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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

A. P. Grupu Başkanvekilleri Oğuz Aygün, Ilha-
mi Ertem ile M. S. P. Grupu Başkanvekilleri Şevket 
Kazan, Süleyman Arif Emre ve 184 milletvekilinin, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
ıjçin olağanüstü toplantı önergesi üzerine toplanan 
Genel Kurulda; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki kanun teklifinin 
(2/644) tümü üzerindeki görüşmelerin devamına dair 

önerge reddolunarak, kanun teklifinin tümü üzerin-: 
deki görüşmelerin tamamlanmamış olduğu açıklandı. 

5 Ekim 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 
Memduh Ekşi Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 10 . 1976 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 

Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-
Ikında kanun tasarısı (1/483) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

2. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/484) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

3. — Nafıa Yükümlülüğüne Uygulanacak Ka
nuna Dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/485) (Adalet 
ve Dışişleri komisyonlarına) 

4 — Ulaştırma ve haberleşıme hizmetlerinin 
olağanüstü hallerde ve savaşta ne suretle yürütüle
ceğine dair kanun tasarısı (1/486) (Millî Savunma, 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
komisyonlarına) 

5. — Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Karar
ların Tanınmasına ve TenfiZine ilişkin Sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/487) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

Teklif 
6. — Zonguldak Milletvekilli Bülent Ecevit ve 

251 arkadaşının, 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, b'ir geçici maddenin kaldırılma
sına ve bir geçici madde eklenmesine dair değişiklik 
teklifi. (2/688) (Anayasa Komisyonuna) 

Tezkereler 
7. — Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 yılı 

hesabının incelenmesi sonucunda 832 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış bulu-; 
nan raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/686) (Plan Komisyonuna) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 
Bütçe ' Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-< 
keresi. (3/687) (Plan Komisyonuna) 

5 . 10 . 1976 Sah 

Yazılı Sorular 
1. — istanbul Milletvekili Engin ÜnSal'ın, Ba

kanlıklarda ve DeVlet Bakanlığına bağlı daire ve ku
ruluşlardaki istihbarat ünitelerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1427) 

2 — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu -
Seben - Kozyaka köyüne yangın nedeni ile tahsis 
edilen kerestelerin verilmeyiş nedenlerine ilişkin Baş
bakandan yazdı soru önergesi. (7/1428) 

3. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, An
kara 'halkının kömür ihtiyacını karşılamak için ah-. 
nan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1429) 

4. — istanbul MilletveMli Engin Ünsal'ın, D.G.M. 
jie ilgili olarak direniş yapan işçilerin durumuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1430) 

5. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Bingöl - Kiğı ilçesine bağlı bazı köylerin grup yo-
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lunun yapımına ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı 
icru önergesi. (7/1431) 

6. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
Jd'tlü pamuk destekleme alımlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1432) 

7. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Çaycuma ilçesindeki Selüloz - Kâğıt (SEKA) fabri
kasına alınan işçilere ilişkin Başbaikan ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1433) 

8. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 1976 
yılı çimento ithal ve ihracına ilişkin Ticaret Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1434). 

9. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 1975 -
1976 yıllarında bedelsiz ithalat yoluyle Türkiye'ye gi
ren otomobil sayısına ve toplam değerlerine ilişkin 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1435) 

10. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Ada
let Bakanlığı personeli için yapılan Sosyal Konut
lara ilişikin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1437) 

İT. —• İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Kam
yon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatlarına 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Balkanından yazılı soru 
önergesi. (7/1438) 

12. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelİk'in, Eği
tim Enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistemden 
özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1439) 
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13. — Adana Milletvekili Hasan Cerİt'in, Ceyhan 
- Sanbalhçe ve Kıvriklı köylerinin su ihtiyaçlarına 
ilişkin Koy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1440) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Ka
mu kuruluşlarının yönetim kurullarında görev alan 
siyasî parti mensubu kişilere ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/1441) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan-: 
bul Profilo fabrikasında meydana gelen olaylara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1442) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, çarşı 
ve mahalle 'bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi ke
silip kesilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergemi. (7/1443) 

17. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
haklarında vergi kaçakçılığı takibatı yapılan millet-: 
vekilîeriine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner-: 
gesi. (7/1444) 

18. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Çorum 
iline yapılacak Şeker faibrikasmın yeri ve zamanına 
ilişkin Baş/bakandan yazılı soru önergesi. (7/1445) 

19. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün arsa alış ve satışlarına 
ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1436) 

..<... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saaü : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 139 ncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan sayın üyelerin yüksek ses
le varlıklarını ifade etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; gündeme ge

çiyoruz, 

V̂  — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili İlhamı Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(1) 

BAŞKAN — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 396 sıra 
sayılı kanun teklifi üzerin'deki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmış, maddelere geçilmeden evvel tümü için 
verilen önergelerden biri hakkında işlem tamamlan
mıştır. 

Şimdi, Hüdai Oral ve arkadaşlarının, kanunun 
tümünün Anayasa Komisyonuna iadesini isteyen öner
gesi vardır. Önergeyi okutup işleme koyacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Mil

letvekili İlhamı Ertem'in Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki yasa 
teklifinin tümü Anayasaya, demokratik, sosyal ve 
layik hukuk devleti kurallarına, hukukun üstünlüğü 
ilkesine, Anayasanın temel felsefesi olan insan hak 
ve özgürlükleri ile ilgili genel hukuk kurallarına, dü
şünce özgürlüğüne ve eşitlik esaslarına aykırıdır. Bu 
nedenle, sadece bir kaç maddesinin değil, tümünün 
reddi gerekir. Şöyle ki : 

(1) 396 S. Sayılı basmayazı 21 . 9 
li 135 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarih

le Anayasanın başlangıcı, Atatürk devrimlerine 
bağlılığın tam bilincine sahip olarak insan hak ve hür
riyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin 
ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve 
güvence altına almayı mümkün kılacak demokratik 
hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleri ile 
kurmak için 1961 Anayasasının hazırlandığını belirt
miştir. 1961 Anayasasının genel gerekçesinde de, si
yasal iktidarı hem modern devletin gerekleri, hem de 
iktisadî ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirme zorunda 
bulunan bir toplum isterilerine göre faal, dinamik ve 
etkin bir kuruluş sağlamak, siyasal iktidarın icrasını 
hukuk devletinin gereklerine uygun siyasal ve hukuk
sal bir denetim altında bulundurmak, halk oyunun 
siyasal iktidar üzerindeki denetimini de gerçekleştir
mek olduğuna işaret edildiği gibi, genel gerekçenin 
yargı bölümünde de hukuk devletinin temel unsuru 
bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun 
olmasıdır. Kazaî denetimi yapacak organların bağım
sızlığı bu denetimin ciddiyet ve müessiriyetiriin şartı
dır. Bu bakımdan, hâkimler ve mahkemeler üzerinde 
her çeşit tesirleri bertaraf edici hükümler Anayasaya 
konmuştur. «Mahkemeler yürütme ve yasama organı 
karşısında tamamıyle bağımsızdır. Hâkimlerin her 
türlü hakları güvence altına alınmıştır.»' denilmek su
retiyle 1961 Anayasasının temel felsefesi ve dayandığı 
temel hukuk kuralları, yargı ve yargılamanın bağım
sızlığı ve tarafsızlığına ilişkin esaslar saptanmış bu
lunmaktadır. 

12 Mart'tan sonra, Anayasanın 136 nci maddesine 
getirilen Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili yeni 
hükümler, Anayasanın genel gerekçe, temel felsefe ve 
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kurallarına ve maddelerine ters düşmektedir. Anaya
sanın bir maddesinin diğer temel maddelerine ve ge
rekçesine aykırı düştüğü görülmektedir. 136 ncı mad
deye getirilen 12 Mart sonrası hükümler Anayasanın 
kendi içinde bütünlüğünü bozmuştur. 136 ncı mad
denin uygulanma olanağı, yani Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulma olanağı kalmamıştır. 

2. — Anayasanın 136 ncı maddesine getirilen, mah
kemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını kaldıran ata
ma biçim ve süreleriyle hâkimlerin teminatı kuralını 
zedeleyen ve hâkimleri, siyasal iktidarın eğilimleri 
yönünde tercihlerini kullanma zorunda bırakan ve 
adalete siyaset sokan hükümlerini Aygün ve Ertem'in 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa teklifi demokra
tik hukuk devleti anlayışı aleyhine daha da genişlet
miş ve yoruma tabi tutmuştur. 

Hükümetçe de benimsenen bu yasa teklifi ile ge
tirilen hükümler; 

a) Anayasanın genel esaslarını kapsayan birinoi-
kısmında yeralan yargı yetkisinin Türk Milleti adına 
'bağımsız mahkemelerce kullamlacağma dair 7 nci 
maddesine, 

b) Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme-
dan başka bir merci önüne çıkarılamayacağına ve 
bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemelerden 
başka bir merci önüne çılkanma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulama
yacağına dair 32 nci maddesiine, 

c — Hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları
na dair 132 nci maddesine, 

d — Hâkimlerin aziolunamayacağına dair 130 
ncu maddesiine, 

e — Hâkimlerin nitelikleri, atanmalarıyle ilgili 
134 ncü maddesiine aykırı olduğu gibi; 

3 — Anayasanın 20 nci maddesinin öngördüğü 
düşünce özgürlüğü ile ilgili hükümlere ve eşitlik ku
rallarıma da aykırıdır. 

4 — Yasa teklifi Türk Geza Kanununun 163 ncü 
maddesini kapsamı dışında bırakıp, •özellikle 141 ve 
142 noi maddelerindeki suç tanımlarına yönelmekle, 
Anayasanın eşitlik 'ülkelerine aykırı olduğu gibi, Ana
yasanın başlangıç bölümünde yazılı Atatürk devrim-
lerimin tam şuuruna sahip olmak bilinci dışında, dü
şün yaşamamızı kısıtlayan sola kapalı bir rejimin zu
lüm aracı olabflecek olağandışı mahkemeler mercii 
(kurmaya yönelmiş bulunmaktadır. 

Teklif, bu içeriği ile Anayasanın Türkiye Cum
huriyetinin insan halklarına ve başlangıçta belkıtilen 
temel ilkelere dayanan demokratik, lâyik ve sosyal 
hukuk devleti olma niteliklerine de aykırıdır. 

Yasa teklifinin, Anayasanın tüm felsefesine, de
mokratik hukuk devleti kurallarına, 7, 32, 33, 132 ve 
134 ncü maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu mad
delerin içeriği karşısında, Devlet Güvenlik Mahke
meleri ile ilgili hükümler taşıyan 136 ncı maddenin 
uygulama gücü de kalmamıştır. 

Tüm Anayasanın hukuk devleti, hukukun üstün
lüğü, bağımsız mahkeme, teminatlı hâkim, tabiî hâ
kim, gerçek hâkim kavram ve kurallarına ters düşen 
12 Mart döneminin 136 ncı maddesinin Anayasaya 
aykırı hükümlerine dayanarak Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurmak zorunluluğu yoktur. 

Anayasanın kendi içinde bütünlüğünü bozan, 
Anayasanın temel hukuk kurallarına aykırı düşen, 
düşün özgürlüğünü tahrip eden 136 ncı maddeye da
yanarak, daha da geniş bir yorumla Anayasanın 
genel kurallarına ve hükümlerine aykırı olan yasa 
teklifinin içtüzük gereğince tümünün maddeleriyle 
birlikte reddi için Anayasa Komisyonuna iadesini 
talep ederiz. 

Denizli 
Hüdai Oral 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Van 
İnsan Bedirfıanoğlu 

Kastamonu 
Vecdi İlhan 

İstanbul 
Orhan Birgit 

Aydım 
Şükrü Koç 

Çorum, 
Btem Eken 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen yerinizi alınız 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Önerge üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oral, ne hakkında efendim? 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Önerge üzerinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi okuttum. Komisyon ol

madığına göre, Komisyona da soramadık. Komis
yon tarafından reddedildiği takdirde size söz hakkı 
doğardı, 

HÜDAt ORAL (Denizli) — O zaman uygula
manızla ilgili İçtüzükteki büyük boşluğun ne oldu
ğunu ve Anayasaya aykırı bir durumu anlatmak üze
re usul hakkında uygulamanızla ilgili olarak söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, Tüzüğümüzde sarahat var, müsaadeniz

le o maddeyi okuyacağım: «Değişiklik önergeleri ön-
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ce veriliş, sonra aykırılık şurasına göre okunur ve iş
leme konur. Başkan her önerge 'için komisyona, ka
tılıp katılmadığını sarar» Ortada komisyon yak. 
«Komisyonun katıtaıaımaısı hallinde, önerge sahibi is
terse beş dakikayı geçmemek üzere açıklama içlin söz 
alabilir». 

Komisyon olmadığımla göre ve böyle bir ret tek
lifi de olmadığına göre, önergenizde gerekçeler de 
sarih bir şekilde anlatıldığına göre, yeniden bir iza
hat zaten tatbikatımızda da şimdiye kadar yapıl
mış bir şey değildir. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — O za
man kabul anlamına gelir. 

BAŞKAN — Buyurum ef endim, 
HÜDAÎ ORAL (Denizli) —Sayın Başkan, 38 

midi madde İle Komisyonda görüşmek olanağı tanıın-
mayan bir yasa teklifinim Geneil Kurula indirilmesi 
ısöz konusudur. 

BAŞKAN — Evet. 
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Komisyonda, 39 

meu maddeye göre bir yasa teklif inim tümünün Ana
yasamın metin ve ruhuna aykırı iolup olmadığı mad
delere geçilmeden evvel görüşülür ve oylanır. Ko
misyonun bu hakkımı, 38'le aşağıya indirmekle iskat 
edemeyiz. 38 nci madde, 1923 tarihinde, eski Ana
yasaya ve Meşrutiyete dayanan bir maddedir ve 36 
ncı maddeye dayanır. 

Şimdi Yüksek Başkanlığınız, Komisyon olma
dan bir yasa teklifini görüşmek durumundadır. 
, BAŞKAN —Evet. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Komüsyonun görü
şünün ne olduğumu bilmeden, Komisyonun görüşü bu
rada ifade edilmeden, önerge sahiplerine de söz ve
rilmeden, Anayasaya aykırılığı hakkında, yasa tek
lifinim tümünün Anayasaya aykırılığı hakkında nere
de görüşme yapacağız? Komisyonda yapamayaca
ğız, Genel Kurulda yapamayacağız, ne zaman konu
şacağız? 

BAŞKAN — Görüşme yok efendim. Burada, 
verilmiş olan bir önergenin izahı var. Bu izahat verilir 
mi verilmez, mi? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, Ana
yasanın 91 nci maddesi açıktır. Anayasanın 91 nci 
maddesi İçtüzüğün 38 noi maddesinin Anayasaya.ay
kırılığını açıkça söylüyor. Anayasanın 91 noi mad
desine göre yasa teklifinde bulunanlar ve komisyon
larda, tabiri vardır, komisyonlardan geçmemiş bir 
yasa teklifi aşağıya limmez. Eski Anayasaya göre ko

nan bu denli bir İçtüzük emsal teşkil ederse, o za
man bunu görüşmek olanaksız olur. 

Onun için, bu konuda uygulamanızla ilgili usul 
tartışması yapılarak, Genel Kurul bu konuda karar 
vermek durumundadır. Anayasanın tümüne aykırı
lığı konuşumda bir karar, ne Komisyondan, ne bura
dan çıkmadan maddelere geçemezsiniz Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge hakkımda söz 
verip vermemek meselesidir. Bu, 88 nci maddenin 
son fıkrasında gayet sarih bir şekilde bdirtilmıişıtir. 
Komisyom olduğu takdirde komisyona soracağız, ko
misyon reddettiği zaman size konuşma hakkı doğa
cak. Umumî Heyeti tenvir etmek maksıadıyle ko
nuşma., 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, bir 
şey söyleyeyim.. Komisyon yok, ne diyor Komisyon?. 
(A. P. sıralarından gürültüler) «Evet» mi? diyor, 
«Hayır» mı diyor? Anayasaya aykırı bir tutumda 
bulunmamak için lütfen usul tartışması açınız. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Komisyon yok. Komisyon olmadığına göre.. 

(A. P. sıralarından gürültüler).. Komisyon olmadı
ğına göre.. (A. P. sıralarından gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar) 

Efendim bir neticeye bağlayacağız, müsaade edin, 
müsaade edin, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul hak
kında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 64 ncü 

maddeye göre, yaptığınız uygulama yanlıştır. 
BAŞKAN — Uygulama şeklinde herhangi bir 

usulsüzlük görmüyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var efen

dim, var. İçtüzüğün 88 noi ımıaddesi bir, eski İçtü
züğün dip notu iki, yeni İçtüzüğün gerekçesi üç; 
doğruidan doğruya gündeme gelmiş olan bir yasa 
önerisi üzerinde verilen önergeler hakkında konuşma 
yapmak üzere söz vermek zorundasınız, usul tartış
ması açmak zorundasınız. 64 İle ispat edeceğim size 
efendim. 64 ncü maddeye göre söz işitiyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Biaşkan, Ko
misyon yok diye Genel Kurulda, önerge sahiplerinin 
söz hakkını kaldıramazsınız, 

BAŞKAN — Efendim gayet açılk, sarahat' var. 
Usulsüzlük de görmüyorum. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin. 
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VDA GÖRÜŞMELER 
Ama burada Komisyon yok. Komisyon Meclise 

ışık tutacak; ışığı da yok. Bir arkadaşımızın önergesi 
var, eğer bu Meclis kendi gündemine hâkim olarak 38 
nci maddeye göre bu konuyu ele almış ise, Komisyon 
da mevcut değil ise, özellikle arkadaşıımızın izahat ver
mesi lâzım gelir ki, burada Meclisin iradesi aydınlığa 
kavuşmuş olsun ve doğruyu bulabilsin. 

Onun için Sayın Başkanın buyurdukları fikre ka
tılmaya imkân yoktur. Eğer Sayın Hüdai Oral öner-
risini burada izah etmediği takdirde içtüzüğe, dolayıısıyle 
Anayasaya aykırı hareket etmiş olur. Zaten, şu bo
zulmuş kanun, böyle İçtüzük ihlâlleri dolaysıyle bozul
muştur; Anayasa çiğnenmiş olur ve bu kanun şu an
dan itibaren malul duruma gelir. 

Onun için istirham ediyorum Sayın Başkan; siz 
de, biz de, hepimiz ide Anayasaya saygı göstermek 
mecburiyetindeyiz. Sizlin daima doğruları ifade et
mek istediğinizi biliyorum. Burada bu tatbikatın Ana
yasaya ve şu 88 nri maddesinin ruhuna uygun yapıl
ması lâzım gelir. Sayın Hüdai Oral'ın çıkıp önergesini 
izah etmesi lâzım gelir. 'J 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

IV. — USUL HAK] 
1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme 

alınan konularda, önergeler üzerinde, içtüzüğün 88 
nci maddesine göre konuşma yapılıp yapılamayaca
ğı hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında görüşme açacağım 
efendim. Yalnız, bunu, Büyük Meclisin kararı haline 
inkılap ettirmek veya ettirmemek yetkisi bana aittir. 

Buyurun Sayın Uysal. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, ben 

de usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında İki lehte iki aleyhte 

söz vereceğim efendim. Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde Sayın 

Başkan., 
BAŞKAN — Buyurun efendim, aleyhinde konu

şacaksınız. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, reak

siyon karşısında teslim oluyorsuınıuz. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim, ha
yır efendim, hayır efendim.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Susturun Sa
yın Başkan, susturun. 

BAŞKAN — Ben kanaatimi kolay kolay değişti
recek değilim. Fakat yapılacak olan işlemde herhangi 
bir usulsüzlük olmadığını da tescil etmek bakımından 
söz veriyorum efendim. 

Buyurun efendim, Sayın Ülker buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım: 
Sayın Başkanımız, İçtüzüğün 38 nci maddesine gö

re doğumdan doğruya gündeme alınmış bu konuda 
Komisyon yerinde bulunmadığı zaman Komisyon bu 
konuyu ret mi etmiş, kabul mu etmiş noktasında bir 
karara varmış gözüküyorlar ve diyorlar ki: «Madem
ki Komisyon yerinde yoktur, öyleyse burada konuşma
ya, önergeyi izah etemeye de ihtiyaç yoktur. Çünkü 
ret edip etmediği belli değildir» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkandan istirham 
ediyorum, konuyu tam tersine düşünmek lâzım; bu
rada bir konu doğrudan doğruya gündeme alınmış-
ıtır. Eğer burada bir Komisyon olmuş olsa idi, o Ko
misyon diyecekti ki «Şu, şu, şu sebeplerden katılıyo
rum». Katılıyorum deyince artık bizim arkadaşımızın 
verdiği önergeyi izah etmesine hacet kalmayacaktı. Ni
ye?.. Çünkü uzman olan Komisyon Meclise bir ışık 
tutmuş olacaktı ve diyecekti ki, «Ben Komisyon ola
rak bunu kabul ediyorum». Kabul edilen bir şeyin de 
tekrar kürsüye çıkılıp izahına lüzum yoktu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Bir yasa teklifinin veya tasarının Anayasaya ay
kırı Olup oiknadığı konusunda inceleme yapmaiksızın 
Genel Kurul karar vermek yetkisine sahip değildir 
ve Anayasaya aykırılık iddiasında bulunan ve bununla 
ilgili önerge veren arkadaşların, önerge sahiplerinin 
komisyonlarda ve Genel Kurulda önergelerini savun-
maJİan, izah etmeleri yasa icabıdır, Anayasa icabıdır. 

Bu gereği yerine getirmeksizin, oidu-bittiye geti
rerek, «Önergeniz okundu, oya sunacağım» demek 
suretiyle bu Parlamentoyu Hükümetin uydusu haline 
getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur değerli arkadaş
larım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
A. P. sıralarımdan gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — 'Siz kimin uydusu 
haline getiriyorsunuz? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, komisyonlarda ve Genel Kurulda, yasa teklifleri
nin tümünün Anayasanın metin ve ruhuna uygun 
olup olmadığını tetkik etmeksizin maddelere geçmek 
Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. 

Bu önerge okunduktan sonra Sayım Başkamın yapa
cağı tek şey şudur: Oylamaya da sunamaz. Açıktır, 
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Anayasa Komisyonuna iade edecek. Anayasa Komis
yonunun tümü üzerindeki görüşünü alacak, Anayasa 
Komisyonu buraya oturacak, tümü üzerimde Anaya
saya aykırı olup olmadığı konusunda görüşünü söy
leyecek, bu görüşü söyledikten sonra önergeye katıl -
ımııyoma, önergeye katılmadığı zaman önerge sahibine 
de konuşma hakkı doğacak. 

Bu hakkı iskat etmeye Başkanlık Divanımın hak
kı yoktur. (A. P. sıralarımdan gürültüler) Bunun üze
rinde özellikle durmak isterim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Esas Koımisyomu 
bilmiyorsun. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla-
ırıım, ben bir şeyi bilmem, ama Sayın Adalet Partisi 
sözcülerinin hiç bir şey bilmediklerini dört devreden 
beri biliyorum ben. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) -

.Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 nci miaddesi 
zuhulen girdi. Eski 36 met madde aynen kabul edil
di 1973 yılında. 1973 yılında girdi, 1961 Anayasasınla 
aykırıydı. 

1961 Anayasasında tüm yasa 'teklifi ve t'asarıları-
. ran 91 nci maddeye göre komisyonlarda görüşülmesi 
şarttı. Biz burada 3811e indirdik «45 gün içinde ko
nuşulmadı» diyorsunuz, omdan sonra Anayasaya aykı
rılık önergelerinin izahatını bile yaptırmayacaksınız 
önerge sahibine.. (A. P. sıralarından gürültüler) «Ko
misyona iade etmeyeceğim» diyorsunuz, bu mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O da İçtüzüğün hak

kı. 
HÜDAt ORAL. (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, burada şunun üzerinde durmak istiyorum: «88 
nci maddeye göre - Komisyon yok - ben size nasıl 
ısöz hakkı veririm» dedi Sayın Başkan. Komisyonun 
bulunmamasıra, oy hakkını ıskat için sebep mi sayı
yorsunuz Sayın Başkan? Bu durumunuz tamamen gö-
ırevinizi kötüye kullanma anlamını taşır. (A. P. şura
larından gürültüler) 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Görevini kötü
ye kullanan Memduh Bkşi'dir. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Görevi kötüye kul
lanmamak içim, önce, görüşme usulünde, önerge sahip
lerine; Komisyon katılmadığımı söyleseydi veya Ko
misyon uyduğunu söyleseydi, ne yapacaktınız Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — İçtüzüğün amir hükmümü yapacak-
tum, 
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I HÜDAt ORAL (Devamla) — İçtüzüğün amir 
hükmümü yapıyorsunuz, şimdi İçtüzüğün amir hük
mü nedir? 

I BAŞKAN — Yapacağım efendimi, 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Nedir amir hük

mü İçtüzüğüm? (A. P. sıralarımdan gürültüler) öner
ge sahibine söz vermemek midir amir hükmü Sayım 
Başkan? 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade ötmek istiyorum. 
(A. P. sıralarımdan gürültüler) 

I BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle dinleye-
I lim. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla-
I rım, şunu ifade etmek istiyorum1: Önerge sahiplerine 

söz vermek suretiyle, önerge sahiplerimin görüşleri 
I üzerinde gerekli işlemi Başkanlık Divanı yapmak zo-
I rundadır. Bumu Anayasa Komisyonuna iade edecek-
I tir. Oylamaya da sunamaz. «Anayasaya aykırı olup 
I olmadığı konuşumda tümü üzerinde Genel Kurulun 

oylarımı alacağım» dediğimiz zaman tartışma konusu 
I tekrar çıkar ve Komisyonum hakkını o zaman 85 nci 
I maddedeki, 39 ncu maddedeki hakkını ıskat etmiş ol

maz mısınız Sayın Başkan? 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma içindedir. 
Çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi içlinde yasa 
teklifleri ulu orta çıkarılamaz. Hele Hükümetin, 38 
nci madde ile olağnüstü toplantı yapmak suretiyle bu 

I hakları ıskat etmeye hakkı yoktur. Bu medemle Anaya-
I saya aykırıdır Sayım Başkam ve Anayasaya aykırı olan 
I bu uygulamadan vaz geçmenizi ve tümü üzerinde Ko

misyonlarda ve Genel Kurulda önerge üzerinde, öner-
I ge sahibime söz hakkı vermdk suretiyle ve ondan sonra 

da Komisyona iade etmek suretiyle, lütfen 1961 Ana-
I yasasının 91 nci maddesini uygulamak gerektiğine işa

ret etmenizi, ona göre işlem yapmanızı saygıyle arz 
ederim değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Başka söz isteyen sayın üye?. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayım Baş

kan, usul hakkımda bir noktayı belirteyim müsaade 
I ederseniz. 

BAŞKAN — Aleyhte iki tane konuşuldu efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Başkam, 

I 88 ııci maddenin son paragrafında.. (A. P. sıralarım
dan ayağa kalkmalar ve sıra kapaklarıma vurmalar) 

I BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Müsaade 
j edin efendim. Ben.. 
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NADİR LATİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan söz işitiyorum. (A. P. ve C. H . P. sıraları arasın
da karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
efendim. 

Sayın İslâm ne hakkımda istediniz efendim? 
NADİR LATİF İSLÂM (Sakarya) — Aleyhte, tu

tumunuz hakkında efendim. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında Usul müzakere

sinde iki tane aleyhte konuşan oldu. Ben tutumumu 
kendim izah edeceğim efendim. Tutumumun lehinde 
(konuşacaksanız buyurun. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, kar
şılıklı, zatıâlinizle diyaloga girildi. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (Gürültüler) 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, isterseniz kürsüden arzı meram eyleyeyim. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Hayır efendim. (Gürültüler) Konuş
malar bitmiştir. Yeniden söz verecek durumda de
ğilim ©fendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım sizden 'izlin istiyorum, Adalet Partisinden izin is
temiyorum. (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin de ben icraatıma baş
layayım efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O zaman din
lesinler, dinlemeye alışsınlar efendim. En son parag
rafı okuyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Okuyacağım, ben de okuyacağım. 
O maddeyi okuyacağım efendim müsaade edin. (Gü
rültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bn son parag
rafı okuyorum: «Başkan değişiklik önergesinden der
hal komisyonu haberdar eder.» Nasıl komisyonu ha
berdar edeceksiniz? Hangi komisyonu haberdar ede
ceksiniz? 

BAŞKAN — Müsaade edin de ben cevabını vere
yim efendim. Müsaade edin de cevabını vereyim. 
(Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izim verirseniz gerekçede yazdığı.. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar ve karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayım Ölçen, lütfen otu
run efendim. Lütfen oturun da dinleyin efendim. Lüt
fen oturun efendim. (Gürültüler) 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan bir şey daha söyleyeceğim. 500 kelimeden ibaret 
önerge var mı dedi; ben önergede biç bir.. 

BAŞKAN — Hayır, 500 kelime lafı çıkmadı efen
dim, lütfen oturun, lütfen oturun efendim. (Gürültü
ler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Arz ediyorum 
Sayın Başkan, Adalet Partisine biraz sükûnet tavsi
ye ediniz. (A. P. şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Başkan olarak 88 noi mad
deyi tekrar okuyorum. (Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Burası sunta 
fabrikası değildir, burası Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — «Değişiklik önergeleri veriliş, sonra 
aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Baş
kan her önerge için komisyona, katılıp katılmadığını 
sorar. Komisyonun katılımaması halinde..» (Gürültü
ler) 

Şimdi, Başkanımız olarak benim kanaatim şu mer
kezdedir; eğer.. (A. P. ve C. H. P. şuralarından ayağa 
kalkmalar ve gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
«Cumhuriyeti satıyorlar» ne demek? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, Sayın Öl
çen lütfen efendim. (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar ve gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet düşmanı
dır» diyorlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade edin 
rica ederim, lütfen oturun efendim. (C. H. P. sırala
rından ayağa kalkmalar ve gürültüler) Lütfen oturun. 
efendim. Oturun efendim, oturun. (Gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sözlerini geri alsınlar. 

BAŞKAN — Bu şekilde oturulmaz efendim. Rica 
ederim, lütfen oturun efendim. (Gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayım Başkan, sö
zünü geri alsın. Cumhuriyet düşmanıdır dedi. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Ben duyma
dım efendim. Zabıtlara geçmiştir, ben duymadım 
efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, 
«Cumhuriyet düşmanı» dediler lütfen sözlerini geri 
alsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet düşma
nı değildir. 
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BAŞKAN — Oturun, ben onu ıtabJktfk edeceğim. 
Lütfen efendim, lütfen oturun efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, lüt
fen sözlerini geri alsınlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — işitmedim efendim, ben işitmedim 
bir şey. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — «Cumhuriyeti satı
yor», diyor. Cumhuriyeti kimse satamaz, lütfen sözü
nü geri aldırın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim biriniz söyleyin, ne dedi
ğinizi anlayamadım. Lütfen oturun. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Ben söylüyorum. 
Lütfen geri aldırın, zabıtlara bakın. Sayın Başkan 
Cumhuriyeti ben satmıyorum. Sözünü geri alsın. 
Oturdukları yerden «Cumhuriyet Halk Partililer 
Cumhuriyeti satıyorlar»! diyorlar. Lütfen sözünü ge
ri alsın. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade edin, 
müsaade edin. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Lütfen aldırın ge
riye. Aynısını söyledi. (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Nihat Saltık, Sayın Aykul 
oturun efendim, oturun. Ayrı ayrı söylemeyin. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Mustafa Cesur hakkında işlem yapın, ihbar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade edin, işittim, anladım, an
ladığımı söyleyeceğim efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Aldırın geriye. 
BAŞKAN — Sayın Saltık, oturun efendim, otu

run. Lütfen oturun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Çıkarın kürsü

ye, sözünü geri alsın. Cumhuriyet düşmanı, Atatürk 
düşmanı adam, böyle yapamaz, 

BAŞKAN — Soracağım efendim, söylediğiniz 
sözü anladım, soracağım, müsaade edin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Zabıtlarda 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim tetkik ederim, ona da ba
karım. 

HASAN CERİT (Adana) — Efendim zabıtlara 
geçmediyse ne yapacağız? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, anarşiyi Meclise soktular. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nihat Saltık tara
fından işitildiği haber verilen «Cumhuriyet Halk 
Partililer Cumhuriyeti satıyorlar» şeklinde bir lâfın... 
(A. P. sıralarından «yok öyle şey» sesleri). 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Efendim, öyle bir 
şey yok. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yalan söylüyor, 
kendisi çıksın. 

BAŞKAN — Adalet Partisi sıralarından, Grup 
Başkanvekilleri de dahil olmak üzere, sarf edilmedi
ğini ifade ettiler. Binaenaleyh, yapılacak bir işlem 
yoktur. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Söyleyene 
sorun. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Zabıtlara 
bakın. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Bu şekilde 
Meclis müzakeresi yapılmaz, rica ederim. Biraz sü
kûnetinizi muhafaza edin. İcraat yapacağız. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen zabıtlara bakın. 

BAŞKAN — Ben getirtirim, ayrıca okurum efen
dim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — İsmini de verece
ğim, Mustafa Cesur. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik edeceğim, getirtece
ğim. Oturun, oturun. Oturun yerinize rica ederim. 
İhtar vermek mecburiyetinde kalacağım. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sözünü geri alsın. 
Kürsüye gelsin, özür dilesin. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Çalıştırmak mı, 
çalıştırmamak mı istiyorsunuz? Rica ederim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Çalıştırmak isti
yoruz. Sayın Başkan, Cumhuriyet nasıl satılır? 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim. O şekilde 
hitap edemezsiniz, oturun. 

Efendim, şimdiye kadar yapmış olduğumuz iş
lemde, Sayın Hüdai Oral 88 nci maddeye göre ken
dilerine söz hakkının doğduğunu ifade etmişler ve 
Başkanlığın tutumunda da şu iki kelimeyi sarf etmek 
suretiyle makamımıza karşı saygısızca davranmışlar
dır : 

1. «Hükümet uydusu olmak»' tabiri, hiç bir za
man için tarafımızdan... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Size değil, hüküme
te, Adalet Partililere söyledim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu tutumla, «Hü
kümetin uydusu olmak durumunda» diye, Başkanı 
itham eden bir konuşmanız oldu, bunu reddederim. 
Zabıtları getiririm, bu sözü ne şekilde söylediğinizi 
tespit ederim. 

ikincisi; tatbikatımızda yaptığımız usuller netice
sinde uygulayacağımı belirttiğim usulü, tatbik ettiği
miz takdirde... 
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ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan 
bir kere usul meselesinden önce, Cumhuriyetin nasıl 
satıldığını, kimin sattığını söylemek... 

BAŞKAN Efendim «Böyle bir söz söylenmedi» 
dedim, zabıtları ayrıca inceleyeceğimi ifade ettim. 
Siz bu kelimelerin üzerinde fazla duramazsınız, rica 
ederim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, ar
kadaşımızın soyadı Cesur'dur; cesursa gelip, açıkla- i 
ma yapsın. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bizim par
timiz Cumhuriyeti kurmuş bir partidir, böyle haka
ret edilemez. j 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirttiğim za
man isim çıkarsa açıklama yaptıracağım. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usulden önce Cumhuriyete sahip çıkmamız lâ
zım, Cumhuriyet usulden önce gelir. Resmen Cumhu
riyete dil uzatıyor. Cumhuriyet ve rejim düşmanları. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, «Cumhuriyete böyle 
bir söz sarf edilmedi» derken... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yalan söylüyor
lar, zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Yalan söyleyebilir; fakat bu şekil
de bir söz sarf edilmediği takdirde siz hâlâ «Böyle 
bir söz sarf edildi» demekle ikna mı edeceksiniz? 
«Yok söz», diyorlar. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Zabıtlarda 
var. Sayın Başkan Cumhuriyete dil uzatılan yerde 
usulü konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Ben zabıtları tetkik edeceğim ve za
bıtların neticesinde de size cevap vereceğim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edirne 
Milletvekili îlhami Ertemin, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Devam). 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edeceğim 
efendim, tekrar okutuyorum. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sayın Başkan, 88'e 
göre söz vermiyorum diyorsunuz; 88'de değişiklik 
önergesi verene söz vermemek, komisyonun katıl-
masıyle mümkündür... 

BAŞKAN — Katılmamasıyle efendim, katılma-
masıyle... 

Buna göre ikinci noktada da Başkanlığın tutumu
nu, görevini kötüye kullanmak şeklinde tarif etti
ler. 

Sayın arkadaşlarım, dört seneye yaklaşan bir za
mandan beri Başkanlık ediyorum. Daima hakikatle
rin tecelli etmesi için tarafsızlık ve mutlaka arkadaş
ların sözlerini dinlemek suretiyle lâzım gelen azami 
toleransı göstermekteyim. Fakat vazifeyi böylece kö
tüye kullanmak tabirini bana yakıştırdığı için arka
daşıma tessüflerimi belirteceğim, bir. 

İkinci olarak; kimsenin tesiri altında kalmadan 
kanaatlerimi izhar etmekten de beni hiç bir kuvvetin 
alıkoymayacağını bütün arkadaşlarımın bilmesini bil
hassa istirham ederim. (M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi şu kısmı açıklıyorum: Benim bu uygula
mam, kendi hukuk anlayışım ve bilhassa bütün tat
bikatlarda da görüldüğü gibi, Yüce Meclisin bu tip 
uygulamalarında devamlı olarak, komisyon bulun
madığı anlarda yapılan uygulamanın tıpatıp aynısı
dır ve hiç bir aykırılığı yoktur. Benim bu kanaatleri
min hilafında, fikirlerinizi beyan ettiniz ve fakat ben 
Tüzüğün bu maddesini tekrar okuyarak, bu hakkın 
konuşmacıya, önerge sahiplerine doğmadığını, doğ
madığı kanaatini devamlı olarak muhafaza etmekte
yim. Komisyonun katılmaması halinde, konuşma hak
kı doğar. Komisyon olmadığı zaman böyle bir konuş
ma hakkının olmadığına kaniyim ve benim uygula
mam da bu merkezdedir. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler). 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Olmaz öyle şey. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — 88'e göre kabul ede
cek, hem komisyon yok diyeceksiniz. İstirham ede
rim Sayın Başkan. Olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Ve iyi oku
yun. (C. H. P. sıralarından gürültüler). Ben önergeyi 
oyluyorum, lütfen oturun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok olan 
Komisyon nasıl... 

BAŞKAN — Efendim, başka türlü bir tatbikat 
yapmama imkân yok. Ne kadar bağırırsanız bağırın, 
ben bu tatbikatı yapacağım efendim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

Okuyun efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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(Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 8 arkadaşı
nın önergesi okunmaya başlandı). 

(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığı takdirde ko
nuşma hakkı doğar. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) Münakaşa etmeyelim efendim, bir tatbikatımız 
var; ben bu şekilde uyguluyorum efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Senin oldu bitti-
ne gelmez bu Meclis. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Parlamenter faşiz
mi ilân ediyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, bu sözünüzü size iade edi
yorum. Sizin sözünüzü yaparsak demokrasi olacak, 
ben kendi kanaatimi izhar edersem demokrasi olma
yacak; böyle şey olmaz efendim, bırakın efendim, ol
maz... Oturun yerinize efendim. (Gürültüler). 

Lütfen okuyun efendim. 
(Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 8 arkadaşı

nın önergesinin okunmasına devam olundu). 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun... 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Olmayan komisyon, 

buna katılamaz. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Kim oluyorsun 

sen be, fikir beyan ediyorsun? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu sustur 
ilk önce. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Okutamaz-
sın bunu. (C. H. P. sıralarından sıralara vurmalar ve 
«Sustur onu Başkan», sesleri). 

BAŞKAN — Nerede görülmüş bu şekilde Mec
lis? Lütfen yerlerinize oturun efendim, Oturun efen
dim. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Parlamenter faşiz
mi ilân ediyorsun. 

BAŞKAN — Bunu aynen sana iade ediyorum. 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Gayri meşrusun 

sen. 
BAŞKAN — Oturun da konuşalım efendim, otu

run yerinize. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Haramzade Baş

kan, istifa et yüzkarası. 
BAŞKAN — Oturun efendim, rica ediyorum otu

run yerinize. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Gayri meşrusunuz. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Okutul

muş mu sayılıyor? 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Terk etme

niz lâzım o kürsüyü. 

| İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kan, benim daha 200 tane önergem var, hepsini böy

le mi yapacaksın? 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Hiç bir şey 

I dinlenmiyor ve anlaşılmıyor Sayın Başkan. Onun 
için, okunan takrir hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Oyunbaz Baş-

I kan, yüzkarası. On dakika sonra görürsün sen. Se
nin maskaralık alanın değil Meclis. Çakmak'tan da 

I betermişsin sen. Alay ediyorlar seninle, maşa olarak 
kullanıyorlar seni. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturun yerini-
I ze. Herkes otursun da ondan sonra. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, bu kanun tasarısı hakkında daha 1 000 tane 

I önergemiz olduğunu biliyorsunuz. Biz bunu, bu ka-
j nunun çıkmaması için yaptığımızı da biliyorsunuz. 

Biz bu hakkı İçtüzükten alıyoruz. 

I BAŞKAN — Otursunlar da ondan sonra sizi din-
I leyeyim efendim. Lütfen oturunuz yerinize. 

Efendim, lütfen oturunuz yerlerinize. Arkadaşı
nızı dinliyorum, müsaade edin. Sayın Saltuk, Sayın 

I Mavioğİu lütfen oturunuz yerinize. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Haksız uygulama 
yapıyorsunuz, partizanca uygulama yapıyorsunuz. Bu 

I uygulamanız bitinceye kadar oturmayacağım yeri-
I me. 
I BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Ben rica ederim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kan, bu kanun... 
I BAŞKAN — Bir dakika, arkadaşlarınız yerine 
I oturmadan olmaz efendim. Bir dakika efendim... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kanım... 

I BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir dakika efen-
I dini, oturun yerlerinize. Arkadaşınızı dinleyeceğim, 

ona göre hareket edeceğiz; lütfen oturunuz efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler, Kocaeli Millet
vekili İbrahim Akdoğan'ın A. P. sıralarına yürüme-

I si; A. P. ve C. H. P. milletvekillerinin karşılıklı sa- -
I taşmaları, gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (Şiddetli 
gürültüler). 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Utanmaz 
I herifler. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, yerlerinize oturun. 
Yerlerinize oturun efendim. (Gürültüler). Bir dakika 
efendim. («Siz devam ediniz Sayın Başkan» sesleri). 

Ne devam edecek efendim? Devam etmeye im
kân var mı? Rica ederim, şu şartlar altında herhangi 
bir işlem yapmaya imkân var mı? (C. H. P. sırala
rından şiddetli gürültüler). 

Lütfen oturun efendim. Lütfen oturun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Böyle otur

tursanız oturmayız. 
BAŞKAN — Oturmayuı efendim. Çalışmasın is

terse o zaman. Öyle mi demek istiyorsunuz? Lütfen 

oturun yerinize diyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler). Arkadaşınızı dinliyorum, yerinize oturun. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
ayağa kalkmalar ve karşılıklı yumruklaşmalar). 

Yerinize oturun efendim. (A. P. ve C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler ve yumruklaşmalar). 

Lütfen efendim... (Şiddetli gürültüler) Lütfen... 
(Gürültüler). 

Bu şartiar altında toplantıyı saat 17.00'ye tehir 
ediyorum. Saat 17.00'de toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.32) 

* * « » • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanveküi Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 139 ncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

ÎV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Birinci oturumda meydana gelen olaylar 
nedeniyle gruplar adına yapılan konuşmalar. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oturuma ara vermeden önceki olaylar hakkın
da açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, üzücü hadiseler sebe
biyle zaten Meclisi tatil etmiş durumdayız. Bu mev
zuda yeniden bir münakaşa açılmaması... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, yeniden bir tartışma konusu açmak niyetin-" 
de değilim. Esasen, hiç bir konuşmayı tartışma mev
zuu haline getirmek için de buradan söz istemiş de
ğilim. Ancak, bu olaylar hakkında Millet Meclisi
mizin daha salim çalışabilmesi ve görev yapabilmesi 
için, belli bir ortak noktaya erişmek bakımından, 
Partimin görüşlerini ifade etmek istiyorum. Aksi hal
de, bu gibi uygulamalar karşısında bu gibi tepkiler
le Meclisin hem rahat çalışması mümkün olamaya
cak, hem de görüşmemiz gereken konuları belli bir 
düzeyde konuşma olanağını, görüşme olanağını... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen. Yapıcı mahi
yette bir konuşma rica edeceğim. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Aslında, ara vermeden önce Mecliste cereyan 
eden üzücü olaylar hakkında Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun üzüntü duyduğunu, (A. P. sıraların
dan gürültüler) o Grupun Sözcüsü olarak sizlere ifa
de etmek isterim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Sayın Başkan, yapıcı olmaya bütün gayretimize 
rağmen ve bazı sıralardan bize tevcih edilen söz at
malara rağmen, zatınızın tarafsız olmanıza rağmen, 
zaman zaman uygulamadaki yanlışlıklarınız, Millet 
Meclisindeki görüşmeleri sekteye uğratmakta ve Millet 
Meclisinin bu müzakerelerde varması arzusunda bu
lunduğu noktalara varması gecikmektedir. Bunun sa
dece üye arkadaşlarımız veya sadece Başkanlık Diva
nı ile ilgili bulunduğunu bendeniz kabul etmiyorum. 
Aslında, bu Tüzük bütün maddeleri ile Meclisin Ana-
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yasa doğrultusunda yasama faaliyetlerini belli bir 
düzeyde yerine getirmesine engel hükümler ihtiva et
mektedir; tutumu ve felsefesi bakımından bu Tüzük, 
Meclisin rahatça çalışmasını âdeta imkânsız duruma 
getirmektedir. Ben önce Yüce Meclisi bu Tüzük çer
çevesi dahilinde yasama faaliyetini Anayasa doğrul
tusunda gereğince yerine getirmesinin son derece güç 
olduğunu takdir eden bir arkadaşınızım, Grupumuz 
da bunu böyle düşünmektedir. 

Bu Tüzük ile hiç bir yasayı - eğer partiler kendi 
aralarında belli bir düzeyde anlaşmaya varamazlar 
ise - rahatlıkla görüşme imkânı bulamadıkları gibi, 
o yasayı bir sonuca da ulaştıramazlar. Gerek iktidar 
partisini oluşturan unsurlar, gerek muhalefet partisi, 
zaman zaman bunun sıkıntısını çekmektedir. Bu Tü
zük, aslında, yapılış felsefesi bakımından, bu kürsü
yü Millet Meclisi üyelerine kapalı tutan bir tüzüktür. 
Örneğin, gündem dışı haftada sadece bir celsede 3 
milletvekilinin konuşması ve ancak 5 dakika iîe me
seleyi ortaya serebilmesi; ama buna karşılık ilgili ba
kanın 10 dakika cevap verme olanağı ve bu cevapta 
kabulü mümkün olmayan hususlara tekrar gündem 
dışı konuşan milletvekilinin belli bir yanıtı vermek
ten Tüzük gereğince yoksun olması ve buna benzer 
uygulamalar bu Tüzüğün bu kürsüsü ile Millet Mec
lisinde milletvekili arkadaşlarımızın görev yapması
nı önemli ölçüde kısıtlamaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz yasanın gerek ilgili ihti
sas komisyonlarından geçmeyişi ve bu yasa üzerin
deki görüşmelerin kısa devre olarak Mecliste günde
me alınmış olmasıyle başlayan yanlış uygulama, Mec
liste bu yasanın zaman zaman görüşülmesini engelle
yici nitelik taşımaktadır. 

Yerinden yapılan ve zamanında normal olarak 
yerinden yapılan usul müdahaleleri de, iktidar par
tisi mensubu arkadaşlarımızın biraz asabî tavırları 
ile, engelleme biçiminde yorumlanması da bir hak
sızlıktır. Aslında, bu usul müzakereleri demokratik 
her ülkede iktidarı elinde bulunduran partilerin se
rinkanlılığı ile, muhalefet kanadındaki milletvekilini 
ve gruplarını tatmin edici bir olgunluk içinde karşı
lamaları icap eder, 

'Bir yasanın, burada o yasanın müzakeresine ka
tılan her üye arkadaşımızın içine sindirilecek sekil
ide görüşülmesine ihtiyaç var; Millet Meclisini bir 
yasama fabrikası gilbi mütalâa ederek, en kısa yol-
idan ve en az görüşmeye imkân vererek ve son de
rece önemli konuları btir olup bittiye getirerek bu
rada müzakere yolunu açmak, Anayasaya olduğu 

tkaldar yasama organına da verilen değeri azaltıcı ni
telik taşır. 

Buralda müzakereler devam ederken tartışmalar 
çıkabilir, müzakerelere devanı ederken tartışimala-
rın dozu artabilir.* Zaiman zaman, her demokratik 
memlekette ve parlamentoda müşahede edildiği gibi, 
tartışmalar kalba kuvvete dahi dönüşebilir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Maşallah, Ma
şallah. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bunlar, de
mokrat ülkelerin parlamentolarında görülmekte olan 
iolayiairthr, görülmüştür ve bununla Meclisi küçüm-
isemeye hiç kimsenin halkkı yoktur., Dinleyici salo
nundan vuku bulan protesto bile, , burada sizin ka
dar hepimizi üzücü bir yanıttır. Nitekim, şu an din
leyici localarında yahut dinleyici koltuklarında bizi 
dinleımek isteyen yurttaşlarnmızın dinlay em ©diklerini 
görüyoruz; oysaki onların burada bizi dinlemeye 
devam etmelerini ben de sizlin gibi candan işitendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
Anayasaya aykırı, Meclis açıklığına aykırı, dinle
yiciler tamamiyle çıkmıştır. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Burada Sa
yın Başkanın, Divan Başkanının bir tutumunu da, 
haddim olmayarak; ama kendisinin yararlanacağı 
umuldu ile sizlere arz etmek ister im. Burada gürül
tüler devanı ederken, burada tartışmalar devam eder
ken, bir önergeyi hiçbir kelimesi anlaşılmadan... 

ARÎF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Anlaşıldı, 
müdahale öden sizdiniz. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... zapta geç
mesi imkânı söz konusu olamadan, giril giril okut-
turmayı ben özellikle içime sindiremiyorum. As
lında, burada her şey anlatılıp ve anlaşılır biçim
de tartışılmalıdır. Her millet vekili, bu kürsüde ver
diği önergeyi savunma imkânını elimde bulunduralbil-
melidir.! Yasamanın en önemli unsuru, milletvekili
nin konuşma özgürlüğüdür. O, önerge hakkında 
düşüncesini ifade etmek veya bir başka düşünce hak
kında karşı görüşü ifade etmek, Parlamentıonuın, par
lamenter sistemin alfabesidir, alfabenin «A» harfi
dir, «A» harfi olmadan yazı yazamazsınız; millet-* 
vekili kürsüde önergesi hakkında görüşme yapamadan 
veya usul ha t t ında görüşünü ifade edemeden veya 
gündem dışı konuşuyorsa, sayın balkanın anlattılkla-
rındaki yanlışlıklan buralda tekrar açıklığa kavuştu-
ramadan, parlamenter sistemin omurgası oluşamaz. 

Şu halde,! hep birlikte demokrasiyi koruyacak 
ve demokrasiyi devam ettireoeksdk, buralda muhale-
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fet partisinin Tüzük gereğince yerimden ve kürsüde 
Konuşma olanaklarını kıskanmamak, esirgememek 
ve onsuz bir yasa çıkartma yanlışlığına düşmemek 
gerekir. Bu Tüzük aslında bu haliyle Millet Mec-
lisinün sayın üyelerini konuşamaz ve konuştuğunu 
kalbul,ettiremez hale gelmiştir. Bu Tüzüğü değiştir
medikçe ve bu Tüzüğü tolerans ile uygulamaya ikti
dar partileri müsamaha etmedikçe ve bu Tüzüğü 
uygulamakta muhalefet partilisi üyelerini rahatça ko
nuşturma olanağından burada yoksun bulundurduk
çâ  Meclisin bir yasayı çıkârtsa bile, o yasanın 
Türk ulusuna maloMuğunu iddia etmek güçleşir. 
Bu nedenle, aslınida az yasa çıkaralım; ama üzerin
de özlü olarak konuşalım. Örneğin, Devlet Gü
venlik Malhkemeleri Yasası, komisyonlardan geçme-
lüydi. Komıiısıyonlarm yaptığı tartışmayı burada 450 
üye arkadaşımız yapmaya mecbur olduğu içindir ki 
böyle uzunca tartışıyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne hakkında ko
nuşuyor? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, izin verirseniz, yeterinde yapıcı konuştuğu
mu zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tansiyonu 

sadece düşürmek izin bizi tansiyon düşürücü ilâç
ları sizlere sunmak mecburiyetinde zannetmeyiniz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Tansiyonu düşür
mek değil kalbartmak. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tansiyonu 
müştereken düşüreceğiz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tansiyonun 

düşmesine iktidar partisi muhalefet partisinden da-
tha fazla yardımcı olmak meöburiyetindediır. İkti
dar partisinin ve iktidar partisinin sözcülerinin yapı
lan tenkitlere talhammüllü olması demıokraltik siste
min bir gereğidir, iktidar partilerinin sabırlı olması 
demokrasiye inancın vazgeçilmez unsurudur. Sizler 
!burada yapılan tenkitlere yalhult yerlinde üye arkadaş
larımızın yaptığı ikazlara salbretmek, tahammül et
mek, hoşgörü göstermek durumundasınız. Bu Mil
let Meclisinde Devlet Güvenlik Mahkemelerinden, 
hatta o mahkemelerle ilgili önergelerin görüşülme
sinden tultunuz da, Yüce Heyetin üyelerinli konuş
ma olanağımdan mahrum bırakarak bu yasayı çıkart
tığınız takdirde... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Tabanca 
çekerek!..: 

'BAŞKAN — Sayın Öztunç.. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... kimi inan-

dıralbffirsiniz ki bunun yasa olduğuna, yasa olacağı
na? 

O halde, görüşelim, konuşalım ve burada bizim 
ne söyleyeceiMerimizi ve ne söyledüklerimizi, sade
ce bir engelleme olarak değil, yasama görevinin 
doğal bir sonucu olarak da mütalaa edıiriiz; eğer de
mokrasiye inanıyorsanız, iktidar partisi üyesi ar
kadaşlarım ve eğer bu Fariamentonun yasalar üze
rindeki... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hangi sebeple söz 
aldınız? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — İzin verir
seniz, vaktimi biraz daha kullanayım Sayın Aygün, 
çok söz atıyorsunuz, 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben sizin 

söz atmalarınızdan rahatsız olmuyorum... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ...rahatsız 

olmuyorum; ama zannediyorum ki, siz rahatsız 
lölursunuzj Söz atmaktan çok dinlemeye kendinizi 
alıştırırsanız... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... parlamen
toya daha fazla yararınız dokunur diye düşünüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen efendim, bağ
layın cümlenizi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Burada bazı yasaları görüşürken, bugün bana 
şu an söz atmakta olan A. P. Grup Başkanvekiii 
arkadaşım, «Biraz geç çıksın bu yasa, daha çok 
üzerimde konuşalım; ama komisyonlara havale edil
sin ve komisyonlarda görüşülsün» tezini savunan ar
kadaşımızdır; ama, bugün Devlet Güvenlik Mahke
meleri söz konusu olunca, o zamanki düşüncesinden 
nasıl vaz geçdhiıliyor?. Bir kişi, iktidar pantisinin 
(bir üyesi, iktidar partisi grupunun Grup Başkanve-
kil ise, daha önce neyi savunuyorsa yine onu savun
mak mecburiyetindedir. En Az Geçim İndirimi 
Yasası burada göriişülürken, A. P. Grup Başkan
vekiii arkadaşımız Sayın lllhami Ertem bu kürsüde 
hepimizin tasvip ettiği şu düşünceyi ileri sürmüş İdi... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen lütfen 
efendim, mevzuu dağıtmayalım. 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... «Bu Ya
sa, Anayasa Konıis>yonunda görüşülsün, Anayasa 
Komisyonunun mütalâasıyle birlikte telkrar buraya 
gelsin. Sayın Başkan, lütfen Anayasa Komisyonu
na havalesini kabul buyurunuz. 89 ncu maddeyi 
işletiniz ve geç olsun, ama temiz olsun» demişlerdi. 
Aynı düşünce, aynı ilke, Devlet Güvenlik Mahkeme-
leri için nöden düşünülmüyor, neden bu kürsüde 
ileni sürülmüyor? (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Geç olsun ama temiz olsun, eğer temiz yasa 
teklifiyle Meclise gelmeyi amaç aldıysanız. 

Saygılar sunarım, teşekkür öderim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
, REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

gizlilik kararı var mıdır? 
'BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yoksa, dinleyici

lerin oraya, yerine gelmesi lâzım, 
BAŞKAN — Var efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O halde, oradaki 

'dinleyicilerin gelmesi lâzım... 
BAŞKAN — Gelecekler efendim, haber göndere

lim, açalım kapıları. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ... Yoksa, Anaya

sanın 88 nci maddesine göre, muteber oturum sa
yılmaz... 

BAŞKAN — Kapıları açacağız efendim, arka
daşlara lâzım gelen emri verdim efendim, veriyo
rum efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ... gizli oturum olur. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçmen. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Muhterem milletvekilleri; 
Millet Meclisimiz, bugün maalesef en vahim 

günlerinden birini daha yaşamıştır, Millet Meclisi
miz toplantı halindeyken dinleyici localarındaJki 
sami'in toplu halde alyağa kalkarak Umumî Heyeti 
yuh al amışl ardır. 

Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk Par
lamento tarihinde ilk defa vukua gelen elim bir ha
disedir. Bu hadiseyi neme lâzımcılıkla geçiştirmeye 
«Canım hak etmiştik», yahut «Komiser niçin onla
rı aradan çıkarmadı» diye, birbirine ters düşen görüş
lerle geçiştirmeye hiç birimizin hakkı yoktur. Bu 
olayın üzerinde aramızdaki fikir ayrılıklarını, siyasî 
görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak toplu halde, 
eğer demokraisiyi, parlamenter demokrasiyi korumak 
amacında isek, toplu halde düşünerek, toplu halde 
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f sonuçlar çıkarmamız ve bazı müşterek kararlara var-
I mamız lâzımdır. 
I Suçu, sadece orada görevini yapma imkânı bu

lamayan bir polis yetkilisine, Başkanlık Divanına 
veya konuşmacılardan birine veya bir siyasî parti 
grupuna yüklemek büyük haksızlık olacatkır, Me-

I selenin derinliğine inildiğinde, burada toplu*halde 
suçumuzun veya suçlarımızın olduğu sonucuna var-

I mafc gerekecektir. 
Bir siyasî parti grupumuz, bu kanunun tümüyle 

I karşısındadır ve çıkması için her türlü engellemeyi 
I yapmaktadır. Engellemenin yolları demokratik usul-
I Herle beHirlenmişitiır̂  Bu aşıldığı takdirde, İçtüzük, 
I Anayasa çizgilerinin dışına çıkıldığı takdirde, başka 
I şeylerinde çizgi dışına taşmasını beklemek fazla kö-
I tümserlik olmayacaktır, 
I Öbür taraftan, bu meseleyi Hükümet prograhîi-
I na almış olan bir Hükümet, bir yıldır bir tasarı da-
I hi getirmemişken, Meclisleri olağanüstü toplantıya 

çağırarak lüzumsuz bir tansiyon artışı yaratarak, 
I aynı şekilde bu suçlular listesinde yer almamış mı

dır? 
I Öbür taraftan, 20 gündür, olağanüstü toplantı 
I halinde bulunan Meclislerimize, bu kanunu eksik-
I siz çıkaralım diyen bir ufak muhalefet partisinin söz

lerini kulak arkasına atmak suretiyle, aca'ba Hükü
met ortağı partileri ve grupları, bulgun engelleme 
yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisinin eline, 

I 'bu kozu vermemişler midir? Bütün bunları düşüne-
I rek ve aslında müşterek eserimiz ve müşterek sahip

lenmemiz gereken nesne olan demokratik rejime bir-< 
I lilkte sahip çıkabilmek için, burada asgarî müşterek -
I lerde birleşmemize bu nahoş hadisenin bir vesile 
I olmasını temenni ediyoruz. 

I Bu kanunun 11 Ekim 1976 tarihine kadar çıka
rılamayacağı kesinlik kazanmıştır.; Bu durum mu-

I vaeehesinde, kendi açısından, muhalefet yapmak 
niyetini açıkça izhar etmiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan, bu muhalefetini komisyonlarda, 

I Meclis Umumî heyetlerinde, basın toplantılarında, 
I kendilerinin kendi açılarından pek başarı ile yaptıfc-
I lan gibi, televizyonlardaki açık oturumlarda yürüt-

seler; acaba daha haklı, daha inandırıcı, daha an-
I latıcı ve kendi açılarından daha mukni bir yol tut

muş olamazlar mı? 

Muhterem Hükümet partileri grupları, zaten bu 
kanun 11 Ekim 1976 tarihine kadar çıkmayacağına 
göre, bu kanunun havale edildiği komisyonlarda 

I usulü dairesinde görüşülmesini temin etmek suretiy-
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le, esas komisyonu olan Adalet Komisyonuna gel
mesini temin ile diğer tekliflerle birlikte tevhidini 
sağlamak için, oturup kendilerine yardımcı olan 
gruplarla da bir fikir birliği ve teşriki mesai içine 
ıgirseler ve kanunun daha mükemmel bk şekilde çık
ması için, hatta muhalefetle de hir diyalog kur
mak suretiyle, tansiyonu düşürmek yolunu seçsefer, 
aoa'ba Türk demokrasisine ve parlamenter rejime da
ha fazla hizmet etmiş olmazlar mı? 

(Biz bu meselede, her zamanki objektif tutu
mumuz ve görüşlerimiz içinde, fikir ve görüşlerimi
zi muhterem siyasî parti grup yöneticilerine ve Mec
lisimizin Umumî Heyetine, bu nahoş vesile ile sun
mayı bir demokrasi görevi saydık. 

Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi arz ede
riz. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

önergemiz var, 
BAŞKAN — Hangi önerge? 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkanını... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz yumuşatıcı bir önerim var efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) —Efendim, bazı 
sesler kulağa geldi; onların tutanaktan çıkarılması 
yönünde bir önerim olacak, izin verirseniz.' 

iBAŞKAN — Efendim, biz tutanaklara bakalım, 
ondan sonra size söz veririz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Tutanaklara bakayım efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkanım, 

'dinleyici.... 
BAŞKAN — Bakayım efendim, tutaraklara ba

kayım... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Saiym Başkanım, 
müsaade ederseniz arz edeyim: Dinleyici locaların
dan, hiç de hoş olmayan, kulağa hoş gelmeyen bir
takım sesler gelmiştir. Bunları bizler de benimse
miyoruz. Ancak, o arada, görebiMğimıiz, -yanlış 
görmediysek - başta Kubilây Îmer olmak üzere ve 
A. P. sıralarından -evet o sesler hoş değildir- hal
ka dönerek «hayvanlar», «Mer» diye halka da ha

karet edilmiştir, bu bir (A. P. sıralarından gürül
tüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İkincisi, halksız 
demokrasiyi yürütemezsiniz. Halkı buraya alın. 
(Gürültüler) 

iBAŞKAN — Bir dakika- efendim, bir dakika. 
Yerinize oturun, 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yanığından mal 
kaçırır gibi, Devlet Güvenlik Mahkemesi yasa ta
sarısını çıkaramazsınız.. 

BAŞKAN — Yerinize oturun, yerinize oturun. 
(Gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Halkı buraya' 
alın. Demokrasi düşmanlığı yapmayın. 

(BAŞKAN — Yerinize oturun. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Halksız demok

rasi olmaz. Millet var bu temelde. 
BAŞKAN — Yerinize oturun, yerinize oturun 

efendim. (Gürültüler) 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Adalet Partisi 

yok, siz yoksunuz, millet var. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, yerinize 

oturun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Alın milleti. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri görüşmelerini haJkdan 
kaçır amazsınız. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Devlet Güven

lik Mahkemesinin görüşmelerini halfcdan kaçırmak 
istiyorsun, yangından mal kaçırır gibi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, "bu 85 noi maddeye gö
re nedir efendim? 85 nci maddeye göre öncelik ve
receğiz, o önergeyi oylayacağız efendim. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın Başka
nım, benim için «Halka lâf söyledi» dediler; doğ
rudur söyledim. Yuh çekenlere söyledim; yani yuh 
çekenler ve yuh çeken elbeüteki insan değildir, Mec
lise yuh çeken insan değildir; Meclisin haysiyeti 
vardır. 

BAŞKAN — Tamam, sözünüz aydınlığa kavuş
muştur efendim, tamam efendim, tamam. 
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VI. — USUL HAKKINDA 

/. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme alı
nan konularda, önergeler üzerinde, İçtüzüğün 88 nci 
maddesine göre konuşma yapılıp yapılamayacağı hak
kında (Devam) 

.HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış bir uy
gulama yapmamak için, Anayasanın..., 

BAŞKAN — Simidi usul tartışmasını yaptık. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim, o değil. 
Yanlış yapıyorsunuz, yani komi aydınlanmadı. 

Karar verebilmemiz için konunun daha aydınlan
ması lâzım; neden: 

İçtüzüğün 88 nci maddesi değişiklik önlengeilenini 
havidir, belkli onda haklı olabilirsiniz; tartışılabi
lir, Ama 85 nci madde Anayasaya aykırılık öner-
gelerıime ait bir maddedir. Komisyon, değişiklik 
önergeleriyle ilgili bir tutum ve davranış içerisine 
girebilir. Onun için 73 ncü maddeye göre, 64 
maddeyle devam eden usul tartışmasında meydana 
"konan konu aydınlanmamiştır. Bu konunun başka 
ibir fiiliyatı aydınlaitıma bakımından tekrar müzake
resi gerektiğine inanıyoruz, yanlış bir uygulama 
yapımfamafc için. Onun için söz istedim Sayın Baş
kanım. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Teşekkür ede-

riiim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın Başkam, değerli arkadaşilarımı; 
1957'deın önce uygulaman Mıitet 'Meclisi İçtüziüğü, 

1957'den sonra 1973 yılına Ifcaidar uygulanan MOifet 
Meoliiısi İçtüzüğü 36 nci maddede tedvin edülen, orta
ya konan ve bir koımiisyonda 45 gün içerisinde görüşül
meyen bir yasa öner'isliniin doğrudan gündeme alınma
sını tespit etmiş. 

Yemi İçtüzüğümüze bu 36 nci m'adde, 38 nci miad-
dç ojarak, Anayasa dilme uydurularak aynen komul-
muş'tur. 

Eisifci İçtüzüğümüzde; yanli 1957'dem önce 1957'den 
sonra Türkiye Büyük Millet 'Meclisinde uygulaman İçtü-
ztilklerinde dip noiltlaır vardır. Bu dip notlar, Mec
liste panlamemter dernıolkrasimin gelenekleri hailine bir
takım unsurları sokabilecek nıiteîlik'te ve değerde dip 
matlardır. Meclisin ve Meclislerin Genel Kurulunda 
uygulanmış ibir konumun Anayasaya ve İçtüzüğe hangi 
koşular içerisinde uygun olması lâzım geldiğimi tes
pit eden dip notlardır. 
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GÖRÜŞMELER (Devam) 

1973 yılımda uygulamaya konulan yeni İçtüzüğü
müz, bazı maddelere hiç dokunmamış bu maddelerin 
uygulanma 'biçimimi doğrudan doğruya 1957 yılından 
önce uygulaman ve 1957 yılından sonra uygulaman İç
tüzükteki maddelere uygun olarak saptamıştı. 

O ıhalde, bir madde üzeninde yapılamayan değişik
lik, daha önce uygulama haline, Meclis gelenekleri 
ve teaımıülleüi içer'isıine gl'ıren bir unsuru ortadan kal
dıramaz; kaldırtması mümkün değildir. Çünkü Ana
yasaya aykırı olmadığı sürece, Anayasaya aykırılığı 
iddia edilip, Anayasa Mahkemesi tarafımdan iptal 
edilmediği ısürece 'bir husus, bıir hüküm geçerıl&dıir. 

O halde burada, çok değerli Sayın Başkamın yap
tığı bir uygulamada ve bundan sonra yapılacak olan 
uygulaımıalar için, önümüze bir yanilış uygulatma çık
maması için, Sayın Başkanın müsamahasına sığına
rak bir önemli unsuru huzurnuza getirmiş bulunuyo
rum. 

İçtüzüğün 88 mcii amadesi açıkça, bir yasa öneniısi-
nıiın veya tasarlısının maddeleri üzerimde değiştirge 
önergelerimi kapsamaktadır; sözüyle, içeriğiyle değûş-
ıtirge önergesiidir, Yami bir maddeyi teklif eden ka
nun tekliflilerinin Millet Mecfeine sunduğu biçiiım-
den başka bıir biçime dönüştürme halidir değiştirme 
önerisi. Oysa bir kanun tasarısının veya bir kanun 
teklif inin herhangi bıir maddesine ait, Anayasaya aykı
rılık önergesi, değiştirge önergesi değildir. Yani bir 
maddeyi kelimeleriyle, cümleleriyle değiştirmeyi hedef 
almamaktadır. Ne yapmaktadır Sayın Başkan? Ana
yasaya aykırılığımı iddia etmektedir. 

Şimdi bu görüşümü İçtüzüğün kesin hükmüne 
göre belgelemek istiyorum. 88 mei maddeyi açıkça 
ifade ©delimi: 88 nci madde, «Kanunlarda veya İç
tüzükte aksime hükürn yoksa, kanun tasarısı veya 
teklifimde bir maddenin reddi, komisyona iadesi, de-
ğiştkıMmesi veya metne madde eklemımesi hakkında, 
milletvekilleri, esas komuiısyon veya Hükümet değişik
lik önergeleri verebilir.;» Altını kalın çizgilerle çizi
yorum. «ıDeğişıikffic önergeleri verebilir.» Bu tartışıla
bilir. Bu konuyu yeri geldiği zaman bu kürsüden tar
tışacağız. Dipnotlarla tartışacağız, 1973 yılında Tür
kiye Büyük Millet Möcliısiinin Meclis kanadında ya
pılan uygulamalardan örmekler vererek tartışacağız. 
Ama şimdi tartışmakta olduğumuz konu bu değildik. 
Tartışmakta olduğumuz konu, Anayasaya aykırılık id
diasıdır. Yanli değişiklik önergelerimin tartışılması de
ğildir. 



M. Meclisi B : 139 5 . 10 . 1976 O : 2 

Şimdıi 85 noi maddeyi okuyorum değerli arkadaş
larım: «Bir kanun tasan veya teklifinin Genel Ku
ruldaki görüşülmesi sırasında tasarı veya tekMin belli 
bir ımıadidesıinlin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
reddini isteyen önergeler..» Bakım «değişiklik ön^r-
gölertij», demiyor. Anayasaya aykırı o'lduğu gerekçes'iy-
üe Meclis Başkanlığına verilen önergeler, diğer öner
gelerden öncelikle görüşülür. Bir de önceliği var. 

BAŞKAN — Oyladım efendim, 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Oylamadı

nız. 
Sayın Başkanım, 

Daha bu konuya oylamadınız. Bu konu ile 
liıîgilıi herbaragü bir karar vermediniz. Burada 
bir Ikarar verirseniz ve o karar da yanlış olum-
sa; doğruyu, yanlış bir karar ortadan kaldırmaz. 
Kaldırmadığı içlin her zaman Meclisin Genel Kurulun
da bu konu tartışılır ve tartışılma durumunda olunur 
ve 'Meollisirriizıiin zamanını alır. Onun için İkama ve-
ırirken, bu kararı, 85 nci maddenin anlamı ile 88 nci 
maddenin 'anlamını tartarak doğru ilcarar vermekte 
«töze yardımcı olanak içıin söz aldım Sayın Başkan. 
Onun liçlin değiştirge önergeleriyle Anayasaya aykırılık 
önergelerli birbirinden ayrı şeylerdir. Onun için bura
da 'karar vermeden önce, 85 nöi maddeyi ve 88 nci 
maddeyi ayrı ayrı Başkanlık Divanı olarak bir daha 
üzerinde durarak, kararınızı ona göre verin Sayın 
Başkan. 

Benli dinlediğiniz ve bana söz verdiğimiz içıin teşek
kür ©der saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al-
ikiiışllar). 

BAŞKAN — Teşekkür edeu'im Sayın Uysal 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan,-,bir 

önergem vardı; uygulayın veya uygulamayın ama 
okutmanız lâzım. 

BAŞKAN — Önergemizi okuyorum efendilim. 
«•Meclis görüşmelere açıktır. Bu, Anayasanın 87 

nci maddesinin buyruğudur. Şu anda esas dinleyi-
cüleriın tümü dışarı çıkarılmıştır. İçtüzüğün 145 nci 
ımaddasıime göre, sadece tezahüratta bulunanlar çıka
rılabilir. Tüm yurttaşların çıkarılıması Anayasaya ve 
İçtüzüğe aylardır. Saat 17.00'den beni oturum açık 
oturum değildir.» 

Efendim, cevap vereyim. İdareci üye arkadaşlara 
bu şeklillldelki davranışlarda bulunanlar hakkında mu
amele yapmak üzere, dinleyiciler tarafıma gidip ora-
ılara lâzım gelen emirleri vermelerini söyledim. Bir 
kısmını çıkartmış, bir kısımını çıkartmamış. dururn-
dalıar. 

1 REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, bü-
I tün ısailondaıkıiler çıkartılmış. 
I BAŞKAN — Bir dakika efendim tir dakika. 
I İdareci üye arkadaşlarımızdan henüz bıize bir şey 
I intikal etmiş değildir, ettiği zaman da ayaca Umumi 
I Heyete arz edeceğim. 'Belki, onların 'yaptığı işlem ne-
I ıticesıinde - bljllmiyorum biz onların çıkanılması dsme-
I dik, herhangi bir şekilde de çıkartma taraftan dsğiJiz -
I arikadaşlaamızın icraatını gördükten sonra lâzım ge-
I len izahatı vereceğim efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, bü-
I tün dinleyicileri çıkarimak, ıgizlıi oturum yapıyoruz 
I dernektir. 

I BAŞKAN — Anladım efendilim. 
I REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oradaki biri bağtr-
I di diye bu taraftaki biri bağırdı diye bütün dinleyidl-
I leri çıkarabilirsiniz, gizili oturum yapıyoruz, açık 
I oturum değil. ı(C. 'H. P. sıralarımdan «Ara verinin ses

leri). 
I BAŞKAN — Anladım efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş-
I kanım, benlim de bir maruzatım var. 
I BAŞKAN — Sayın Uysal 85 noi maddeye göre 
I ifade ettiler. Usul hakkındaki müzakerelerini yaptığı-
I mız 85 nci madde, «Önergelerden önce oylanır» diyor 
I ve bu oylama lişleımlini de 88 nci maddeye göre yap-
I maktayız. Şimdi, şöyle bir durumla karşı karşıya kait-
I yoruz: Bu müzakereler yapılnuştıır. Başkanlık kanaaıti-
I ni izbar etmiştür. Başkanın kanaati 88'e göre heır'hangi 
I ıbiır söz vermeme sekilinde olmuştur. 

I Bu 'durum karşısında benıiım önergeyi oylamaktan 
I ve bu icraatımı devam 'ettirmekten başka bir tek yapı-
I lacalk iş kalmıştır o da şudur: 
I Bu şekildeki verilmiş olan önergelerin üzerindcı'â 
I müzakereler bitmiştir. (Bu müzakerede benlim tutumum, 
I kendi görüşüme göre tatbikatımı Meclise sunmak 
I ve dolayısıyle Meclisin kararı haline getirmek de müm-
I kündür. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, önerli müzakere edilmedi ki. 

I BAŞKAN — Hayır önerge değil efendilim. Simidi 
I bir usul müzakeresi açtık. Dedim ki, şu şekilde öner-
I geler üzeninde işlem yapacağım. «Hayır yapılamaz» 
I diîye benlim tutumum aleyhinde iki sayın üyemiz söz 
I aldılar. O sözlerden sorara Sayın Uysal'a da ayrıca bir 
I söz vermek suretiyle meseleyi açıklığa kavuşturmuş 
I olduğuma kaniim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
I kan, 85'te.. 
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BAŞKAN — Şimdi, eğer Başkan olarak yaptığı
mız lişllemlerde, herhangi bir şekilde tulumlumuz üze-
nindekıi (münakaşa bittikten sonra ilki yol vardır: 

Bir tanesi; Başikan, «aydınlandım ve 'aydınlanma
mın neticesi olaralk da tutumu'mum doğru olduğuna 
(kaniim» der devam ©der ve işleme girer. 

ikindi olarak; 'bu konuşmıalardan sonra Yüce 
Meclisin tüalkdirline sunup Meçisin kararı halline getir
mek mümlkündür. Meclis 'kararı haline böylece getir
diğimiz pek çdk usullerimiz var. Bu doğrudan doğru
ya, Sayın Ölçenlin daha evvelce de ibeyan ettliği gibi, 
İçtüzüğün sarih oıllmayışı dolayısıyle hizi bu müşkül 
duruımılara sökımasındandır. Nihayet 89 ncu madde
min uygulamasında yaptığımız gfilbi, Yüce Meclise mıü-
ıracaat etüğimiz anda Meclis Ikaraırı halline gelir ve 
böylece de İçtüzüğün bir noksan lkısmı tamamlanmış 
olur. Binaenaleyh, hen şimdi Yüce Meclise müracaat 
etmek; mecburiyetini. hissediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
ikan, bir şey ıdiyeblir miyim? 

BAŞKAN •— Hangisi hakkında?. Bir daıküka. 
Diyorum kli, içtüzüğün 88 ncıi maddesıine göre, 

komisyon 'bulunmadığı zaman yani 3 8'e göre inmiş 
olan konularda komisyon bulunmadığına göre ve Iç-
ıtüzüğümüz de sarih Olarak ikoımlisyonun katılmadığı 
zaman söz hakikinin doğduğunu da ifade ettiğine gö
re.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 85? 
BAŞKAN — 85'ıte doğrudan doğruya, en önden 

onların oylanacağını ifade ediyor. Orada da konuşma 
yok, doğrudan doğruya oylamaya gecileceğinü ifade 
«diyor. Ben bu kanaatilmli izhar ediyor ve diyorum 
iki, bu şekilde 88'e göre, önergelerde, 'komisyon olma
dığı zaman, önerge sahiplerine herhangi bir söz haik-
Ikı doğmaz. 

• HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Ama de
ğişiklik önerisi, 

BAŞKAN — Büır daikika öf endim. 
«Doğmaz» diyorum. 
HÜDAl ORAL (DerJizli) — «Doğmaz» diye bir 

şey ydk 'efendim. 
BAŞKAN — Bu lükü fikir kâfi derecede aydınlan

mıştır. 
Yüce Mecllis'te 88'e göre verilmiş olan değiştirge 

önergelerinde Ikomisyon Olmadığı zaman, önerge 
sahiplerine herhangi bıir söz verOlmeyeceği kanaati -

mi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. (C. H. P. sı
ralarımdan gürültüler ve «Oylayatmazsıınız;» sesleri) Ka
bul etmeyenler.. Kahul edilmiştir efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, benim bir önerim vardı?. 

BAŞKAN — Kabul ediimüşitlir ve doğrudan doğ
ruya 88'e göre herbangli ibrfir lişkım yapılamayacağı Mec
lis kararı haine gelmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 58'e göre önerge vermiştik. Nasıl dikkate almaz
sınız, nasıl allmazsınız?. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Sayın Başkan, olup 

bittiye getirtiyorsun, böyle olmaz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, 58'e göre önerge vermiştik, onu görmeden na
sıl oylamaya giderslinliz? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, Ana
yasaya aykırı hareket ediyorsun. 

HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Sayın Baş
kan, ben önerge vermiştim. 

BAŞKAN — O önerge şimdi bana geldi. 

HAYRETTİN UYSAL '(Sakarya) Hayır efendim, 
yarım saat önce vermiştim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) . 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Adalet Partili Di
van Üyesi, Kâtip önergeyi tutmuş, saklamış verımiıyor. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bıir daikika ©fendim. (Gürültüler.) 
Efendim bir yanlışlık olmuş. Bu önergenün daha 

evvelden verildiğini. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Verileü 'bir saat 

oldu. 
BAŞKAN — B'ir dakika efendim. 
Daha evel şu şekilde bir işlem görmüş: Sayın Halk 

Partli üye arkadaşımız buradayken, vazife görürken, 
bu önerge gelmiş. Ondan sonra Sayın aırkadaşımız 
yerimi terk eıtmıiş ve diğer arkadaşımıza teslim et
miş, Onlar vazifeye başladığı andan liti'baren de öner
geden benim haberim Olmamış. (C. H. P. sıraların
dan «Nasıl olmaz?» sesleri) 

Bir dakika ef enldim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-

Ikan, 85 ncıi madde açık. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
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IU. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendüm, Ibıı önerge daha evvel ye
nildiğine göre, biz, önerge gereğince işlem yapacağız. 
(C. H. P. sıralarımdan gürültüler). 

Sonradan gelen üye arkadaşıımızın 'bilgisinin olma
dığını (ifade etıtıim. önerge şöyle: 

«Çoğunluk yoktur, İçtüzüğüm 5'8 nci ımaddesd ge
reğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Istanibul 
Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Bursa 
Mehmet Emekü 

Kastamonu 
Vecdli |lhan 

İstanbul 
Vahliıt Yaşar Çalın 

Burdur 
Osıman Aylkul 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Aydan 
İsa Ayhan 

Rıize 
0. Yılmaz KaraasmanoğlU;» 

(C. H. P. miıMetvekiiMeri dışarı çikariarken, A. P. sı
ralarından «Meclisten kaçıyorlar, vazlüfeden kaçıyorlar.» 
sesleıfi.) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, görü
yorsunuz eksedyetkniiz vaır. Yoklama yapılmasını ka-
ibul etmemenıiz gerekir, ibu ısMn (takdirinize dayanır. 
Yoklama yapmayın, ekseıiiyetıin olduğu görülüyor. 

BAŞKAN — Evvelâ önerge sahiplerini arıyorum 
efendülm. 

Sayın Hayrettim Uysal?. Burada. 
Sayın Nejat Ölçen?. Burada. 
Sayın Sait Şayiam?. Burada. 
Sayın Osman Aykul?. Burada. 
Sayın Mehmet Emekli?. Burada. 
Sayın Hüseyin Keçeli?. Burada. 
Sayın Vecdi İlhan?. Burada. 
Saym Isa Ayhan? Burada. 
Sayın Yaşar Çalın?. Burada 
Saym Yılmaz Karaosmanoğlu?. Burada. 
Tamam efendim. 
Yoklamaya Adana 'İlinden devam ediyoruz efen

dim. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, biraz evvel yapmış oklu

ğumuz oylamayı tekrar etmek mecburiyetindeyim. 
Komtisyon olmadığı takdirde. 

VAHİT BOZATLI (Sivals) — Başkanlığın tutu
mumu oylayın efendini. 

BAŞKAN — Başkanlığım tutumunu oyluyorum 
efendim, tekrar oyluyorum efendim. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yüce MeclisirrMn karara Meclis kararı olarak tescıü 
edimliş bulunuyor. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER'(Devam) 

/. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili ilhamı Ertemin, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Devam) 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Zil çalmadan 
nasıl oylarsınız, habersiiz oluyor. 

BAŞKAN — Biraz evvel yaptım, yine kabul edil
di efendim. Yoklama yok. (C. H. P. «ıralarımdan gü
rültüler) Kabul edilmiştir efendim. 

Önergeyi okuyorum, önergeyi oylayacağım efen-
düm. 

(Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 8 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 
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III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Çoğunluk yoktur. İçtüzüğün 58 nci maddesi gere
ğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Kastamonu 
Vecdi ilhan 
istanbul 

Vahit Yaşar Çalın 

istanbul 
AU Nejat Ölçen 

Burdur 
Osman Aykul 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Aydın 
Isa Ayhan 

Rize 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

ÜNAT DEMİR TMuğla) — Sayın Başkan, 10 da
kika olmadı. Bu ne rezalet. 

Sayın Hayrettin Uysal?.. Burada. 
Sayın Ali Nejat ölçen?... Burada. 
Sayın Sait Şayiam?... Burada. 
Sayın Osman Aykul?... Burada. 
Sayın Mehmet Emekli?... Burada. 
Sayın Hüseyin Keçeli?..; Burada. 
Sayın Vecdi ilhan?.... Burada. 
Sayın Isa Ayhan?... Burada. =• 
Sayın Vahit Çalın?... Burada. 
Saym O. Yılmaz Karaosmanoğlu?... Burada, 
İLHAMI ERTEM (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 5 

dakika evvel yoklama yapıldı. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 10 

dakika evvel yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Efendim yoklama yapıldı; fakat yok
lamadan sonra salondan çıkanlar da bulundu. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
benim önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, yoklamanın sonuna ve 
yoklamada ekseriyet bulunduğu takdirde de önerge
nin oylanmasına kadar Meclis çalışma saatinin uzatıl
masını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Adana ilinden yoklamaya başlıyoruz. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı gürül

tüler.) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sensin serse

ri... 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim, lüt

fen yerinize oturun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada bir milletvekili bana küfrediyor, açıkça 
küfrediyor, ona aynen iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın idareci Üye arkadaşlarım, lüt
fen vazife başına. Lütfen efendim, durumu tespit ede
rek Başkanlığa bildirmenizi rica edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, tes
pit ettim ben, küfür ediyor. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunlu
ğumuz vardır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edirne 
Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Devam) 

BAŞKAN — Biraz evvel okunmuş olan önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... (A. P. sı
ralarından «Hangi önerge? Ne önergesi?» sesleri, gü
rültüler.) 

Komisyona iade edilmesi... 
9 defa okuttuk efendim, biraz dikkatli dinleyin. 

Önergeyi kabul edenler. 
ge reddedilmiştir, 

Kabul etmeyenler.. öner-

Kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam için 6 . 10 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.04 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

139 NCU BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

5 . 1 0 .1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
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 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 ncı maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 9 . 1976) 




