hep vakit geçiri

yorsunuz da Sayın Başkan. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaldığın yerden 

devam öt. 
BAŞKAN — «Kaldığın yerden devam et» şek

linde hitap edemezsiniz Sayın Ataöv. Ben, size Sayın 
Ataöv diyerek hitap ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ediyorum. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum lütfen oturun ye

rinize. Size yakışanı yapın. (A. P. sıralarından gürül-
| -.'tüter) 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Irz düşmanı-
I na yakışır. 
I BAŞKAN — Sayın Ölçmen ve Sayın Altınsoy ta

rafından verilmiş bir önerge var. Bu önergede : 
«Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili kanun tefc-

I liflerinin Anayasa ve İçtüzük kurallarına uygun ola
rak, tam ve kâmil bir şekilde çıkmasını sağlamak ve 
'tekliflerin havale edildiği komisyonlarda görüşülüp ol-
gunlaşjtırılmasına imkân hazırlamak için görüşmelerin 
ertelenmesini arz ve teklif ederiz» diyorsunuz, 

Zaten Sayın Ölçmen teklif halen komisyonda
dır. Millet Meclisimiz gündeme alma konusunda her-

I hangi bir işlem yapmamıştır. Ancak, Genel Kurulu-
I muz teklifin gündeme alınması konusunda iradesini 
I belirtirse, ondan sonra İçtüzüğümüze göre, teklifin 
I komisyona iadesi hususu imkân dahiline girecektir. 

Teşekkür ederim. 

I Sayın Ülker : 
'«Anayasamızın 83 ncü, içtüzüğümüzün 7 nci mad

desine göre toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş 
olması şarttır. Bu açık hükümlere rağmen, konu be
lirli değildir. Şimdi, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 

I yapılan oylama, sonucu itibariyle konuyu belirleye
cektir. Sayın üyelerin oylarını bilerek kullanabilmele
ri için - çünkü ortada tek bir metin değil birden faz-
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la metin vardır - sözü geçen metinlerin, oylamadan 
önce basılıp, dağıtılması gerekmektedir. Aksi halde, 
yapılan oylama geçerli bir oylama sayılamaz. Sayın 
'Başkanlığın doğrudan doğruya bu hususu sağlaması
nı, aksi halde bu önerimin oya arzını saygılarımla 
arz ederim» diyorsunuz. 

Sayın Ülker, bu konu dünkü birleşimde tartışıl
dı ve karara (bağlandı < 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Karar içinde olan 
husus değil Sayın Başkan, başka bir şey. 

BAŞKAN — Nedir ©fendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Metinlerin basılma-

sıdır. Dün karar verilen husus nedir, bilmem. 

BAŞKAN — Efendim, metni bastırabilmemiz için, 
Genel Kurul üyelerinin bilgilerine sunabilmemiz için, 
metnin gündeme alınması gerekmektedir. Bu ister İç
tüzüğün 38 nci maddesine göre ölsün, ister komisyon
dan gelen rapor veya başka bir metin olsun, bunların 
tamamını sizlerin bilgisine sunabilmemiz ancak gün
deme girmesi ile mümkün. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, (ka
nunun müzakeresi için demiyorum Burada 38 nci 
maddeye göre, gündeme alınması bakımından oyumu
zu kullanırken metinleri tam bilmemiz lâzım. 

BAŞKAN — Sa'yın Ülker, hangi metinlerin Mil
let Meclisi Genel Kuruluna, daha doğrusu sayın üye
lerimizin bilgilerine, basılarak dağıtılacağı konusun
da İçtüzüğümüzde açık hükümler var. Arz ettiğiniz 
konu bu sayılan unsurların dışındadır efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, aslında zatıâliniz, Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Yasasının komisyonlarda olduğunu Sayın Ölç-
olen'in önergesine cevap olarak beyan ettiniz. Acaba 
bu yasa teklifleri komisyonlarda görüşülmüş müdür? 
Görüşülmemiş ise, o takdirde hangi metinler dahilin
de bir oylama yapılacaktır? Yok, görüşülmeye baş
lanmış ise, bir anlaşmaya varılmış mıdır, varılmamış 
mıdır, yoksa komisyonda da mı bir düşünce farklılığı 
olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, 38 nci... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çünkü, irade

mizi oylarımızla beyan edeceğiz. 
BAŞKAN —• Anladım efendim. 
3>8 nci madde açık. Komisyonlarda 45 gün bekle

tilmiş olmasına rağmen görüşülmeyen kanun tasa
rı ve tekliflerinin Millet Meclisi gündemine alınmasıy-
le ilgili olduğunu biliyorsunuz. 
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Millet Meclisi komisyonlarında olan tekliflerin 
miiMetvekillerine dağıtılması bahis konusu olmadığına 
göre ve komisyon çalışmaları tüm arkadaşlarımıza 
açık bulunduğuna göre, milletvekillerinin, illâ basıla
rak bu metinlerden haberdar olması keyfiyeti bahis 
(konusu değildir, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz... (A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Böyle karşılııklı ko
nuşmakta... 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. Mesele
yi sağlıkla halledelim, rica ediyorum efendim... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Komisyo

nun, Devlet Güvenlik... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bir dakilka müsaade 

eder misiniz? 

ALİ NEJAT ÖLÇSN (İstanbul) — Komisyonun, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasını bugüne kadar 
görüşmediğini ifade buyurdunuz. Komisyonu topla
mak, çalışmaya davet etmek hususunda Başkanlıik Di
vanı olarak bir telkinde bulunmak ihtiyacını hisset
meniz gerekir mi? 

BAŞKAN — Efendim, bu husus Başkanlığın gö
revidir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Balkanım, 

verdiğiniz cevapta, Umumî Heyetin verilen tekliften 
kabul edeceği varsayımından hareket ettiniz... 

BAŞKAN — Hayır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Şayet, Umumî Heyet bu teklifleri reddettiği tak
dirde, o zaman olağanüsitü toplantının gereği ortadan 
kalkacak ve komisyonların toplanmasına da ihtiyaç 
hâsıl Olmayacaktır. 

Bu Meclisten, komisyonsuz, hele hele ihtisas mah
kemesi niteliğinde bir kuruluş kanununu geçirmek, o 
ıkanunun iptal edilmesini istemdk demektir. Onun için 
lütfen, önergemiz halkkında söz vermenizi, 641e göre 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, gündeme girmiş bir 
'konu olmadığı için bunun komisyona iadesi veya ko
misyonların çalışmasını sağlamak için çalışmayı erte
lemek imkânı maalesef şimdi ne Başkanlığın elinde, ne 
de Genel Kurulun elinde. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre geriye bırakıma is
temlimiz var. Geriye bırakma işleminin de bütün öbür 
işlerden önce görüşülmesi gerekir. 

BAŞKAN — Neyi geriye bırakma? Çalışmayı de
ğil efendim, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Görüşmeleri, ko
misyonların çalışmasını temin etmek üzere geriye bı
raktırmak istiyoruz. Önergemizdeki husus o noktada 
topl'anmalktadır^ 

BAŞKAN — Bir dakikanızı alayım efendim. 
FERRUH BOZ0EYLİ (İstanbul) — 64 ncü mad

de. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifi üze
rindeki görüşmelerin İçtüzüğün 64 ncü maddesine gö
re ertelenmesine dair. 

iBAŞKAN — Bu bir usul meselesidir, Başkanlık 
da bu şekilde kabul etmektedir. 

©uyurun efendim, size söz veriyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Teşekkür ederim... 

(A. P. sıralarından gürültüler) 
(İLHAMI ERTEM (Edirne) — Önergenin aleyhin

de söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? Yani önerge

nin aleyhinde söz istiyorsunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet. 
iBAŞKAN — Tabiî mümkün. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Özelikle muhterem Adalet Partili arkadaş!arımı
zın sinirlenmelerine ve konuyu sanki amacından sap-
tıdıyormuşuzcasına bir tutum almalarına üzüntümü 
belirtmek isterim. Aslında aynı hedefe varmak: için 
bazı yanlışlılkları bertaraf etme ve uyarıda bulunma 
çabası içindeyiz. Yanlış anlaşılmamasını rica ediyo
rum. 

Demokratik Parti Grupu, Devlet Güvenlik Mah-
'kemelerinıin devletin güvenlıiğini sağlamak açısından 
kurulması gereğine samimiyetle inanmaktadır. Şimdi
ye kadar..-. (Mikrofonun kesilmesi) 

TRT'den Mışmıştık, şimdi de Meclis mikrofonları 
başladı sesimizi kesmeye. (C H. P. sıralarından alıkış-
lar) 

İBir yıldır Hükümetin, taahhüt etmesine rağmen, 
'bir tasarı hazırlamamış olması büyük bir eksikliktir. 
Buna rağmen bu kanunun çıkarılması için elbirliği ile 
bir çaba gösterilmiş ve dünden beri burada samimî 
bir toplantı aktedilmektedir. Bundan evvel iptal edi
len kanun şekil hataları yüzünden iptal edilmiştir. Bu 
yüzden, bu seferki çıkarılacak kanunda Demokratik 
Parti Grupu olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

gereğine işaret etmek istiyoruz. Dünden beri usul tar
tışmaları yapma'kta ve bazı açık noktalar bırakmak
tayız. Olağanüstü toplantı çağırışında dahi müphem 
noktalar kalmıştır. Teklif denilmiştir, teklifler denil
miştir, konu denilmiştir; konu, Anayasa Mahkemeli
nin bozabileceği bir düzeyde, prosedür içinde ilerle
mektedir. Bunu önleyebilmek, kâmil ve eksiksiz bir 
kanun çıkarabilmek, Anayasa ve İçtüzüğe uygun bir 
kanun çıkarabilmek için teklif ediyoruz; Yüce He
yetinizin de ıbu konuda tasviplerini rica ediyoruz. Di
yoruz ki; Anayasa Mahkemesinden dönmemesi için 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu gibi 
bir ihtisas mahkemesini kuran bir kanunu bu Mec
lislerden ihtisas komisyonsuz geçirmeye imkân yoktur. 
Burada, komisyonun fikri sorulduğunda ortada olma
yan bir komisyon; komisyonlarda görüşülmediği için 
fikri sorulduğunda cevap veremeyecek bir hükümet. 
Hükümetsiz ve komisyonsuz bir kanunu, hele böyle 
ince bir kanunu buradan geçirmeye imkân yoktur; tek
rardan uyarı görevimizi yapıyoruz. 

Bir yıl beklenilmiştir, 365 gün yatılmıştır; üç gün 
daha beklenilebilir. Üç gün içinde komisyonlar göre
ve çağrılabilir, 1/3 ile komisyonlar toplanabilir. Biz 
de Demokratik Parti olarak Hükümeti teşkil eden par
tilere yardımcı olarak, bu kanun tekliflerinin komis
yonlarda bir an önce görüşülmesini temin etmeyi ta
ahhüt ediyoruz. Ayrıca, ortada dört tane teklif var
dır. Her ne kadar «Sayın Atagün'ün teklifi bu konu 
içine ıgirmiyo» dedi ise de Sayın Başkanlık Divanı, 
bizim görüşümüz o mealde değildir. Konu dendiği 
için, bu konu ile ilgili olduğu için ve hatta en eslki 
teklif olduğu için ilik önce Mehmet Atagün'ün tekli
finin görüşülmesi gerekirdi. 

Bundan başka Adalet Partisi Grup Başkanvekil-
1 erinin, Millî Selâmet Partisi Grup Başkanvekilleri-
nin ve Cumhuriyetçi Güven Partisi Grup Başkanve-
killerinin de teklifleri vardır. Bu dört teklifin komis
yonda görüşülerek tevhit edilmesini teklif ediyoruz. 
Ancak bu dört teklif tevhit edildiği, Ibirleştirildiği ve 
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aksaklıkları düzeltilerek Hükümetin de görüşü alına
rak ve komisyon son şeklini verdikten ve Meclise in
dirdikten sonra bu Mecliste görüşülmesi ona ciddî 
hazırlanmış, Anayasaya ve İçtüzüğe uygun bir kanun 
niteliğini verecektir. Bu bakımdan yanlışlık yapılma
masını, bunca gün beklendikten sonra 2 - 3 gün daha 
sabredilerek mütekâmil bir hale getirilmesi için bu 
önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan önergemize iltifat edilmesini rica 
ediyoruz. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partililerden de rica
mız; bu meseleyi komisyonlarda olsun, Umumî Heyet
te olsun argümanlarını, mülâhazalarını burada serdet-
mek suretiyle bu kanun hakkındaki görüşlerini belirt
meleridir. Kendilerinin bu şekilde usulsel yaptıkları 
engellemelerin neticeye varmaya müessir olmayacağı 
kanaatini taşıyoruz Demokratik Parti olarak. 

Bir noktaya daha, teknik bir noktaya daha dik
katlerinizi çekmek isterim. Yarın perşembedir ve Mec
lis yarından itibaren bu çalışmalarını bitiremediği tak
dirde salıya kadar otomabikman bu meseleyi ertelemiş 
olacaktır. Bu arada zaten komisyonlar da Başkanlık 
Divanınca toplantıya çağrılarak görevlerim' yapmış ve 
salı gününe kadar kanun tekliflerini tevhit etmiş, ince
lemiş, icap eden kuruluşları dinlemiş, Hükümetti dinle
miş, Hükümetin görüşünü almış şekilde aşağıya indir
me imkânına sahip olacaktır. 

Bu anlayış 'içinde bütün siyasî parti gruplarımı
zın ve milletvekili arkadaşlarımızın bu hassasiyetimizi 
nazarı dikkate almalarını ve önergemize müspet oy 
kullanmalarını rica eder, Demokratik Parti Grupu 
adına saygılar arz ederim. (D. P. sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Aleyhte Sayın Ertem, buyurun efendim* 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayım Balkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Obstrüks'iyomun, artık Millet Meclisinin çalış -

tmiallanınıa gölge düşürecelk hale getirildiğini görmenin 
büyük üzüntüsü içindeyim. (C. H. P. sıralat mdan gü
rültüler). 

Hele Sayım Başkanım tutumumun da bu hususta 
leri derecede taraf tutar tarzda cereyan etmesi, Mil
let Meclislinde konunun konuşulaımiaz hale gelmesini 
dağlamaktadır. (A. P. sıralarımdan alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, dün 38 nci maddeye göre 
burada görüşme açıldı. Nedir 38 nci madde? 

38 nci madde; komisyonlarda konuşulmamış tek
liflerim 45 güm geçtikten sonra Genel Kurul gündemi
ne alınıp alınmaması konusudur. 

Bu husus için, hiç yeri yokken, gereği yokken Sa
yın Başkan - özür dilenim - son tutumlarıyle o ka
naati getirdi ki, sırf zaman doldursun diye 73 ncü 
maddeye göre müzakere açtı, her grupa söz verdi. 
Müddeti uzatma önergesini de, 7'den sonra konuş
ması gerekirken, anada konuşmak suretiyle saati dol
durdu. Bunun neticesinde dün 38 mci madde ile ilgili 
olarak 73 ncü maddeye göne 'Mir uısull (müzakeresi ya
pıldığı ve her grupa 20'şar dakika söz verildiği halde 
ve dün en sonda. (C. H. P. s malarımdan gürültüieir.) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hangi konu
yu görüşüyoruz Sayım Başkan? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ne oluyorsunuz 
beyefendiler?. Nedir davanız? (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayım Ertem.. Sayım Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bern konuşuyo

rum. 
BAŞKAN — Sayım Ertem konu üzerinde komuş-

manıiz lâzım. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Konu üzerimde 

komuşuyorum. 
BAŞKAN — Bunun dışımda komuşamazsımız efen

dim, rica ediyorum, lütfen. (A. P. sımalarımdan gürül
tüler) Müsamahamı fazla zorliarnayın Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Hiç zorlamıyo-
rum, o kadar konu üzeıindeyimı kıi, tekrar arz edıi-
yorum, diyorum ki, burada Sayım Başkamın bu öner
ge üzenimde söz vermeye hakkı yoktur, bu ömergıeriıim 
burada fcomuşulmıaısımım yeri yoktur. Çünkü, dün 38 
nci maddeye göre bu mesele konuşuldu, 73 mcü mad
deye göre de usul meselesi yapıldı, her grupa söz 
verildi, diyorum. 

Sayın Başkam size soruyorum, bu konuşmam ne
resiyle bu ömergemim ve komumum dışındadır? Tam 'içim
dedir, tam. 

Şimdi ikinci hususla geliyorum. Bir defa (tekrar 
topluyorum) dün 38 ndi maddeye göre burada konuş
ma yapıldıktan sorma, tekrar burada Sayın Ölçmem''in 
konuştuğu husus 38 mci maddenin gereğidir, yani 38 
mci maddeye göre Genel Kurula inrnııeyl kabul etme
meye dönük bir konuşmadır. Gruplar bunu dün ko
nuştular, kişisel konuşmalar oldu. Tekrar burnum usul
le, bumun tekrar ömarge konusu yapılmasına ve Sayın 
Başkanın buna söz vermesine nasıl hukukî bir imkân 
bulunur, bir. 

. İkincisi; bütün konuşmalar bittikten, oylamaya 
geçildikten soruna, Sayım Başkam ması! olur da, oyllâ  
mayı devam ettirmesi gerekirken tekrar önergeler hak
kında konuşturur? 
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Bütün bu tutumlar göstermektedir ki, Sayın Baş
kan usul içinde değildir, Sayın Başkan taraf tutmak-
dır. Cumhuriyet Halik Partisinin çeşitfl'i tarzda be
yan ettiği gibi, bu kanunu konuşturmamak, bu kanu
num konuşulmasında bıkkınlık getirmek, engellemek 
için ne yapmak istenirse bütün bunlara Sayın Başkan 
maalesef imkân vermektedir. (C. H. P. sımalarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Son sözüm şu

dur iki, konuşmalar bitmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Ertem belim tutumum hak

kında söz vermedim s'ize, size önerge üzerinde söz 
verdim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
, konuşmaımı bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Size önerge üzerinde söz verdim, çok 
rica ediyorum. BitıMyorsunuz, ama konunun içerisin
de konuşmuyorsunuz. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Tam konunun 
içindeyim, tam. 

Konuşmalar bitmiştir. Sayın Ölçmen'in öner
gesinin mevzuu, dün konuşulması yapılan 38 noi mad
de gereği içindedir. Binaenaleyh, söz verilmesine ve 
bu hususita konuşma açimasuna iımkân yoktur. Başla
mış olduğunuz oylamayı devam ettdırmıemıiz gereklidir. 
Devam ettirdiğiniz talkdirde, eğer Genel Kurul 38 
neti maddeye göre Umumî Heyete bu meselenin intt-
kalliinii kabul etmezse, o zaman tabiî haliyle bu teklifler 
İkomisyanıa intikal eder, (komisyondan gelmesini de 
Genel Kurul bekler. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Lehte, Sayın Ülker, buyuran efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla-

f-ım, dün de burada, huzurunuzda (ifade etliğim gibi, 
gerçekten bu yasanın çıkarılmasında izlenen yol, Par
lamentomuz için üzüntü vericidir. İçtüzük var, Ana
yasa var, hepsi var, ama bunları uygulayan yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başkan dahil. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Oradaki arkadaşı

mla söylüyorum, tekrar ediyorlar; ıbunu uygulayan 
yok, doğru. 

Burada bir yasanın yapılması için belli yoilar var. 
Biz Meclis olaralk komisyonlar seçmişiz, (içimizde uz-
muan olan arkadaşları belli komisyonlara getirmişiz. 
Bu komisyonlar mevcut. Parlarnıento toplantı halinde. 
Komisyonların toplanması sayı bakımından mümkün. 
Biz bütün bu ciddî müesseseleri bir tarafa bırakarak, 
ancak istisnaî hallerde kullanılabilecek bir usulü dün 
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I de 'ifade etiğim gibi, bür partiler grupu olarak, Hükü
mette bulunan partiler olarak kullanmaya kalkıyo-
ruz. Neyi nereden geçirmek istiyoruz. Neyli 
nereden kaçırmak istiyoruz değerli arkadaşlarım? 
Normal olaralk kanunlar komisyonlarda görüşü
lür, orada oluşturulur, buraya bir .komisyon 

I getirir, kanunu müdafaa eder, icap ederse geriye alır, 
düzeltir, tekrar getirir, bütün Parlamentonun olanak
larına sahiptir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hem bir 
öneri veriyoruz ve bütün bu kanunlar görüşülsün di
yoruz - konusu 'belli almayan bir öneri - hem de ar
kasından diyoruz İki, komisyonlarla bu iştin alâkası 
yoktur; burada doğrudan doğruya konuşturacağız işi 
ve hepsi konuşulsun dediğimiz halde, kendi aramızda 
bir karar vereceğiz, bunlardan 'bizim istediğimiz bir 
tanesini konuşturacağız. Öneriyi veriyorsunuz, hepsini 
konuşturacağız diyorsunuz. Öneriye vuzuh vermiyor
sunuz, açıklık getirmiyorsunuz, Anayasanın 83 ncü 
maddesini ihlâl ediyorsunuz, arkasından geliyorsunuz 
Meclisin normal komisyonlarım bir tarafa koyuyor
sunuz. Meçisin normal komisyonları, Meclisin var
lığım teşkil eder. Bu normal komisyonlardan geçir
meme usulü bu Mecliste kabul edildiji zaman, Meclis 
ortadan kalkmış olur, ihtisas ortadan kalkmış olur, 
tetkik - araştırma ortadan kalkmış olur, yalnız par
mak hesabına dökülür değerli arkadaşlarım. O bakım
dan, Demokratik Partinin, gayet ölçülü bir şekilde ve 
size yardım etmek üzere, sağlam kanun çıkarmak ve 
Anayasa Mahkemesinden çevirtmemek üzere yaptığı 
yerinde bir teklife karşı çıkıyorsunuz. 

Ben ayrıca bir şeyi ilâve ediyorum değerli arka
daşlarım; yani o görüşe katılıyorum ve dün de burada 
ifade ettiğim bir noktayı söylemek istiyorum. Öneri
nizde ne diyorsunuz? O belirsiz önerinizde: «Bu konu
da Başkanlığa verilmiş kanun tekliflerinin biran önce 
görüşülmesi içini». Bu kanun tekMfleri bir tane değil; 
«tekliflerinin» demek, birden fazla teklif manasına 
gelir, bunları kast ediyorsunuz, başka türlü anlamaya 
imkân yoktur. Bunlar bir arada nerede görüşülebilir? 
Eğer 38 nci maddeye göre oylama yaparsanız, onlar
dan bir tanesini gündeme alacaksınız, onu konuşacak
sınız, diğerlerini konuşmayacaksınız. Onları konuşma
dığınız zaman, bu Mecliste aynı konudaki yasaları bir
leştirmeden konuştuğunuz zaman, o yasa teklifleri O 
bir tane gündeme alınanın dışında kalan sahiplerinin 
Anayasadan gelen kanun teklif etme hakları ne ola

cak? Ortada kalacak. Onun için diyorum ki. 
BAŞKAN — Bu ayrı bir konu Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Buna bağlıyorum 

efendim; gerekçe olarak söylüyorum. 
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Onun için, onların da beraber görüşülmesi, ayrıca 
bu maktadan da Mir Anayasa ihlâli yapılmaıması bakı
mımdan kendi önerimizde de belirttiğim/i gibi, bu işin 
mutlak ve mutlak Komisyonda görüşülmesi lâzımdır. 

Saygılar sumiarım değtrlü arkadaşlarımı. (C. H. P. 
sırallrından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Buyurun Sayım Kazam. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Demokratik Pairti Grupuinun, Devlet Güvenlik 
Mahkemalarıi Kanununun veya kanun tekliflerimin 
komisyonlarda müzakere edildikten sanıra görüşülmesi 
hususnda vermiiş olduğu önergeyi Siayıın Başkan usul 
müzakeresin aliline gatirnıiştiir. Hemen ifade edeyim 
iki, Sayın Başkanın bu tutumu son derece yersizdir. 
Yersizdir; çünkü, 64 ıncü madde görüşmeye yer olup 
olmaması ve buna taalluk eden bazı meselelerin diğer 
işlerden önce konuşulacağım ifade etmektedir. Burada 
görüşmeye yer olup olmaması meselesi, bir takdir me
selesidir. Halbuki içtüzüğün olağanüstü toplamtılada 
ilgili 7 inci ımiaddeslimde «Konu göirüşülüir.» dermiş ol
mak, o kanunum görüşülmeye değer olup olmadığı
mın müzakere vesilesi hallime getiiırilmiesine hiç bir za
man îiımlkân vermez. Bu 'bakımdan, Sayın Başkamın 
şurada bu usul müzaikeresM açmış olması san derece 
hatalıdır, san derece lisiabetsizdir. Çünkü, Sayın Baş
kam 64 moü maddenin 1 indi fıkrasını la yıkı veçhile 
okumiamış, işi aceleye getirmiştir. Bu bakımdan, 7 nei 
ımaddenlim sarahati fcaırşısmda ikomuınum görüşülmesi 
lâzımdur. Konunun Ibelrsiizliği husiusumda dünden 
iberli yapılan usu! .taırtışmallairı artııik ortaya çıkmıştır, 
likilrlier belli olmuştur, söylenırnesfi lâzım gelem her şey 
söylenmiştir. 

Evet, bu kianün tekliflerinlim komisyonlarda mü
zakere edilerek: MMeştMimesıi, tek hık metin halline 
getirtilmesi bütün gruplarım arzu ettiği bir husustur; 
ama mümkün ofaamııştıır. Çünikü, komıisyomlaır top-
lanarmamıışsa, komıisyonların topliainiaımıamasının maze
retimi biç bir grup başkasına atamaz. Hepıim'iz bun
dan mesulüz. 

HAYRETTİN UYSAL (Saikaa-ya) — Biz mesul 
değiliz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şu anda âcıil bir 
durumla karşı fcaırşıyayız. 38 noi maddeye göre veınil-
imiş ve doğrudan doğruya gündemle alınması çerçevesi 
(içerlisimde birtakım önergeler viardıir, (bu önergelerim 
oylanması lâzımdır. Bu önergeler içtüzüğün hüküımle-
ırlme göre verilmiş önergelerdir. «Bu önergelere rağ

men, bu 'kanun buraya gelir, burada müzakere edi
lirse, Anayasa Mahkemasıi iptal ©dar» demiyor. Ana
yasa Mahkemesi/nıin iptali, Anayasaya aykırılık veya 
içtüzüğe aykırılık halinde mevzuubahisfciir. içtüzüğe 
aykırİk mevzuubahis olmıadıkça, Anayasa Mah'kemıe-
siinin keyfî olanak bir kanunu iptal ötmesi mülmikün 
değildik; hiç fok zamam da mümkün olmayaoalktür. 
Onun için, bu noktalan açıkça hepimiz bildiğimiz 
halde, Miram evel garaşülmesi lâzım geden 'bir mevzu
da usul müzakereleriyle elbette vakit afallamamız, va
kitleri işgal etmemısmıiz lâzımdı. Bu bakımdan, Sayın 
Başkamın 'bu mevzuda açmaş olduğu usul müzakere-
sümıiin son derece yersiz olduğumu ifade edliyoır ve Sa-
yıin Başkanı, olağanüstü toplantının, görüşülmesini 
arnıiir hüküm halline getirdiği bir meselede 7 nci mad
denin son fıkrasına uygun bık şekilde hareket etme
ye davet ediyor, hepimizi saygıyi'e selâmlıyorum. 
(M. S. P. 'Simalaırandam, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Değerli arkadaşlarım, konuyu.. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

önergenin lehimde söz (istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lehte ve al'eyhte 2'şer kişi
ye söz verdim, adet tamamlandı. 

HİLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Sayım Başkan, 
2 kişi konuşmadı. 

BAŞKAN — DeğerHi arkadaşlarımı, konuyu usul 
meselesi haline getirerek müzakere açmamın nedenli, 
38 nci maddeye göre, bir konunun gündemle -ataması 
bahis konusu - «Usul müzakereleri sonunda Genel 
Kurul öylesine bir kanaate varabilir ki, 38 nci mad
deye göre verilmiş olan önergeler geri alınabilir ve 
konu doğrudan doğruya komisyona gidelbilü» şekin-
de (idi. 

Şimdi, .sayım teklif isiahipleriniin böyle bir arzuları 
bahis konusu olmadığımla göre, oylama işlemime ge
çiyorum efendim. (C. H. P. sıralarından 10 milletve-
kıillii ayağa kalktı.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, ço
ğunluk yok. (A. P. sıralarımdan gürültüler.) 

BAŞKAN — Önerge üzerimde oylama yapmıyo
rum Sayım Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Işari oyla
ma yapıyorsunuz efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Denizlli) — İşiaırli oya sunuyorsu
nuz Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, içtüzüğüm 38 neti mad
desine göre gündeme alınıp alınmaması konusunda 
açık oy talebi var. Açık oy talebimin bulunduğu mev
zuda yoklama yaipmlaım mümlkün değildir. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ef«adlim, 
önoe sayım Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri-
nlkı önergesi var. (A. P. sıralarımdan (Otur 'be, otur!» 
sesleri). 

BAŞKAN — Hayır, ben önergeyi kendi kanaatiim-
le hallettim Sayın Uysal. 

HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, o önerge üzeninde müzakere (açtınız. 

BAŞKAN — Evet ama; sonumda iiâ oylama ya-
paoaksun demiyor Başkana ©fendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, oy
lama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylamia ya
pıyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Hayır hayır ben konunun ©sasım 
oylamaya geçiiyorum efendim. Bu konuda da sayın 
grupuınuz tarafından verilmiş açık oylama önergesi 
vardır, onu okutacağımı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
64'e göre oylama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — 64'e göre oylama yapmıyorum Sayın 
Uysal'. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
diye? 

BAŞKAN — Kanaatimi arz ettim, mesele bitti. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Buradaki 

müzakerelerde hangi maddeye göre kanaatinizi.. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeye göre yapıtım efen-
düm. ister işaretle oylarsımz, konuyu o şakide hal-
ledersıiinıiz; isterseniz kanaat olarak, Başkanlık kanaati 
olarak kanaatinizi belirlersiniz, ımıesdlıe biter. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz şimdi 
iş'arî oylama yapmayacak mısınız efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, oyla
ma usulü hakkında vuzuha kavuşmak istiyorum efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylama usu
lünüz hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim rica edertim. Neyi oylaya
cağım Sayın Uysal?. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 64 ncü mad
deye göre. 

BAŞKAN — Usul müzakerasii açma sebebimi arz 
ettiim Sayın Uysal ve sonuçta da Başkanlığın kanaatini 
arz etim. Antik size söz verme olanağım yok maalesef. 

HAYRETTİN UYSAL (Saafcrya) — Sayın Baş
kan, ibi'r şey arz etmeme müsaade eder misimiz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal. Lütfen, 
lütfen.. 

Açık oylamia önergesini okutuyorum efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
oylama uslunuz hakkımda bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oylayacağımız önergeyi, sayın üye
leri derhatır etmek için tekrar okutuyorum. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
önerge tfeddolum'duğu takdirde öbür önergeyi oylaya
cak mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, bunu sırası geldiğinde 
ifade eednim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ona göre oy 
kullanacağız Sayım Başkanım. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde ifade ederim efen
dim. İstirham ediyorum. 

Ben, miçim usuıl meselesi yaptığımı arz ettim Sayın 
Önder ve sonucu da arz eötim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Şimdi bir önerge 
okutuyorsunuz; bu önerge reddöîunursa - bu, A. P.' 
mıin önergesi, bir dıe M. S. P.'nıiın var diğerini de oy- ' 
iayacak misimiz? 

BAŞKAN — Reddedilirse onu da işleme koyaca
ğım. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Reddedilirse elbette efendlim, pek 
tabiî efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kabul edilirse, di
ğer önergeyi oya koyacak mısınız Sayım Başkan? 

BAŞKAN — Kabul edilirse koymayacağım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kabul edilmediği takdirde. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum Sayın ölçen, 
bir dakikamızı rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN İstanbul) — Usul hatası yap
mamanız için arz ediyorum. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — A. P. Grup Başkanveklileri Oğuz Aygün ile 
İlhami Ertem'in, «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanun 
Teklifi» nin, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/644, 4/182) 

BAŞKAN — Oylama işlemine geçmeden evvel, 
öınetrgeyi tekrar okutuyorum: 

Mlüet Meclsıi Başkianllığıına 
15 . 6 i 1976 günü Devlet Güvendik Mahkemele

rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında ver
miş butonduğumıuz 2/644 esas numaralı kamım teklifi
mizin, Milat Meclsıi İçtüzüğünün 38 ndi maddesi ge-
rteğimce gündeme alüınmıasiinı arz ve teklif ©derliz. 

•Millet Meclisi A. P. Grupu Başkanvekillledi 
Ankıaına Miiietvekli Edirne Milletvekili 

Oğuz Aygün İlhami Ertem 

BAŞKAN — Bu konuya ilişkin açık oylama iste
ği var, okutuyorum efendim'. 

Millet Meclisi Başkanlığına i 
DGM ile ilgili Oğuz Aygün'ün kanun teklifinin 

gündeme alınması için verilmiş bulunan önergenin 
açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Denizli Sivas 

Hüdai Oral Ahmet Durakoğlu 
Antalya Sakarya 

Fahri Özçelik Hayrettin Uysal 
Kocaeli Bursa 

İbrahim Akdoğan Mehmet Emekli 
(Trabzon İstanbul 

H. Kadri Eyüpoğlu A. Doğan Öztunç 
Adana Adana 

Osman Çıtak tlter Çubukçu 
Eskişehir Amasya 

Murat Kâhyaoğlu Hasan Bütüner 
İstanbul Çorum 

Kâzım Özeke Etem Eken 
Ağrı Erzincan 

Cemil Erhan Hasan Çetinkaya 
İstanbul Gümüşhane 

M. Emin Sungur Erol Tuncer 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergede açık 
oylama biçimi hakkında herhangi bir talep yoktur, 
Başkanlığınız oylamanın ad okunmak suretiyle ve sa

yın üyelerin, «Kabul»!, «ret», veya «çekin'ser», biçim
de iradelerini izhar etmek suretiyle yapılması husu
sunu teklif etmektedir. 

Kabul eden sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama işlemi bu biçimde yapılacaktır. 
Oylamaya açık oy talebinde bulunan sayın üye

lerin oylarım aldıktan sonra Adana ilinden başlamak 
suretiyle devam edeceğiz efendim. 

Sayın Hüdai Oral?.? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) •*- Ret. 
»BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakoğlu?.. Yok. 
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Tekabbül ediyorum, 

ret. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik?.. Yok. 
HALİL DERE (Muğla) — Tekabbül ediyorum, 

ret. 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?., 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ret. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Akdoğan?.. Yok. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Tekabbül ediyo

rum, ret. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kadri Eyüpoğlu?.. 

Yok. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Tekabbül ediyo

rum, ret. 
BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç?., 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ret. 
BAŞKAN — Sayın Murat Kâhyaoğlu?.. Yok. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Tekabbül ediyo
rum, ret. 

BAŞKAN — Sayın Osman Çıtak... Yok. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Tekabbül ediyo

rum, ret. 
İBAŞKAN — Sayın İlter Çubukçu?,. Yok. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Tekabbül 

ediyorum, ret. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Bütüner?.. 
HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Ret. 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Özeke?.. 
KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Ret 
-BAŞKAN — Sayın Cemil Erhan?.. Yok. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bendeniz tekabbül 

ediyorum1. 
BAŞKAN — Peki efendim, Oyunuz ne? 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ret 
Sayın, Etem Eken?.. 
ETEM EKEN (Çorut) — Ret. 
Sayın Hasan Çetinkaya?.. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Ret. 
Sayın Mehmet Emin Sungur?.. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — ret. 
Sayın Erol Tuncer?.. Yok. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bendeniz 

tdka'bbül ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. Oyunuz ne? 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ret. 
BAŞKAN — Bu suretle açık oylama isteminde 

bulunan 15 üyeden fazla imzalı önerge sahiplerinin 
oy verme işlemini bitirmiş oluyoruz. 

Şimdi efendim, hasta olan arkadaşlarımın oyları
nı toplayacağım : 

Sayın Hasan Özçelik?.. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Kabul. 
ıSayın Şener Battal?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Kabul, 
Mazereti olduğunu beyan eden başkaca arkada

şımız olmadığına göre Adana ilinden başlayarak oy
ları toplamaya devam edeceğiz efendim. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Başka oylama işlemine katılmayan 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız açık oylama so

nucunda 240 sayın üyenin kabul, 17 sayın üyenin ret 
oyu kullandığım saptadık. 

»Bu suretle oylarınıza sunduğumuz önerge, kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gündeme alınması Genel 
Kurulca kalbul edilen kanun teklifi İçtüzüğümüzün 
53 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre basılıp, üyele
re dağıtılacaktır. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasına göre Hükümet ta
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme alınması Genel Kurulca kabul edilen 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanun teklifinin basılıp, dağıtıl
masından itibaren 48 saat geçmeden görüşülmesi; 
Anayasamızın 136 nci maddesinin emri olan ve 1773 
sayılı Kanunla kurulmuş bulunan bu mahkemelerin, 
Devletin bütünlüğünü, hür demokratik düzen ve Cum
huriyet aleyhine işlenen suçlar hakkındaki çok önem

li olan görevlerine devamları için zarurî ve kanunun 
belli bir süre içinde çıkarılması gerektiğinden çok 
müstaceldir. 

Bu nedenlerle İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre, teklifin basılıp dağıtılmasından itiba
ren 48 saat geçmeden görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 15 . 9 . 1976 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir şey mi buyuruyorsunuz sayın 

Oral?.. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Önerge aleyhinde 

söz istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben de aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz istiyorsunuz. 
Sayın Uysal, zatıâliniz de aleyhte söz istiyorsunuz? 
Sayın Oral, buyurun efendim, 

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

Olağanüstü çağrı önergesinde kionu tanımlanma
mış ioinasına rağmen Sayın Başkanlık Divanı, 90 
üyenin tanımlaması gereken konuyu, 38 nci madde
yi işleterek, Genel Kurula tanımlatmış ve bu arada 
verilen bir önergeyi de oylamak suretiyle, Ankara 
Milletvekili Sayın Oğuz Aygün ile Edime Milletve
killi Sayın İMıami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkın-: 
daki kanun teklifini (2/644), 38 nci madde gözönün-
de tutulmak suretiyle gündeme aldırtmış ve böylece 
Genel Kurula daha önce 'olağanüstü toplantı nede-' 
niyle bildirilmesi gereken bir konuda şu anda (böyle 
'bir tekliflin konuşulacağını söylemiştir, karar altına 
almıştır. Bu tamamıen Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. 
Konuyu bu kanun teklifini çağrı önergesine bağla-* 
mak suretiyle bu önergeyi konuşacağız diye Parla
mento üyelerine çok önceden tebligat yapılması ye 
üyelerin bu teklif üzerinde görüşlerinıi hazırlayarak 
buraya gelmeleri ve görüşlerini ifade etmeleri gere
kirdi. Parlamento geleneği de budur, görüşmenin ge* 
leneği de budur, Anayasa da budur, İçtüzük de bu
dur. 

Oysa ki bulgun, Millet Meclisi bilmediği bir ko
nuyu, teklifi görüşme zorunluluğunda bırakan bir 
Hükümet teklifiyle, önergesiyle karşı karşıyadır. 

Hükümet teklifinin oya konulması mümkün de
ğildir kanısını taşıyoruz. Nedenii şu : 
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/Değerli ark adaşlarım, 50 nci maddede bir hüküm 
var, göklerimizi doğrulayan. 50 nci maddenin son 
bendi şöyle : Danışma Kurulunun görüşü alınıp Ge
nel Kurulca kararlaştınl'madıkça, Başkan tarafından 
görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus 
Genel Kurulda konuşulamaz. 

Demek ki içtüzüğümüzün aislı, Genel Kurulda 
görüşülecek olan kanun teklif ve tasarılarının bas
tırılıp dağıtıldıktan sonra görüşülmesini öngörür. 
Bastırılmıştır, dağıtılmıştır, 48 saat geçmeden evvel 
görüşülmesi ile ilgili bir önerge verildiği zaman 
tartışabiliniz, tartışalım. Ama bugün söıyler misiniz, 
önünüzde görüşeceğiniz kanun teklifi ile ilgili ba-
sıflimış bir metin var mı?.. Yıolk. Komisyon toplanma
mış, komisyon bu teklifi görüşmemiş, rapor düzen
lenmemiş. Bu teklif, 38 nci madde ile gelip gündeme 
alındiktan sonra dağıtılıp billginize sunulımamış, bil
miyorsunuz. Şu anda metin elinizde yok. Bütün üye
ler, ellerinde metin olmadığı halde, «Anayasanın 
136 ncı maddesini bir yıldan beri yerine getiremedik, 
onu yerine getirmek gerekir Devletin bütünlüğü ile 
ilgili, güvenliği ile ilgili bir yasadır» diye bir gerekçe 
ile üyelerimizin ıttılaına sunulmayan bir konunun gö
rüşülmesi mümkün değildir. Genel hukuk kuralları
na göre mümkün değildir, görüşme usullerine göre 
mümkün değildir. 

ıSöyîer misiniz, kimin elinde metin var, hangi ar
kadaşımız halen 2/644 sayılı metni bilmektedir? İçin-
de Anayasaya aykırı bir çok metinler var ve kaldı 
ki Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi, Devlet Güven-* 
ilik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
ile ilgili bir yasanın çıkmasını Anayasa zorunlu kıl-
mamıştır, «Mutlaka böyle bir yasa çıkart acalksınız>>ı 
dememiştir, ; 

'Bütün hukuk otoriteleri ve bu arada Barolar Bir
liği Genel Kurulu da böyle bir zorunluluğu, 136 ncı 
maddenin tahmil ötmediğini söylemesine rağmen 
Hükümetin hukukun üstünde, hakimlerin üstünde 
yargının üstünde, Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
değil de Hükümetin güvenliği mahkemeleri adı al
tındaki bu tasarıyı getirmesinin anlamı yoktur de
ğerli .arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

(Burada Hükümeti uyarıyorum. Hükümet ve Sa
yın Başkanlık Divanını da uyarıyorum : Hükümet 
'basılıp dağıtılmamış ve konusu daha önce de belirtil
memiş bir durumda. Genel Kurulu görüşmeye zor
layamaz. 48 saatlik bir müddeti kısıtlayamaz, or-

| tadan kaldıramaz ve Genel Kurulda herhangi bir 
arkadaşımız, bilmediği bir metin üzerinde bu kürsü
de konuşup da görüşünü ifade etmek durumunda de
ğildir. Bu noktadan da Anayasaya aykırı bir tutuma 
girilmiş olacaktır. Sayın Başkanlık Divanının lütfen 
basılıp dağıtılması olanaklarını derpiş ederek üyele
rin ıttılaına sunduktan sonra İçtüzük hükümlerini uy-
igulamasını önemle istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P; 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Lehte Sayın llhami Ertem, buyurun efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;' 

Önerge gayet sarihtir. Önerge Türkiye'deki bir 
ihtiyacı, bir gerçeği dile getirmektedir. O gerçek dte 
Türkiye'de bugün devlet güvenliğine karşı girişilmiş 
hareketler vardır; bunları besleyen kuruluşlar var-< 
dır; bunları himaye eden kuruluşlar vardır; bunları 
gerçekleştirmeye- çalıştıran illegal kuruluşlar vardır 
ve bütün bunlarla hukuk içinde... 

HÜDAl ORAL (Denizli) — 2 saatte illegal ku* 
ruluş geldi ve bastı. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Türkiye'de hak yok 
öyle mi?.. Bir yıldan beri neredeydiniz?.. 

İBAŞKAN — Sayın Oral, çok rica ediyorum efen
dim lütfen müdahale etmeyin* 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
onlar mı konuşacak yoksa biz mi?.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Oral, lütfen 
müdahale etmeyiniz.; 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — İllegal kuruluş
lar... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usule göre 
konuşur musunuz?.. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Yakışmaz Sa
yın Uysal, siz Grup Başkanvekifeiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usule göre 
diyorum. 

İLHAMI ERTEM Pevamla) — Her halde usu
le uygun alarak konuşuyorum.) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Demin gü
rültü ettiğiniz ne i/di?.. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Gürültü eden 
senin grupundur. Ben çok rica ederdim ki, onlara; 
müdahale edin. Ben ne dedim, ben ne diyorum?.. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem, buyurun 
efendim. 
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İLHAMI ERTEM (Devamla- — Ben diyorum ki, 
önergenin lehinde olarak meseleyi ortaya koyuyo
rum. Türkiye'de bir devlet güvenliğinin tehlikeli du
rumu vardır diyorum. Devlet güvenliğini kanun için
de, hukuk içinde korumak lâzımıdır diyorum. Devlet 
'güvenliğine karşı illegal kuruluşlar vardır diyorum. 
Bunların anarşik, terörist hareketleri vardır diyorum. 
'Bunları himayesine almaya kalkan teşekküller ve ku
ruluşlar vardır diyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Açıklayın di
yorum., 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Şimşek 
lütfen efendim.' 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ve Türkiye'nin 
huzurunu sağlamak için Türkiye'de Anayasayı, Ana
yasanın getirdiklerini ve Türkiye Cumhuriyetini ya
şatmak için hukuk içinde tedbirler almak gereklidir 
diyorum, 

ORHAN BİRGİT • (İstanbul) — Bir yıldır yok 
muydu?..; 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — İşte bunları ye
rine getirmek için, bunları yerine getirmeyi düşünen 
vazn kanun Anayasanın 136 ncı maddesine Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulmasıını getirmiştir. Bu
rada konuşan arkadaşlarımız veyahut maalesef hu
kuk profesörü ismini taşıyan bazı zevat çeşitli ma
kaleler yayınladılar : Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kurulması zarurî değilmiş. Neden?.. 136 ncı mad
de gayet sarih; «Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku
rulur» diyor, «kurulabilir» demiyor. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Kurulacak da 
demiyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, çok rica ediyorum 
efendim, 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Millet Meclisi
ne ve Senatoya takdir hakkı tanımıyor, «kurulaıbi
lir» demiyor, «kurulur» diyor. 
, A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Istanibu!) — Anayasada 

ibaşka maddeler de var, 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Binaenaleyh, 
tıpkı Danıştay gibi, tıpkı adlî kaza gibi Devlet Gü
venlik Mahkemeleri de Anayasaya göre kurulması 
medburî bir anayasal müessesedir. İşte bu müesse
seye... 

KEMAL ANADOL (ZonguMak) — Anayasa 
«kurulacaktır» demiyor, «kurulur» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, rica ediyorum efen
dim, lütfen... 
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A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Anayasada 
başka maddeler de var, Danıştay da var. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, yerinizden müda
hale etmeyin efendim, çok rica ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, her halde konuşmayı bu tarzda engelleme
niz bir şey ifade etmez ve bu tarzda yeninizden yap
tığınız müdahalelerle benim fikir silsilemi de boza
mazsınız, söylemek istediğim fikirleri, Millet Mec
lisi yoluyle Türk kamu efkârına duyurmama da ma
ni olamazsınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sizde fikir ne ara
sın! , 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Hu
kuk adına konuşmaya hakkın yok senin. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Senin oturdu
ğun yerden bu tarzda müdahale etmeye hakkın var; 
benim şu millet kürsüsünden, inandığımı söylemeye 
hakkım yok! İşte, senin hukuk anlayışın, işte senin 
Parlamentoya hürmetin budur; zabıtlara geçsin! 

BAŞKAN — Sayın Akkiray, lütfen müdahale 
etmeyin efendim, çok rica ediyorum efendim. 

Sayın Ertem, siz konuşmanıza devam buyurun 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen mugalata ya
pıyorsun. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Anayasa, 136 ncı maddesiyle, Parlamento
ya bir mecburiyet getirmiştir, Devlet Güvenlik Mah
kemelerini kurmak mecburiyetini getirmiştir, tıpkı 
diğer hususlar gibi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
olağanüstü mahkeme değildir, 

HÜDAt ORAL (Denizi) — Olağanüstüdür. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Olağanüstü 
mahkeme değildir; çünkü, Anayasanın yargı bölü
münde yerini alır. Buranın hâkimleri, Anayasanın 
'bütün hâkimlik haklarından faydalanırlar ve Dev
let Güvenlik Mahkemelerini getiren 136 ncı madde
de, hâkim tarafsızlığını ve hâkim bağımsızlığım ze
deleyen hiç bir hüküm mevcut değildir. Eğer... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kim tayin edi-
ediyor? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Olağandışı mer
cilerdir. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Tayinleri doğ
rudan doğruya hâkimler arasından yapılır. Hâkimle
rin, hâkim olarak statüleri bellidir, kimse bunlara 
müdahale edemez. 
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HÜOAt ORAL (Denizli) — Siz tayin edin, ol
sun bitsin bu iş. 

IBAŞKAN — Sayın Of al, çok rica ediyorum, lüt
fen. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Hâkimlerini 
siz tayin ötmeye çalışıyorsunuız. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, çok rica ediyorum 
efendim; gerekçeleri izah ediyor, lütfen taklip etme 
imkânı verin. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Usul yo
lundan çıktı Sayın Başkan.: 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, efendim, dinleme im
kânı verin de, usulde olup olmadığını takip elde
yim. Başka ne yapabilirim? (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Binaenaleyh, 
değerli arkadaşlarını, Türkiye'nin güvenliğinin ola
ğanüstü çarelere ve tedbirlere başvurmadan ve Tür
kiye'yi bir anarşi ve terör memleketli haline getirme-' 
den, hukuk içinde asayişin, emniyetin sağlanmasının, 
devlet güvenliğinin kurulmasının çaresi, Anayasamı
zın getirmiş olduğu 136 ncı maiddeıye göre Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş kanıınlarnnın çı
karılması gerekmektedir. Buna göre, vazifede bulu-! 
nan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iptal kararın
dan sonra, 11 Ekimi müteakip vazifelerinle son ve
rilmeden, vazifelerine devamı gereklidir. 

işte, bunu sağlamak için, olağanüstü toplantı ya
pılmıştır. İşte, bunu sağlamak için, 38 nci maddeye 
tgöre görüşülmesi kararı alınmıştır, işte, bunu sağ
lamak için, Hükümet, daha fazla vakit kaybetme
den Parlamentoda kanun tekliflerinin enine boyuna 
müzakeresine imkân sağlayabilmek için 48 saati bek
lemeden görüşülmesi önergesini vermiştir; ama da
ğıtımı müteakip, arkadaşlarımızın burada söylediği 
giibi, getirilen kanun teklifine ıttıla kesıbetmeden tek-' 
lifin görüşülmesi bahis konusu değildir. Kanun tek
lifi dağıtılacaktır, dağıtıldıktan sonra İçtüzüğün 
53 ncü maddesine göre 48 saatlik süreyi beklemeden, 
tamamen hukuka uygun, tamamen içtüzüğe uygun 
olarak bunun konuşulmasına imkân vermeyi sağla
mak maksadıyle bu önerge verilmiştir. Bu önerge, 
tamamen, İçtüzüğün 53 ncü maddesinin istediği şart
ları, gerekçeleri muhtevidir., 

Tekrar ediyorum, Türkiye'nin huzur ülkesi ol
ması için, Türkiye'nin fevkalâde tedbirlere başvur-
maıdan, hukuk içinde bunları sağlamak için, Türkiye' 
de Anayasaya hürmet saygısını devam ettirebilmek 

için, Anayasanın 136 ncı maddesinin kurulmasını 
emrettiği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir an 
evvel kurulmasını, bugün faaliyette bulunan mahke
melerin faaliyetleri durmadan vazifeye devamlarım 
sağlamak Türkiye'nin hukuk nizamı içinde huzuru
nu gerçe'kleşitirmek için bu önerge verilmiştir, ye
rindedir. 

Saygılarımı sunanım. (A. P. şifalarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Aleyhte Sayın Hayrettin Uysal, 
Buyurun Sayın Uysal. (C, H. P. şifalarından al

kışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümet bir yıl uyu
yor, sesini çıkarmıyor ve sonra bize iki günde, bir 
yıldır anlaşılan, bilinen, oy alabilme düşüncesine yö
nelik küçük hesaplarla, particilik oyunları ile, iki 
günde, kendisinin çözemediği, Meclisin iradesine 
kendi iradesi ile sunup, «Şöyle bir tasarı hazırladım; 
alın bunu götürün» diyemediği bir konuda, bizi bu-

\ rada, Parlamento iradesine, Parlamento düzenine ay-
\ kırı olarak, Anayasa düzenine aykırı olarak, temel 

ilkelere aykırı olarak, İçtüzük ilkelerine aykırı ola
rak zorluyor, zorlatıyor. Dünyanın hiç bir tarafında 
böylesine usul, dünyanın demokratik parlamenter re
jimle yönetilen hiç bir ülkesinde böylesine usul yok
tur. Tıpkı Devlet Güvenlik Mahkemelerini olağan
üstü merciler olarak kullanmak istedikleri gibi, Türk 
Parlamentosunu da, olağanüstü nitelikte bir merci 
olarak kullanma hevesini buraya koyuyor, ortaya çı
karıyor. 

Değerli arkadaşlarım,, Devlet, çiftlik değildir, 
devlet, şirket değildir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Devlet mağaza değildir. Devlet bir büyük yü
ce kavramdır. İki günde mucizeler yaratacak, iki 
günde ülkeye huzur getirecek bir buçuk yıldır ülkeye 
huzur getiremeyen bir cephe iktidarı! (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Böyle iktidar olmaz, olamaz böyle 
iktidar. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Yok 
zaten. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, Parlamento ilkelerine, İçtüzük il
kelerine, Anayasa ilkelerine aykırı bir düzen iki gün
den beri burada bizi sıkboğaz ederek, usuller çiğne
nerek bir kanun teklifini çıkartmaya yönelmiş görü
lüyor. 
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Şimdi, Sayın Başkan, size söylüyorum: Meclisin 
iradesi ile burada bir konu çözülebilir; fakat, Mecli
sin iradesi ile çözüknesıi gereken bir konunun Anaya
sada ve Meclis içtüzüğü içerisinde madde madde 
serpilmiş bir prosedürü vardır. O prosedürden geç
meden, yani sizin iradenizden, Başkanlık Divanının 
iradesinden (siz bu oturumu yönetiyorsunuz, sizin 
'iradenizden) geçmeden, Meclisin iradesini zorlaya
rak bir hüküm burada oya vazedilemez, Parlamen
to araç olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, içtüzüğün 53 ncü 
maddesi açıktır. Hükümet bir tasarı vermiş mi, var 
mı önümüzde bir tasarı? Yok. Hükümet tasarı ver
mediğine göre... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Geldi tasarı, geldi. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... komis

yon, verilmiş olan teklifler üzerinde görüşme yap
madığına göre, o görüşmenin mazbatasını, o görüş
menin metnini, o görüşmenin raporunu Yüce Mec
lisin iradesine gündem olarak iletmedikten sonra, 
siz şimdi Hükümetin bir önergesi ile, 48 saat geç
meden, burada 38 nci maddeyle gündeme alınmış 
olan bir teklifi hangi hakla görüştürebiliyorsunuz? 
Meclis iradesine, Hükümetin hiç bir şekilde yetkisi 
olmayan, hatta tasallutu olarak nitelendirilebilecek 
olan bir önergeyi, burada hangi iradeyle oya sunu
yorsunuz? (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Başkan, okuyorum, 53 ncü madde
nin açıık hükmünü size sunuyorum: «Genel Kurula 
sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir 
metin...» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Herhangi 
bir metin; raporda var metin. 

HAYRETTİN UYSAL ((Devamla) — Nedir o 
metin? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Herhangi 
bir metin. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Tosyalı, yeri
nizden müdahale etmeyiniz efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sen ona 
bakma Sayın Başkan, onun cezaî ehliyeti yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisimizin içerisinde metin Tosyalı gi
bi bazı milletvekillerinin... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hasan Tos
yalı... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... mesele
yi anlayamayacağını düşünerek İçtüzük demiş ki; 
«Bazıları raporu metin yapar, bazıları metni rapor 
yapar; metinle rapor aynı anlama gelir; çünkü, rapo
run içerisinde metin vardır» gibi Tosyalı gibi, anlaya
mayacak olan milletvekilleri anlasın diye İçtüzük 
böyle bir hüküm getirmiş. (Gürültüler) (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, 48 saat geçmeden görüşülemez, birinci 
fıkra. 

Gelelim ikinci fıkraya : «Bu süre geçmeden gün
deme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
ri ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine ön
celik verilerek bu kısmın ilk sıraya geçirilmesi, Hü
kümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli ola
rak Genel Kuruldan istenebilir...» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, nedir bu? Hüküme
tin bir tasarısı olacak, komisyonda görüşülecek, ko
misyonda rapora metinle birlikte bağlanacak; sonra, 
gündemin bir maddesine girecek. Gündemde yüz ta
ne kanun teklifi var. Ne düşünmüş? Çok acele bir 
iş. Yüz tane kanun teklifi veya tasarısının içerisinde 
komisyondan geçen bu tasarı veya teklif önem kaza
nıyor. Bunu 48 saat geçmeden görüşmek üzere, Hü
kümet veya komisyon başkanı önerge verecek. 

Biz burada şimdi olağanüstü toplantı yapıyoruz. 
Gündem tıkanmamış, gündemin önünde bir başjka ta
sarı, bir başka teklif yok, komisyon raporu yofc. Kal
dı iki - burada iki örnek vereceğim - bana Meclisin 
sayın üyelerinden bir kişi örnek gösterebilir mi, bir 
tek kişi örnek 'gösterebilir mi buraya çılkıp, 38 nci 
madde işletilerek görüşülmüş, gündeme alınmış olan 
bir kanun teklifinin, yani komisyonda 45 günlük sü
reyi doldurup, orada görüşülmeyip, doğrudan doğru
ya Meclis gündemine 38 nci maddeyle alınması istem
den bir kanun teklifinin 48 saat geçmeden görüşül
mesine ait bir önerge verilmiş ve bu Mecliste kabul 
edilmiş? Lütfen A. P.'li milletlvelkileri, lütfen Cephe 
Partisine mensup olan miUeitıvekileri, bir tek örnek: 
gösterin! Yoktur. Çürikü, 38 nci maddeyle ilgili, gün
deme girmiş olan bir kanun teklifi veya tasarı ko
misyon olmadan görüşülecektir, hükümet olmadan 
görüşülecektir. Onun muhatabı hükümet değildir, 
onun muhatabı komisyon değildir. Kimdir? Millet 
Meclisidir. O halde burada Hükümet tarafından ve
rilmiş olan önergeyi (Sayın Başkan sözüm sizedir) oy
lama dahi yapamazsınız, oylamaya dahi sunamazsınız; 
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yoksa, İçtüzüğü, Anayasayı çiğnemiş olursunuz, Mec- I 
l'i'S iradesini zorlamış olursunuz. Zaten dünden beri I 
'burada, Parlamentoda usuller dışı, demokratik anla- I 
yış dışı, Anayasa dışı 'birtakım zorlamalar yapılıyor; I 
yağdan kıl çeker gibi birtakım noktalar burada usule I 
aykırı olarak bize sunulmaya çalışılıyor. Bu Parla- I 
merito çiftlik değil, mağaza değil, şirket değil; bu Par- I 
lamento memleketin en yüce organıdır ve bu birtakım I 
oyunlara, Parlamento araç olarak, alet olarak kullan- I 
dırılamaz. I 

BAŞKAN — Sayın Uysal, süreniz bitiyor efen- I 
di m. I 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, bir I 
sözüm daha var arkadaşlarım : Adalet Partisi Grup I 
Başkanvekili burada dedi ki; «(Türkiye Cumhuriyeti- I 
ni yaşatmak için biz bu kanun teklifimi getiriyoruz». I 

Demek ki, Hükümet, Türkiye Cumhuriyetini ya- I 
satmak istemiyor, bu anlamda 'bir kanun tasarısını I 
Meclise getiremiyor. (C. H. P. sıralarından «BraVo» I 
sesleri, alkışlar) I 

Türkiye Cumhuriyeti 53 yıldan beri yaşıyor, ayak- I 
tadır. Türkiye Oumhuriyeiti, sizin 'gücünüzle ayaikta I 
kalmaya muhtaç değildir, Türk halkının gücüyle ayak- I 
ta kalacaktır. I 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıra- I 
larından «Bravo» sesleri, alkışar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın İslâm, buyurun efendim. I 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; I 

Çevre arkadaşım Sayın Uysal'ın merak ettikleri I 
örnek eilmde... Ancak, ben konuşmamın teselsülü için- I 
de, yeri geldiği zaman noktalamak üzere, hükümetin, I 
kanun yapma çalışmaları içindeki yetkileri üzerinde I 
durmak: istiyorum. I 

Kanun yapma çalışmalarında Anayasamız ve İç
tüzüğümüz, hükümete, tasarı sevketmek, parlamenter- I 
lere, kanun teklif etme halkkını vermiştir. Bunun 
normal prosedürünü Anayasa ve İçtüzük getirmiş. Bu 
normal prosedürün tıkanması hali olarak, 38 nci mad- I 
deyi gdöirmiş. 38 nci madde nerelerin bu umumî pro- I 
sedür dışına alınması gerektiğini tadadî olarak say
mış, ona ilişkin olarak da neler yapılabileceğini belirt- I 
miş, 

iBüyük bir ekseriyeti hukukçu olan arkadaşlarım 
bilirler, Sayın Uysal arkadaşımın da bilmesi gerekir I 
ki, istisnaî hükümlerin engel getirmediği, özellik ge
tirmediği konularda Umumî kaide yürümekte devam I 
eder. Kanun müzakere prosedüründe, «Hükümet - 53. | 
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ncü maddenin Sayın Uysal'ın okumadıkları ikinci 
'bendini işaret ederek söylüyorum ki - gelen tasarı, 
teklif ve raporlar hakkında talepte bulunabilir» diyor. 
53 ncü maddeyi, Sayın Uysal gibi yarım bırakarak 
değil, tamamını beraberce okuyalım : 

«Genel Kurula sevkedilen bir komisyon raporu 
veya herhangi bir metin, aksine karar alınmadıkça, da
ğıtımı tarihinden itibaren 48 saat geçmeden görüşüle
mez. Aksine karar alınabilir» diyor. Şu anda irade o 
noktaya gelmiş bulunuyor. 

İkinci bendi okuyorum : «Bu süre geçmeden gün
deme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
riyle, komisyonlardan gelen diğer işlerden birine önce
lik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçilmesi hükümet 
veya esas komisyon tarafından istenir» diyor. 

Yani, burada istisnayı özenle belirtiyor. Ben iste-
yemem, Sayın Uysal da isteyemez; ama hükümet ve 
komisyon isteyebilir. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Hani komisyon? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Müsaade 

buyurun, geleceğiz. Eğer, İçtüzükte 38 nci madde va
kıası mevcut olmasa, 38 nci maddenin getirdiği istis
na olmasa, o zaman dediğiniz doğru. 38 nci madde 
ne yapmış? 38 nci madde, hükümeti görev ve yetki
lerinden affetmemiş; sadece, 45 gün içinde mesai ya
pamayan bir komisyonun görevini affetmiş. Rapor 
yazma görevini affetmiş, raporsuz görüşebilme nok
tasına getirmiş işi. 

'Muhterem arkadaşlarım, hukukla siyaset bazen be
raber yürütülmesi gereken realiteler olarak karşımıza 
çıkar; fakat bunların birinin diğeri yerine geçmemesi
ne özenle dikkat etmek lâzım. 

HASAN BÜTÜNFJR (Amasya) — Bazen değil, 
her zaman., 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Biz, Halk 
Partililer olarak sizlerin, bu kanunun çıkartilmaması 
için büyük bir direniş içinde bulunduğunuzu biliyo
ruz. Kendi yönünüzden belki de haklı olabilirsiniz; 
ancak, bunu, hukuku görmezlikten gelerek veya yanlış 
manalar vererek ve hele genel hukuk anlayışının bir 
hukuk fakültesi mezununun dahi anlayabileceği bir hu
kuk kültürü içinde anlaşılması mümkün ve tabiî olan 
hususları görmezlikten gelerek, tecahülü arifanelikte 
bulunarak yapmak mümkün değildir. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bu önergeyi, 
bu talebi vermesinin sebebi, kanunun öneminden gel
mektedir. Yapılan teklifler, tenkitler, Hükümetin ge
rekli tedbirleri almadığı konusundadır. Anarşinin ve 
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komünizmin gelişmesine karşı, Hükümetin uyuduğu 
iddia edilmektedir; bir yandan da anarşiyi Hüküme
tin körüklediği iddia edilmektedir. Eğer, bu birbiriyle 
tenakuz değilse, ancak söyleyenleri mahcup eden bir 
keyfiyet öluı1. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, samimî olalım, sami
miyetinizi gözlerinizden ve aleniyetten saklamak iste
seniz de samimî olalım. Şu 38 noi maddenin getirdiği ; 

prosedür içinde, Hükümetin kanun görüşme sırası için
de yasaklanmamış, elinden alınmamış bir hakkı kul
lanması gayet tabiîdir, bunu biliyorsunuz; ama, tabiî
liği görmek istemeyenlere tabiat hiçbir şey ifade öt
mez. Memleketin durumunu görmek istemeyenler ve
yahut başka türlü göstermek isteyenlerin, 53 ncü mad
deyi bile bütünüyle olcuma cesaretinde olmayanların 
başka türlü düşünmesi esasen mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar, ; 

C. H. P. sıralarından «Örnek ver, örnek: göster» ses- ] 
teri) 

Örnek,- tamam; çok teşekkür ederim. 
Efendim, örneğimiz geliyor. 
METİN TÜZÜN (istanbul) — DGM yürürlükte, I 

anarşi hâlâ devam ediyor. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Efendim, \ 
8 . 6 . 1976 tarihli Millet Meclisi Tutanak Dergisi, ! 
sayfa 132; konu, usul hakkında görüşmeler : 

«'Başkan — Buyurun efendim, usul hakkında». 
Ne olmuş? Yine 38 nci madde ile gündeme alın- ! 

mış bir konu hakkında hükümet bir teklifte bulun
muş; demiş ki, «Bu konuda benim bir tasarım var. 
Görüş olarak, bu görüşlerin...». 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 48 saat, 48 
saat, bir tane gösteremezsiniz. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, müsaade. Sayın Uysal, sizden yline 
rica edeceğim, Sakaryalı olarak, hiç kimse beni dinle
mek istemese, sizin dinleme olgunluğunu göstermeniz 
lâzım, lütfen. Komşuluk hakkımız var o kadar. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim, rica edi
yorum, lütfen. 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Devamla) — Şimdi, «İç
tüzüğün 38 noi maddesiine göre» diyor sayın bir Halk 
Partili konuşmacı... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir tane gös
teremezsiniz. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Milletve
killeri olarak verdiğimiz yasa önerisini Yüce Meclis 
gündemine aldı, konuşulmaya başlandı, tümü hakkın
da konuşma sonuçlandı, oylamaya geçildiği sırada 

Hükümet bir önerge ile bu kanun teklifinin komisyo
na verilmesini istemektedir» diyor. Ama, buradaki ge
rekçe şu... (C. H. P. sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Müsaade buyurun efendim. Kendi kendinizi aldat
makta sonuna kadar serbestsiniz. Ancak, Hükümetin 
böyle bir 38 nci maddeye göre görüşülen bir konu
da önerge verdiğinin örneği. Buna karşı siz yine... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Örnek gös
ter, örnek ver, 

BAŞKAN — Ço'k rica ediyorum efendim. 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Devamla) — Aklı selime 
uymayan ve belli sebeplerle, pembeleşen sebeplerle, 
kızıla doğru meraklı sebeplerle karşı çıkmanız bes
belli... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, aya
ğa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın İslâm... Çok ri
ca ediyorum, sözünüzü geri alın efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Buyurun 
efendim, buyurun... 

'BAŞKAN — Çok rica ediyorum sözünüzü geri 
alın efendim. (C. H. P. sıralarından «Sözünü geri al
sın» sesleri, şiddetli gürültüler) 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Efendim, 
Sayın Halk Partisi Genel Sekreterinin sözlerinin ce
vabı olarak arz ettim bunu. Esas hakkında... 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın İslâm, Cumhuri
yet Ha'lk Partisi Genel Sekreteri Millet Meclisinde 
böylesine bir lâf söylemedi. Çok rica ediyorum, size 
de yakışmaz zaten... 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Devamla) — Türk Mil
letine söylenen lâfı burada cevaplandırmak hakkımız
dır... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Böyle şeyler 
, söyleyemezsiniz. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın İslâm... Sayın İslâm..4 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — Sayın İslâm... Sayın İslâm çok rica 
ediyorum, son sarfettiğiniz sözü geri alin. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın Baş
kan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Ço'k rica ediyorum, çok rica ediyo
rum, size yakıştıramadım... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın Baş
kan, yalnız bana müsaade buyurmanız lâzım. 

Sayın Başkan, karşımda konuşmaya başladığım
dan beri yapılan tarizleri hiç kale almayarak, bir tek 
sözün... 
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BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, her arka
daşımı ikaz ediyorum... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Bir tek sö
zün burada bu kadar reaksiyon uyandırmasının me
rakı içindeyim... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, lütfen geri alın. 
Çok rica ediyorum, 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Halk Par
tisinin, solun ıbütün nüanslarına... (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Mâm... Sayın Mâm... Sayın 
Mâm, Sayın İslâm, çok rica ©diyorum, sözünüzü şim
di kesmiş bulunuyorum. Çok rica ediyorum, çok rica 
ediyorum, son sarfettiğiniz, size de yakışmayan sözü 
geri alın lütfen. 

(Başkan mikrofonu kapattı) 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Kendinize 
yakışmayan hareketlerin hepimizce tenzih edilmesi tel' 
in edilmesi lâzım. Sadece benim bu konuda muhatap 
alınmam yeterli olmaz. Karşınızda Halk Partili arka
daşlarımız beni ne kadar güç durumda bırakmak iste
seler de... 

BAŞKAN — Sayın Mâm, ben sizden sözlerinlizi 
geri almanızı istirham ediyorum, rica ediyorum; o sö
zü geri alın lütfen, 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Söylüyo
rum, söylüyorum... Devam ediyorum. 

Bunun aksini... 
BAŞKAN — Sayın Mâm, Sayın İslâm, Sayın İs

lâm... 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Yazı tura 

atmayacağız. 
BAŞKAN — Sayın Mâm, lütfen, bakın 'ikinci defa 

ikaz ediyorum sizi, yoksa sözünüzü keseceğim. Çok 
rica ediyorum, çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın Baş
kan.. < 

BAŞKAN — Sayın İslâm, bu tarafa dönerek ko
nuşun lütfen. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (DeVamla) — Etraflıca 
açıklama yapma imkânını vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, ben size konuyu açık
lama imkânını süreniz içerisinde vereceğim... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Hayır, ha
yır, bu konuda. 

BAŞKAN — O pek tabiî, o pek tabiî, ancak, şu 
sözünüzü geri almanızı rica ediyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Bu konu
da müsaade edilmedikçe tavzihte bulunmama imkân 
yoik. 

BAŞKAN — Sayın islâm, yani sözünüzü geri al
mamakta ısrar mı ediyorsunuz? 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sen İs
lâm değil, gâvursun. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sekreteri böyle söylemiyor 
mu?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın Mâm, bana dö
nerek konuşun lütfen... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Sayın İslâm, bana dönerek konuşun. Sizin neza
ketinizi biliyorum, üslubunuzu da biliyorum. Son söy
lediğinizi söz sizin üslubunuz içerisinde olmamak lâ
zımdı. Rica ediyorum, lütfen geri alın. Bu sizi... (Gü
rültüler) 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Gürültü
yü kessinler. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarıma gerekli ikazları 
yapıyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Eğer Cum
huriyet Halk Partisi mensupları solun her türlüsüne 
sahip değillerse biz bundan ancak memnun oluruz. 
Ancak, Cumhuriyet Halk Partisinin... (C H. P. sıra
larından gürültüler) Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun... 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın İslâm, lütfen söy
ledikleri nizi perçinieyici beyanlarda bulunmayın, 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Efendim, 
benim kanaatimdir bu. 

BAŞKAN — Ben sizden Başkanınız olarak, arka
daşınız olarak rica ediyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Kimseyi 
kastederek söylemiş değilim, kanaatimdir. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alacak mısınız, alma
yacak mısınız? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın islâm, lütfen bana dönerek konuşur musu
nuz? Yani, sözünüzü geri alacak mısınız, almayacak 
mısınız? Şimdiye kadar rica ettiğim arkadaşlarımızın 
tamamı, nahoş bir hadiseye sebebiyet Vermemek için 
bu tip sözleri geri aldılar. Sizden rica ediyorum, lütfen 
son sözünüzü geri aldığınızı ifade edin. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Kimseye 
hakaret etmiş değilim., 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, hakaret kastı 
ortada, hakaret kastı ortada... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Lütfen geri alın efendim. 
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NADİR LÂTİF ÎSLÂ'M (Devamla) — Kanaatim-
dir sayın Başkan, tek kedime ile... 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, ne yalvarryorsun, terbiyesiz adamı indir aşağı. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen geri alınız efendim. Almaz
sanız ceza uygulaması yapacağım. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Galiz laf söylediğiniz için ceza uygu
laması yapacağım. 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Devamla) — Efendim, 
•galiz söz değildir. «Sol» bir galiz laf ise geri alaca
ğım. Ama bundan sonra Halk Partisinin, evet sol; 
pempeden kızıla kadar değişen bir manzumedir sol... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler ve ayağa kalkmalar) 
Pembeden kızıla kadar devam eden bir manzumedir 
sol... (C H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İslâm, sayın İslâm... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) 
efendim. 

Buyurun 

BAŞKAN — Size bir şey soruyorum! : Sözünüzü 
geri alacak mısınız, almayacak mısınız? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Saygılar 

sunarım, sözüm bitti sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sözünüzü geri alacaik mısınız, alma

yacak mısınız? 
NADİR LÂTlF İSLÂM (Devamla) — Almak 

için bir gerek görmüyorum. 
BAŞKAN — Bunu işitmek istiyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sözümün 
geri alınmasını icap ettirir bir yanı olmadığını düşü
nüyorum... (C. H. P. sıralarından gürültüler ve «yuh» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sizin süreniz bitti, teşekkür ederim. 
Buyurun. 

Değerli arkadaşlarım... (C. H. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar, gürültüler) Değerli arkadaşlarım, çok 
rica ederim, çok rica ederim1, çok rica ediyorum1 efen
dim... (C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve gü
rültüler...) Sayın arkadaşlarım lütfen outurunuz. 

Bu konudaki zabıtları getirtmek ve gerekli işlemi 
yapmak için birleşime... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Ne zabıtları getir
teceksiniz sayın Başkan? 

BAŞKAN — Varım saat ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Halil Karaatk (Bursa), Ilhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — 133 ncü Birleşimin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nadir Lâtif İslâm 
şu şelk'ild'e bir beyanda bulunmuştur, zabıttan aynen 
okuyorum : 

«Hayrettin Uysal (Sakarya) — Örnek göster, ör
nek. 

«Başkan — Çok rica ediyorum efendim. 
«Nâdir Lâtif İslâm (Devamla) — Aklı selime uy

mayan ve belli sebeplerle, pembeleşen sebeplerle, kı

zıla doğru meraklı sebeplerle karşı çıkmanız besbel
li... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve aya
ğa kalkmalar)» 

Sayın İslâm'a müteaddit defa Başkanlıkça rica 
edilmiş olmasına rağmen sözünü geri almamıştır. Bu 
nedenle İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi, ki şudur : 

«Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır : 
«1. — Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası al

dığı halde bunu gerektiren hareketlerden vazgeçme
mek, 
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«2. — Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğ
ramış olmak, 

«3. — Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve 
hareketler yapmak.» 

Başkanlığınızca Sayın İslâm'ın konuşmasının son 
'bölümündeki «Aklı selime uymayan ve belli sebep
lerle, pemlbeleşen sebeplerle kızıla doğru meraklı se
beplerle karşı çıkmanız» demek suretiyle kaba ve ya
ralayıcı söz söylendiği kanaatine varılmıştır. 

-MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yalan mı? (C. 
H. P. şifalarından «Sus» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, 139 ncu madde «Kınama 

ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın 
teklifi üzeıiine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu 
ile kararlaştırılır. Böyle bir cezaya uğratılması teklif 
edilen millet vekilinin savunmasını yapmak yahut bir 
başka arkadaşına yaptırmak hakkıdır.» demektedir. 

Başkanlığınızca Sayın Nadir Lâtif İslâm'a kına
ma cezası teklif edilmektedir. 

Sayın İslâm, bu konuda savunma yapacak mısınız 
efendim? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sözlerimde bir hakaret kastı olmadığına 
inandığımdan savunma yapmayacağım. (C. H. P. sı
ralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rioa ediyorum efendim... (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Çok rica ediyorum 
efendim. Oylarınızla izhar edeceksiniz efendim, çok 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nadir Lâtif İslâm 
savunma ihtiyacı hissetmediğini ifade etmiştir. Bu 
nedenle Başkanlığın kınama cezası konusundaki tek
lifini: onayınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kahul etmeyenler... Teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığın Sayın İslâm'a 
teklif ettiği kınama cezası kabul edilmemiştir. (C. 
H. P, sıralarından gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, ba
na kızıl diyen adamın neyini oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Saltık bunu İçtüzük... (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Saltık, beni dinler misiniz? 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, ba

na kızıl diyen bu adamın sözü meydanda, bunun ne
yini oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Saltık, beni dinler misiniz? 

NİHAT SALTIK (Tunceli).— Buyurun dinliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, beni dinleyin lütfen, 
rica ediyorum. Uyarma cezasının dışındald cezalar 
Millet Meclisi Başkanının kanaatiyle verilmez. Kına
ma cezası ve Meclisten çıkarma cezası Sayın Genel 
Kurulun oylarıyle verilir. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — O bana kızıl dedi
ğine göre... 

BAŞKAN — Sayın Saltık rica ediyorum efen
dim. (Başkanın tokmağı vurması) 

Sayın Saltık rica ediyorum efendim, lütfen yeri-' 
nize oturun. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — O bana kızıl de
diğine göre aynısını iade ediyorum, hırsızdır diyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Saltık lütfen yerinize oturun 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, dinleme imkâ
nı verin lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna iftira yapılmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu rencide edilmiştir. Sizin de be
yan ettiğiniz, tutanaklardaki sözlerle Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Yani Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupuna sataşma olduğunu iddia ediyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim. (Gürültüler) 

. BAŞKAN — Buyurun efendim, var. (Gürültüler) 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, söz 

veremezsiniz. Aynı oturumda sataşmadan dolayı söz 
verilir. 

BAŞKAN -— Çok rica ediyorum Sayın Dirik. O 
benim takdirime ait bir şey ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna sataşma olmadığı kanaatinde misiniz? 
(Şiddetli gürültüler, A. P. sıralarından ayağa kalk
malar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu 
şekilde uygulama yapamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Ataöv lüt
fen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun efendim. 
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(A. P, sıralarından gürültüler) Lütfen yerinize 
oturun efendim, lütfen yerinize oturun efendim. (Gü
rültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu şekil îe uy
gulama yapılmaz sayın Başkan. (G irültüler) 

BAŞKAN — Bu şekilde uygulama yaptık efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır yapılmaz. 
Sataşma ayn; oturumda cevaplandırılır. (Gürültüler"» 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sayın 
Ataöv. çok rica ediyorum. Sayın Ataöv, bu şekil
de uygulama yapılmıştır, yapılmıştır rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve «hırsızlar» 
diye tempo halinde bağırmalar) 

Çok rica ederim... Çok rica ediyorum... (Başka
nın tokmağı vurması) Çok rica ediyorum efendim, 
çok rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

Çok rica ^diyorum. Sayın Saltık, sayın Saltık lüt
fen oturun efendim. Çok rica ediyorum. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
<kan, değerli arkadaşlarım... (A. P. ve C. H. P. sıra
larımdan ayağa kalkmalar ve karşılıklı sataşmalar) 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, bu se
kilide nasıl söz verirsiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dirik, sayın Dirik, bu şe
kilde uygulama yapılmıştır. Zalbıtları tetkik etmeden, 
sataşma olup olmadığı kanaatine nasıl varacağım. 
Veya sayın arkadaşıma nasıl ceza tertibini düşünece
ğim? Onun için, mehil aldım, geldim, öğrendim ve 
sataşma, olduğunu iddia etti arkadaşım, söz veriyo
rum. Yapaıbileceğim başka şey yok ki. Bu bir maddî 

imkân meselesi efendim. (Gürültüler, C. H. P. sı
ralarından ayağa kakmalar ve «Yahya, Yalıva» di
ye tempo halimde bağırmalar Başkanın tokmağı vur
ması) Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum, sayın 
Hortoğlu, sayın Hortoğlu. Sayın Tosyalı, sayın Tos
yalı, sayın Tosyalı... Bu şekilde Meclisi yönetemem. 
(Şiddetli gürültüler) Meclisi kapatacağım efendim. 
(Gürültüler) Oturmazsanız Meclisi kapatacağım efen
dim, Çok rica ediyorum. (Şiddetli gürültüler) Son 
defa ihtar ediyorum, son defa ihtar ediyorum, otur
mazsanız Meclisi kapatacağım efendim. (Gürültüler) 
Bu şekilde Meclisi yönetemem efendim, Çok rica 
ediyorum lütfen oturun efendim. (Gürültüler) Lüt
fen oturun. (Gürültüler) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ayıp de
ğil mi, utanmıyor musunuz? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sen «Kı
zıl» demeye utanmıyor musun? (Gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Bana «Kızıl» di
yene, ben de «hırsız» derini. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, sayın Saltık, bu şe
kilde Meclisi yönetemem efendim. (Gürültüler) Ka
patacağım Meclisi. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

Çok rica ederim efendim. Çok rica ediyorum. 
Efendim bu şekilde devam ediyorsunuz, Meclisi ka
patacağım efendim; rica ediyorum, lütfen. (Gürültü
ler) 

Efendim, Millet Meclisi çalışmalarına yarım saat 
ara veriyorum. 

Kapatma Saati : 18.35 

»>•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERİ : Haîil Kara atlı (Bursa), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, Millet Mec
lisimin 133 ncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. Ancak çalışma saatimiz dolduğu için baş
kaca bir işlem yapma olanağımız yoktur. 

Görüşmelere devam için 16 . 9 . 1976 perşembe 
günü saat 15.00,'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.01 

•*•»•> 
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Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 
38 nci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme ahnmasuıa dair önergeye verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeg 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerce! 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hatıcıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Miîr Rahattan Yairdımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçlkar 

ANKARA 
Hüsamettin ATsmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
î. Hakkı Keten oğlu 
î. Hakkı Köylüoğilu 
Cevait önder 
Hasan özçeilik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurratbkn Erdem 

Üye sayısı 
Oy ver enler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
257 
240 

17 

191 
2 

[KabvH edenler] 

Faiz Şarlar 
Retmzd Yılımıaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemali Ziiya özlüde 
İsmet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayftekün 
Cihat Biligeham 
ibrahim Bıebraım Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ah Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensanioğılfu 
Hailit Kahraman 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Güflfkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimd Bıarım 
Hasan Buz 
Raslim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasdını OinisiM 
Rıfkı Danışman 
Gryasettârı Karaca 
Korkut Özal 

Zekâi Yaylalı 
İsmail Halkikı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin İncioğkı 
Mehmet özfkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emıin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım. Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 

•— 664 



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1976 O : 3 

Süleyman Arif Emre, 
Nülifer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
O&man Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 

İZMİR 
'Talât Asal 

Âdil Demir 
Yücel Dirik 
A1İ Naili Erdem 
yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuik 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasdn Boztkuırt 
Abdülkerim Doğru 
Öemil Ünal » 

KASTAMONU 
MehdH KesMn 
Sabri Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Möhın'et Altmışyedioğlu 
Cemail Cebecâ 
Turhan Fevz&oğlul 
Selçulk İmamoğlu 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Ketmıal Ataman 

BOLU 
Abdi ÖTkok 

Hayrettin Nakıüboğilu 
Kâmlil özsarıyılldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mıeımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşji 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâleıttin Gökakm 
Mustafa Kubilây Imer 
M. Necata Kalaycîoğihı 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Hahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuınıcel 

MARDİN 
Fehim Adak 
ibrahim Aysoy 

ÇORUM 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüdaİ Oral 

ERZİNCAN 
Hasan Çettinkaya 

Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bıüdanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
İsma'il Müftüoğlu 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mu.it af a Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
îdris Arikan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

GİRESUN 
Orhan Yılmaz 

İSTANBUL 
M. Kâzım Özeke 

StVAS 
Enver Akova 
Ahmet Ankaıı 
Vahit Bozatb 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
Niıan Ilgün 

TOKAT 
Feyz-ulajh Değerli 
Ali Şevki Erek . 

TRABZON 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucıak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadjir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
K&nyas Kartal 

YOZGAT 
ihsan Arsılan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK: 
Ahmet Mhat Aikın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 

MUĞLA 
Halil Dere 

[Reddedenler] 
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SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TUNCELÎ 
Nihat Saltık 

[Oya Katılmayanlar] 

YOZGAT 
îlhami Çetin 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
ibrahim Tekin 
Emin Bil on Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abclurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Orhan Kayıhari 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıeı 
Osman Ceran 
Necdet EvliyagiÜ 
Mustafa ImArzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğkı 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 
Ilyas Seçjkin 
Salbalhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Denİ2j Bayfca! 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçeli'k 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ıvasım Farlar 
fhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseykı Esrçellik 
Hatsan Korlfcmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Isöaenıderoğlu 
Bahattim Karakoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
ilhan Işıfe 
Cevajt Sayın 

ELÂZIĞ 
Atüllâ Atülâ 
A. Orüıan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsn 

ERZURUM 
Selçuk Erverdli 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksa7. 
Nîyazi Onal 

GAZİANTEP 
ibrahim Hortopu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz 
Hasan Vamı'k Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol T.uncer 

HAKKÂRİ 
Mikâil îlçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri ASkkiray 

Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birglt 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
AJbdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan özlhay 
îlhami Sancar 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMlR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdjal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Amali 
Eemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargfil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaıliaı 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Aikdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Hüseyün Keçeli 
Ali Kölfebudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
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MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekim İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Te&iner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaneıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakâ Carta 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçını Oğuz 
TevfSk Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslam 
Ahmet Drarakoğılu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Afi Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Alli Onefl 

H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

1UNCELİ 
SMeyıman Yıldırım 

URFA 
CelM Fayda* 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet SaÜh Yıldız 

YOZGAT 
Nediism Korkamaz 

ZONGULDAK 

Zefeâi Altmay 
Kemıal Anadoi 
Bülent Eeevit 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

mmm 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

133 NCÜ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

15 . 9 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — A. P. Grupu Ba$kanvekili Oğuz Aygün ile 

M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan ve 142 
milletvekilinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usûlleri Hakkındaki Kanun Tek
lifini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi 
(4/184) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


