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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek, NATO 

Parlömanteleri Daimî Komisyonunun son top
lantısında alman kararlara, NATO'nun çeşitli 
prob1 emlerine ve 1969 dan sonra da devamı ko
nusunda ileri sürülen tekliflere dair gündem 
dışı bir demeç verdi. 

Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop, ken
disinin ve Ankara Milletvekili Ali Rıza Çeti-
ner'in, 20 - 21 Mayıs suçlularının affın içine 
alınması konusunda verilen önergelerin adlar 
okunmak suretiyle yapılan açık oylaması sıra
sında ret oyu kullandıkları halde kabul oyu 
kullandıkları şekilde tutanaklarda yapılan 
yanlış tesbite definen bir açıklama yaptı. 

Sovyetler Birliğine gidecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kuruluna seçilen ve 
mazereti dolayısiyle gidemiyeceği anlaşılan Gi
resun Milletvekili Ali Cüceoğlu yerine Trab
zon Milletvekili Hamdi Orhon'un asıl üyelik 
için aday gösterildiğine dair C. II. P. Grup Baş-
kanvekili Nihat Erim'in önergesi okundu ve 
Hamdi Orhon'un adının bu suretle bilgiye su
nulması ile birlikte Kurula seçilmiş sayılacağı 
bildirildi. 

C. II. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek 
idarecilerle ilgili politikasını ve Danıştay ka
rarları karşısındaki davranışını incelemek üze
re ve 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'm, Türk Devletine, Türk Milletine, Türk 
İnkılâbına, Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Ana
yasa ve nizamın temel müesseselerine suikast 
ve Türk vatandaşlarına karşı zulüm teşkil eden 

tutum ve davranışlar iddiası ile Millî Savunma 
Bakanı hakkında, 

Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gen
soru açılmasına dair önergeleri okunduktan 
^onra bu Önergelerin gündeme alınıp almmıya-
sakları hulusunun gelecek Birleşimde görüşüle
ceği bildirildi. 

1966 yılı Bütçe Kanununa ve 
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarıları ile ilgili Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri okunarak tasarıların gündeme 
alınıp öncelikle görüşülmeleri yapıldı ve tüm
lerinin acık ovlamaları sonunda tasarıların 
kanunlaştıkları bildirildi. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısı ile tekliflerinin maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü ve 9 ncu madde hakkın
da yapılan görüşmeler sırasında, Birleşime saat 
21,30 da devam olunması kabul edildikten son
ra, oturuma saat 20,00 de son verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısı ve tekliflerinin maddeleri üzerinde
ki görüşmeler bitirilerek tümü acık ova sunuldu 
ve tasnif sonunda kabul olunduğu bildirildi. 

20 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
top1 anılmak üzere Birleşime aynı gün saat 
2,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Siirt 

Âdil Yaşa 
Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan

masına dair kanun tasarısı (1/250) (İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİF 
2. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner 

ve kırkaltı arkadaşının, Umumi bütçeden ma
aş veya ücret alan memurlar ile (Hâkim sını
fına dâhil olanlar ve öğretmenler dâhil) emek

li/ dul ve yetimlerin ve bunların ailelerinin 
muayene ve tedavileri hakkında kanun teklifi 
(2/353) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
3. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/423) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ka-
misyona) 
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4. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/424) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/425) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/426) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/427) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ka
in isy ona) 

8. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/428) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko* 
misyona) 

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıl
dırım'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/429) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

10. — Düzce'nin Gümüşova bucağı Arman-
kaya köyünden hane 3/19, cilt 12/19, sayfa 3 te 
nüfusa kayıtlı Dursunoğlu, Elmas*tan doğma 
16 . 6 . 1941 doğumlu Rüştü Dal'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/430) (Adalet Komisyonuna) 

11. — Çanakkale ilinin Yenice kazası Çınar
cık köyünde Hüseyinoğlu, Emine'den doğma 
1942 doğumlu Mehmet İnanç'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/431) (Adalet Komisyonuna) 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
AçıZma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KATİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

Yoklama işleımi devam etmektedir. Sonradan 
gelen arkadaşlanmızm da lütfen yoklamaya ka

tılmalarım ve bunun için beyaz düğmelere baş
mal arını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Varto'da vnkuhulan deprem dolaytsiyle, tabi? 
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lerinm alınmadığına dair demeci ve İmar ve İs
kân Bakam Haldun Menteşeoğlu'mm cevabı 

BAŞKAN — Buyurun' Sayın Neftçi. 
NERMtN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; Varto depremi dolayısiyle hava
dis, gazetelerde manşeti çıktığı sırada bendeniz 
Varto'da bulunmaktaydım. Ağır basara uğra
mış olan köyleri teker teker dolaşmış ve durumu 
tesbit etmiş bulunuyorum. Vakaa bu konuda 
bâzı arkadaşlar gündem dışı kon/uşmalaır yap
tılar fakat biz'zaıt izlenimlerimle, görgülerim-
le Hükümetin çalışmaların bir katkıda bulun^ 
mak, aynı zamanda Yüksek Meclise izahat ver
mek aanaomdır. 

Muş'un Varto ilçesinde bu seme iki şiddetli 
deprem olmuştur. Malûmunuz olduğu gibi birin
ci deprem 7 Martta oldu. Bu birinci deprem
den sonra Hükümet âcil birtakım tedbirler al
mıştı. Fay hattı üzerinde bulunan1 on tane kö
yün iç iskâna tabi tutulmasını kararlaştırmış ve 
bunun için portesi 40 milyon lirayı aşan uzun 
vadeli bir iç iskân plânı hazırlarken bir yandan 
da zelzelenin dörder senelik muntazam peri
yotlarla olduğu nazarı itibara alınarak ve bir 
vaktin olduğu düşünülerek muvakkat bir plân 
hazırlanmıştır. Bu muvakkat plânın malî por
tesi 9 milyon liradır. En ağır hasar görmüş 
olan köylerin, yıkılmış olan evlerini yapmak 
için bilhassa fay hattında bulunan evleri Muş 
ovasına merkez 'ilçe Varto'ya nakletmek üzere 
600 ev yapmak kararı alınmıştır. Bu 600 evin 
20 000, tabanı 7 000 lira olarak muhtelif sınıf
lara ayrılmak suretiyle yapılması tesbit edil
miş idi. Geriye kalan 1 400 haneye, haisar .dere
celine göre 700 - 1 500 er Türk Lirasî kredi ve
rilecek ve «'Kendi evini yapana yardım» pren
sibine istinaden bunlar yıkılmış olan evlerini 
tamir 'edeceklerdi. O 'zaman Âfetler Genel Müdü
rü-ile görüştüğümüzde hakikaten bu Genel Mü
dür arkadaşımızın hukukî formaliteleri ve is
timlâkleri beklemeden anlaşmalarla seri "tedbir-
ler aldısını, ki bu 600 evin yapılması için acele 
faaliyete geçtiğini, malzeme yığdığını işitmiştim 
kendilerini tebrik etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, jeologların keha
neti doğru çıkmadı, zelzele 4 er senelik periyot
larla değil, hemen 4 ay, sonra eskisinden çok 
daha şiddetli olmak suretiyle tekerrür etti. 
Hükümetin almış olduğu tedbirler ile birinci 

zelzelede '3 bin hane çadıra çıkarılmıştı. Eğer 
halk evlerde olmuş olsaydı elbette ki ölü sa
yısı sadece 12 ile, yaralı sayısı 15 ile kalmıya-
cak yüzlerce Vartolu vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş bulunacaktı. Hükümetin birinci 
zelzelede almış olduğu tedbirler hakikaten şa
yanı dikkat ve şayanı tebriktir. Fakat muhte
rem arkadaşlarım, zelzelenin dört ay fasıla ile 
çok daha şiddetli olarak gelmesi, burada ev
velce alınmış olan tedbirlerin de artık kâfi gel
mediğini göstermektedir. Çünkü yapılacak 
olan 600 konutun dışında yapılacak 1 400 ko
nut yani, kendi evini yapana yardım prensi
bine istinaden yıkılmış olan kısımların tamiri 
ile eski çeşit, zelzeleye /mukavim olmıyan bir
takım yapıtlara gidilmesi, bu vatandaşların ha
yatlarının her an tehlikede olacağına bir de
lildir. Hükümetimiz bu huıssuta portesi 9 mil
yon Türk lirası olan bir fon ayırmıştır. Bir 
yandan müstakbel bir zelzelede bu paralar he
ba olacak, öte yandan da yüzlerce vatandaşın 
hayatı tehlikeye girecektir. Binaenaleyh bu 
ikinci zelzeleden sonra hükümetimizin çok da
ha ciddî birtakım tedbirlere gitmesi bu fay hat
tı üzerinde birinci zelzelede 8, ikinci zelzeleden 
sonra 10 a yükselen köyleri acele olarak boşalt
ması veyahutta bu mıntakalarda zelzeleye mu
kavim konutlar yapması şarttır. Bendeniz bu 
bölgede dolaşırken vatandaşların çok muzta-
ribolduğunu gördüm. Orada sühunet derecesi 
Ankara'dan da yüksektir. Kaynayan çadırla
rın içinde yüksek sıcaktan yüzlerce çocuğun, 
çocuk ishalinden yatmakta olduğunu gördüm. 
Bir yandan da yılanların taarruzuna uğruyor
lar, bir yandan soyguncular çadırlara girip pa
ra çalıyor, insanları ürkütüyordu. Benim git
tiğimden'bir gün önce dört kamyon Karaköp-
rü civarında soyulmuştur. Umumi bir arayiş-
sizlik vardır mulhterem arkadaşlarım. Sağlık 
hizmetleri zelzelenin tekerrür ettiği bu bölgede 
son derecede zayıflamıştır. Her ^im insanların 
öldüğü ve yaralandığı bu bölgenin bağlı oldu
ğu Muş Merkez Hastanesinde bir dahiliyeci 
hekim yoktur., Malûmunuz olduğu veçhile 
Muş vilâyeti sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesinde pilot bölge idi. Binlerce liralık rönt
gen makinaısı bundan aylarca önce Sayın Sağlık 

'Balkanının süz vermesine rağmen monte edilme
den beklemektedir. Bir operatör yoktur. Âcil 
olarak Muş'ta 15 ebeye, 8 pratisyen hekime, bir 
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dahiliyeeiye ve bir de operatöre ihtiyaç var
dır. Sağlık sosyalizasyon hizmetleri, bu h r 
metleri gören arkadaşlarımız tarafından ifad< 
edildiğine göre, zayıflamaya mahkûmdur. Çün
kü sosyalizasyon diğer illere doğru kaydırıl
dıkça esas sosyalizasyonun daha önce tatbik 
edildiği illerdeki kadrolar zayıflamaktadır 
Personel Kanununa göre yapılacak yeni uygu
lama tüzüğünde !bir madde vardır. Bu madde 
ye göre artık mahrumiyet bölgelerine gidecek 
olan sağlı!?: hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
çalışan doktorlarımız fazla ödenek alamıyaeak-
lardır. Bütün bunlar o bölgede alışılmış ve 
sevilnıeye, başlanmış sağlık hizmetlerini son de
recede za'fa uğratmaktadır. 

Vartolularla, felâket geçirmiş, evleri yıka
mış, evlerinden cenazeler çıkmış, yaralılar çık
mış insanlarla konuştuğumda bana umumi dert
lerini anlattılar. Bunlardan bir tanesi zira'i 
•krediler meselesidir. Zirai kredi taksitlerinin 
tehir edilmesini ve yeni krediler açılmasını iste
mektedirler. Yııkılari okullar vardır. Kış Muş'ta 
erken gelir. Biran evvel bu yıkılan okullar^ 
zelzeleye mukavim tipte yapıtlar şeklinde inşa 
edilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, lütfen bağlaya
nız. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Yegâne geeim vasıtaları olan hayvanların1 

kaybeden bu felâketzede insanlar iş bulana 
maktadırlar. Çalışma Bakanlığımızın felâk^+ 

geçirmiş olan bu bölge için bir kontenjan avla
ması; memleket içi, memleket dışı; -mesel* 
Keban Barajında olabilir veyahut Almanya'ya 
göndermek suretiyle olabilir- bu işsiz vatan
daşlara iş sahası bulması gerekmektedir. Ben
deniz oraları gezmiş bir arkadaşımız olarak bv 
felâketzede vatan parçasının dertlerini di1^ 
getirmeyi görev bildim. Teşekkürlerimle. (0 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun İmar ve İskân Ba
kanı Sayın Menteşeoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEO&LU (Cumhuriyet Senatosu Mu*-
la Üyesi) — Saym Başkan, değerli milletvekil
leri, bundan evvelki konuşmalarımda da arz 
ettiğim veçhile, bu sene Muş iline bağlı Varto 
ve Erzurum iline bağlı Hınıs ve bu ilçelere 

^aftlı kazalarımızda yersarsıntısı olmuş ve 5 383 
konut ağır hasara uğramış ve bâzıları da yıkıl
mıştır. Âfet işlerimizde bizim hizmet prensibi
miz, bu sene vukubulan âfetlerin neticesini ge
lecek senelere bırakmamaktadır. Bu prensibe 
vefakâr olarak 5383 afetzedenin konut ihtiya
cını sağlamanın tertibi ve tedbirini almış bu
lunuyoruz. Varto'nun fay hattı üzerinde bulu
nan sekiz köyünü Muş'a intikâl ettiriyoruz ve 
410 konutu Ibu son'badarda bitirmiş olacağız. 
Halen çalışmalar başlamıştır. Bakanlığımın 
teknik elemanları orada bürolarını ve şantiye
lerini kurmuş bulunmaktadır. Bunların dışın
da ulaşma imkânlarının ımevcudol mayısı ve 
fay hattına çok yakın bulunmaları veya orta
sında yer almış olmaları itibariyle konut 
yapılmasına maddi ve fiilî imkân olmıyan köy
lerdeki afetzedelere de 1 500 er lira mesken 
kredisi vermek suretiyle barınmaları teminat 
altına alınmış bulunmaktadır. Bu krediler de 
dağıtılmaya başlanmıştır. Şu halde bu sen ekli 
1966 programında düşünülmemiş, bir emrivaki 
olarak tecelli eden ve büvük bir hacım ve muh
teva taşıyan bu âfet hâdisesini, arz ettiğim şe
kilde tedbir almak suretiyle afetzedelerin ko
nut ihtiyaçlarını sağlamış bulunmaktayız. Ar
kadaşımız müsterih olsun, bu evler son bahar
da bitecek ve müstahaklanna teslim edilecek
tir. Saygılar sunarım. 

2. — Muş Milletvekili Kemal Aptaç'ın, Muş 
;ıinde üç aydan beri maaş alamıvan personelle il-
mli demeci ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in 
cevabı 

BAŞKAN — Buyurun Saym Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Muş ilinde çalışan 
DSİ personeli üç aydan beri maaş alamamıştır. 
Köy İşleri Bakanlığı yol, su ve elektrik işleri 
teşkilâtında çalışan tou personelin üç aydan' 
"beri maaş alamaması bu personelin maddi ve 
mânevi yönden müşkül durumda kalmasına se
bebiyet vermiştir. Bu durum, ilgililer tarafın
dan, vali tarafından telefonla, telgrafla, yazı 
ile mütaaddit defalar Köy İşleri Bakanlığına 
arz edilmiş fakat maalesef Köy İşleri Bakanlı
ğı buna (bir çare düşünmemiş, bir tedbir alma
mıştır. 

Şimdi, memur ve işçilerin üç ay maaş ala-' 
maması onların moralini bozduğu g M ' çalışma 
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zevk ve şevkini kırar. Maddeten müşıkül du
ruma düşürür. Doğu Anadolu'nun çalışma 
mevsimi çok azdır, çok kısadır. İki ay sonra 
artık iş hayatı tamamen felce uğrar. Eğer bu
günden bu personel maaşını alamazsa, köylerin 
su işlerine, yol işlerine gönül vererek çalışamaz 
ise, bundan sonra hiçbir iş yapamaz. Saym 
Hükümetten istirham ediyorum; İstiklâl Har
binde bile memurlarımız üç ay maaşsız kalma
mışlardır. Buna bir çare bulsunlar. Bulunan 
bu çare ile memurların, işçilerin maaşlarını ala
bilmelerini sağlasınlar. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Baka
nı Refet Sezgin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Sayın Aytaç arkadaşımıza beyanı yev
miye alan personele aidolması iktiza eder. Gö
çen hafta içinde bunların ücretlerini ödemek 
üzere gerekli ödenek vilâyete gönderilmiştir. 
Arz ederim. 

5. — Sayın üyelerden hâzilarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/445) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı saym milletvekilleri

nin hizalarnda gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 19 . 7 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Balkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Âdâna Milletvekili Kemal Samilbrahimoğlu 
15 gün hastalığına binaen, 16 . 7 . 1966 tari
hinden itibaren. 

Konya Milletvekili Seyit Faruk önder 23 
gün hastalığına binaen, 1 . 8 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan 20 gün 
hastalığına binaen. 15 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu 20 gün 
mazeretine binaen, 7 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 15 gün 

"mazeterine binaen, 15 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Efendim Adana Milletvekili 
Saym Kemal Sarıibrahimoğlu'na hastahğma 
binaen 16 Temmuz 1966 tarihinden itibaren 15 
gün izin verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Saym Seyit Faruk ön-
der'e hastalığına binaen 1 Ağustos 1966 tarihin
den itibaren 23 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Saym Hüseyin Doğan'a 
15 Temmuz 1966 tarihinden itibaren hastalığı
na binaen 20 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Saym Reşat Mursaloğlu'-
na 7 Temmuz 1966 tarihinden itibaren mazere
tine binaen 20 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'e 15 Tem
muz 1966 tarihinden itibaren mazeretine bina
en 15 gün kin verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Efendim, Fa
ruk önderlin izninin 1 Temmuzda başlaması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlık varsa 
ika^nız üzerine tashih ederiz. Gündem dışı 
başka arkadaşımıza söz veremiyeceğim. 

4. — Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın maaş 
vı ücretlere geçici zam uygulanmasına dair olan 
kanun tasarısının havale olunduğu İçişleri, Mil
lî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
ayrılacak dörder kişiden kurulu bir Geçici Ko
misyona verilmesi hakkındaki önergesi (1/250) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yü'ks ek B aşk ani ı ğa 
Gelen kâğıtların 1 No. da yazılı maaş ve 

ücretlere geçici zam uygulanmasına dair 
(1/250) sayılı kanun tasarısmm, işin müsta
celiyetine binaen havale edildiği İçişleri, Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek dörder üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi için karar ittihazı arz 
ve teklif olunur. Hükümet Sözcüsü 

Devlet Bakanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 
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BAŞKAN — Efendim dinlemiş bulunduğu
muz önergeyi oyunuza sunuyorum. Böyle bir 
geçici komisyon tenkilini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Muktezası yapılacak
tır. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — O. / / . P. Meclis Grubu Başkanvekille-
ri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Hüküme
tin yüksek idarecilerle ilgili politikasını ve Danış
tay kararları karşısında davranışını nicelemek 
üzere Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/40) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî menfaatleri hassasiyetle korudukları bi

linen birçok genel müdür ve yüksek idarecilerin 
haksız ve kanunsuz olarak işlerinden uzaklaştı
rıldıkları malûmdur. 

Yapılan işlemlerin haksız ve kanunsuz olduğu 
en yüksek idari mahkeme tarafından karara 
bağdandığı hallerde dahi, Hükümet, Anayasanın 
acık emrine aykırı olarak, bu kararları hiçe say
makta ısrar etmektedir. 

Son günlerde yapılan bâzı işlemler, Hüküme
tin hukuka ve millî menfaatlere meydan okuyan 
davran'şlavını daha büyük bir ısrarla devam 
ettirdiğini ortaya koymaktadır. 

Millî BMik Grupu tarafından Senatoda açık
lanan ve Türk kamu oyumda büyük tepkiler ya
ratan belcede, Devlet memurlarının bir program 
dâhilinde tasfiyesinden bahsedilmekte olması, ko
nunun önemini ve yapılan işlemlerin vahametini 
artırmıştır. 

Daha önce açıklanmış olan bir başka belgede, 
yabancı petrol şirketlerinden birinin sorumlusu 
tarafından aynı mahiyette temennilerin ileri sü
rülmüş olduğu da hatırlanacak olursa, Yüce Mec
lisin konu üzerinde bu açıdan da eğilmesinin lü
zumu ortaya çıkar. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle, Hükümetin 
yüksek idarecilerle ilgili politikasının ve Danış
tay kadarları karşısındaki davranışının, sözü ge
çen belgelerin ışığı alamda incelenmesine ve si-
siyasi sorumluluğun tesbitine imkân vermek üze
re, Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri uyarınca 

gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 
C. II. P. Millet Meclisi Grupu adına 

Başka nvekilleri 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Prof. Dr. Nihat Erini 

(Kayseri Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde gö

rüşme Anayasanın 89 ncu maddesine göre cere
yan edecektir. Önerge sahiplerinden kim konu
şacaktır? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; maruza
tım kısa olacaktır. Grupumuz adına sözcü ola
rak konuşacak değerli arkadaşını Sayın Erim, 
müzakerenin gerektirdiği ölçüde görüşlerimizi 
tamamlayıcı izahatta bulunacaktır. 

Yüce Meclisçe malûmdur ki, Adalet Partisinin 
;ktidara geld*ği günden bu yana yüksek idare ka
demelerinde birbiri ardından çok önemli değiş"k-
llkler vukubulmuş ve önergemizde de belirttiği
miz gibi, millî menfaatleri korumakta hassasiyet 
gösterdikleri belgelerle, eserleriyle ortada olan 
birçok genel müdürler de bu arada değiştirilmiş-
lerdir. Değiştirilen pek çok sayıdaki yüksek ida-
•^cc'ler arasında, yabancı menfaat çevrelerinin 
Türkiye'de sarf ettikleri bâzı çabalara azimle, se
bat ile karşı koydukları, geçen dönemde ve bu dö
nemde çeşitli müzakereler vesilesi ile tesbit ettiği
miz bâzı idarecilerin de değişiklik kararlarından 
•sarar gördükleri bilinmektedir. Bu kişiler dâhil 
olmak üzere pek çok yüksek devlet personeli, de
ğerli idareciler hakkında Danıştay, bazan bir Da
nıştay dairesi, bazan kaza yetkisini kullanan Da
nıştay üyelerinin temsil edildiği daire başkan
larının bulunduğu Dâva Dairesi Genel Kurulu, 
yürütmeyi durdurma kararları vermiştir. Hatır-
hyacaksmız, bu kürsüden daha önce Hükümetin, 
Anayasanın 132 nci maddesinin açık hükmüne 
rağmen, bu kararları yok farz ederek mahkeme 
kararlarına karşı saygısızlık göstermesini açık bir 
Anayasa ihlâli olarak tescil etmiş idik. Teferru
atına yeni baştan dönecek değilim. O zaman yü
rütmeyi durdurma kararlarının kesin mahkeme 
kararlan olmadığı, henüz iptal karan haline gel
mediği de bir saym Devlet Bakanı tarafından 
bu kürsüden ifade edilmişti. Bu ve buna benzer 
hiçbir Hükümetin davranışını mazur göstermeye 
yetmiyecek çeşitli bahanelerle Danıştaym vermiş 
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olduğu ve Türk Milleti adına vermiş olduğu ka
rarlar Hükümet tarafından uygulanmamış idi. 
Bu kürsüde, davranışı mazur göstermek için ege
menliğin millete a id olduğundan bahsedildi ve mil
lete aidolan egemenliği adeta çoğunluk partisi 
ve çoğunluk partisi adına da Hükümet kullanır-
mış gibi bir davranış içinde tamamen hukuk dışı 
beyanlarda bulunuldu. Egemenlik milletindir. 
Egemenliği o za man da söylediğim gibi, her ku-
ruluş, her Anayasa kuruluşu kendi yetki sınırla
rı içinde kullanır. Meclisin egemenlikten bir kıs
mını kullanmaya yetkisi vardır. Kaza organları
nın bir kısmını kullanmaya yetkisi vardır. Ve ya
pılan bir işlemin hukuka uygun olup olmadığı ko
nusunda Türk Milleti adına hüküm verme yetkisi 
bir Ulaştırma Bakanının, bir Sanayi Bakanının, 
bir Enerji Bakanının, bir Başbakanın, bir Hükü
metin değildir. «Hukuka uygun bir tasarruf kar
şısında mıyız, değil miyiz?» konusunda Türk Mil
leti adına egemenlik hakkını kullanarak hüküm 
verme yetkisi mahkemelerindir. Buna rağmen 
Türk Milleti adına kullanılan bu yetkinin ağırlı
ğı kargısında Hükümet, birtakım sudan bahane
ler ardına sığınarak, kararları yerine getirmemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım; son günlerde yeni bâzı 
olaylar meseleye yeni bâzı unsurlar kattıkları 
için bunları huzurunuzda bir kere daha arz et
mek zarureti hâsıl olmuştur. Yeni unsurlardan 
bâzılarını arz edeceğim. 

Bir defa işinden uzaklaştırılan Genel Müdür
ler listesine birçok yeni değerler katılmıştır. Gö
ze çarpan bir misal arz edeceğim. Son Senato 
seçimlerinde Adalet Partisinden Senato adayı ol
mak için başvuran bir Genel Müdür görevinde 
muhafaza edildiği halde, muhalefet listelerinde 
adı yer alan bir Genel Müdür kabahatini işinden 
uzaklaştırılmaya mecbur edilerek ödemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben ne Adalet Partisin
den senatör olmak için başvuran Genel Müdürü 
ve ne de diğer genel müdürü huzurunuzda kına
mak mümkün olduğuna inanmıyorum. Anayasa
nın yurttaş olarak kendisine tanıdığı hakları, Se
çim Kanununun tanıdığı sınırlar ve imkânlar için
de kullanan vatandaş olarak kendisine verilmiş 
olan bir hakkı meşru şekilde kullanan bir kimse
ye, ister şu partiden, ister bu partiden aday ol
sun farklı muamele yapılamaz. Biz bugünleri çok 
gerilerde bıraktığımızı zannediyorduk. Fakat ne 
yazık ki, çok yakından tanıdığımız bir zihniyet 

bu son seçimlerden sonra bir defa daha kendi
sini gösterdi. Maalesef 1967 seçimlerinde ve se
çimlerden sonra da benzer muamelelere, farklı 
şekilde memurların mâruz bırakıldığını görmüş 
ve tescil etmiş idik. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Siz daha fena
sını yaptınız ama. Siz de yaptını'z. 

BAŞKAN — Sayın Aksu oturduğunuz yer
den lütfen müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devasanla) — Beni 
kastediyorsanız ben önerge sahibi olarak konu
şuyorum Sayın İrfan Bey. Sizıi, bütün icra ha
yatım boyunca, Bakanlık yaptığım müddet bo
yunca, emekliye sevk ettiğim veya Bakanlık 
emrine aldığım veya re'sen emekliye sevk etti
ğim bir tek kişi bulunduğunu ispata davet 
ederim. Ben her hangi bir Devlet memurunu, 
Bakanlıkta bulunduğum süre içinde Bakanlık 
emrine almadım, re'sen emekliye sevk etme ka
rarı vermedim. Bu itibarla böyle bir kararı par
tizan maksatlarla vermiş olmanı balhis mevzuu 
olamaz. Böyle bir kararım yok çünkü. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Eğer bu ise... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu; lütfen otu
rarak mahallinden yapılan müdahalelere cevap 
vermeyin. 

Lütfen müdahale etmiyelim hatibe. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 

şahsım adıma konuşuyorum, grup adına değil. 
Kaldı ki, her hangi bir işlem yapılmışsa her 
zaman değerli arkadaşımın mensubolduğu par
tinin lideri, çjoğu zaman Hükümette bera/berdi. 
Murakabe yapalbilirdi. Grup olarak her zaman 
murakaJbe yapabilirlerdi. Biz kendi devrimize 
ıait her işlemin hesabını vermeye hazırız. Biraz
dan bahsedeceğim, grup olarak huzurunuza 
çıktık, 27 Mayıs 1960 tan bu yana yapılmış olan 
hiçbir vazifeyi kötüye kullanma suçunun af
fedilmemesi lâzım geldiğini bir defa değil, on 
defa tekrar ettik. Lütfetsin arkadaşlarım; bu
rada itibar etmediler, Senatoda itibar etsinler, 
bütün partiler 27 Mayıs 1960 tan sonra açılmış 
ahlâkilik ve hukukîlik devrinde kim tarafın
dan işlenmiş olursa olsun işlenmiş olan hiçbir 
vazifeyi suiistimal suçunun affedilmemesini tek
rar talebediyorum. İltifat etsinler, bunların 
hepsinin hesaJbı görülsün. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) Senatoda itibar edilmesini söylü
yorum. Burada itibar etmediğinizi biliyorum... 
(A. P. sınalarından müdahaleler*) 
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BAŞKAN — istirham ediyorum oturduğu
nuz yerden karşılıklı olarak görüşmeye ve mü
nakaşaya girmeyiniz. Lütfen bütün arkadaşlar-

' dan hassaten rica ediyorum. Lütfen sakin ola
lım efendim. 

TURHAN KEYZİOÖLU (Devamla) - - De
ğerli arkadaşlarım, yeni emekliye sevk veya 
Bakanlık emrine alma veya işten uzaklaştırma 
kararlarının hâdiseye yeni unsurlar kattığını 
arz ettim., 

Şimdi ikinci bir yeniliğe geliyorum. Bu ikin-
•ci yeniliğin parlak bir misalini şimdi arz ede
ceğim. Danıştay kararlarına saygısızlıkla ilgi
lidir. Danıştay kararlarına saygısızlık olayları 
gitgide daha açık bir mahiyet almaktadır. Bu 
kürsüde bir genel müdür hakkında verilmiş 
olan yürütmeyi durdurma kararının Anayasa
nın açık emrine rağmen .yerine, getirilmediğini 
bundan bir müddet evvel izah etmiştim, demiş
tim ki, Danıştayın bu yürütmeyi durdurma ka
rarını yerine getirmeye engel olacak hiçbir hu
kukî veya fiilî sebep yoktur. Çünkü yürütmeyi 
durdurma kararı yalnız Ulaştırma Bakanının 
«emekliye sevk ettiği bu genel müdür hakkında 
değil, fakat bu emekliye sevk kararı hakkın
da Danıştay, icra edilemez bu karar, hükmünü 
verdikten birkaç gün sonra yerine yapılan tâ
yinle ilgili tasarruf hakkında dahi verilmiştir. 
Yâni ikinci tasarruf, boşaldığı farz edilen ye
re yapılan yeni tâyinle ilgili tasarruf da Da
nıştay tarafından durdurulmuştu. Bunları ve-
sikalariyle ortaya koydum ve dedim ki; orta
da ikinci bir tâyin yok, bir kadro dolmuş de
ğil, hukukî veya fiilî bir imkânsızlık yok. Bi
rinci tâyin kararı tatbik edilemez diye Yüce 
3 rah/kemenin Türk Milleti adına verdiği karar 
var. O halde bu zat işine başlatılmalıdır. Fa
kat bunun üzerinde durulamadı. Bükümet bir 
türlü bu açık, münakaşa edilmez hukukî ger
çeği görmek istemedi ve Anayasanın 132 nci 
maddesini bir tarafa bırakarak kendi keyfî 
takdirine göre bu genel müdürü tam yedi ay 
müddetle emekli statüsünde bıraktı, tâyin ta
sarrufu hakkında yürütme durdurulma kararı 
verilmişken. Binaenaleyh, usulsüz olarak ma
kam işjgal eden zat da yedi ay müddetle genel 
müdürlük makamında vazife ıgörmeye devam 
etti. Hâdisenin yeni tarafı şudur. Bundan kı
sa bir süre önce, efendim bu kesin karar de
ğildi]1, nihai karar değildir, yürütmeyi durdur

ma kararıdır diye tatbik etmemek için Sayın 
Bakan tarafından kırk dereden- su getirilerek 
bahane aranan bu olayda Danıştay kesin ve ni
hai kararını verdi ve dedi M: «Bu karar hu
kuk dışıdır, kanunlarımıza aykırıdır, iptal et
tim.» iptal kararının metni elimdedir. Kararda, 
Bakanın bu memurla ilgili olarak tahkikat, aç
tığından ve bu sebeple emekliye sevk kararı 
verdiğinden bahsedildiği ileri sürülüyor. Fakat 
Danıştay dosyaları getirtince şunu gördük. Bu 
memurla ilgili tahkikat vardır, bu sebeple 
emekliye sevk ettim diyen Bakanlık şu z»atm 
emekliye sevk kararının kendisine tebliğinden 
ve Mecliste bu müzakerelerin cereyanından 
meselenin basında, Mecliste münakaşasından 
sonra bir nevi kılıf hazırlama kabilinden tahki
kat açmış. (A. P. sıralarından «ayıp ayıp» ses
leri.) Tahkikat çok sonra açılmış, Danıştay bu
nu tesbit etmiş, olmaz böyle şey diyor. Bir de
fa bunun için emekliye sevk kararı veremez
sin, sonra bunun bir bahane olarak ihdas edil
diği aşikârdır, diyor, Danıştay söylüyor bunu. 

Değerli .arkadaşlarım, bundan başka dava
cının tezkiyelerinin müspet olduğu, gelmiş geç
miş bütün Bakanlar tarafından kendisinin çok 
başarılı bir genel müdür olduğu hakkında ra
porlar verilmiş olduğu tesbit ediliyor ve her 
ne kadar Danıştay talepte bulunduğu zaman 
bâzı menfi hükümler ihtiva eden bir tezkiye 
varakası gönderilmiş ise de bunun da usulsüz 
olarak ve emekliye sevk tarihinden çok sonra 
doldurulduğu saibit olmuştur, diyor. Bir Ba
kanlık ki, emekliye sevk ettikten sonra menfi 
tezkiye varakası dolduruyor ve birtakım ba
haneler ihdas ediyor; bunları da ben söylemi
yorum, Danıştayın; arz edeyim tarih numara
sını; Onuncu Dairesi, Esas No. 19®5/4ö02, Ka
rar No. 1966/1474. 

Şimdi bu kadarla iş kalsa diyelim ki, baş
langıçta yapılan bir usulsüzlük ve bu usulsüz
lüğü örtmek için yeni usulsüzlükler yapma 
gayreti, iş bununla kalmıyor, iptal kararı ta
raflara Temmuz ayinin, içinde bulunduğumuz 
ayın başında tebliğ ediliyor. Bu tebliğden son
ra yerine yapılan tâyinle ilgili karar da yine 
Danıştay taraJfından iptal edildiği için, ilgili 
genel müdür Danıştay karariyle boşalan ma
kama gidip oturuyor, vazifeye yeniden başlatı
lıyor. Çare bulamıyor Bakan, iptal kararı var. 
12 Temmuzda yani bundan kısa. bir süre önce 
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bahis konusu olan, şu ilâmın konusundan genel 
müdür bakanlıktaki görevine yeniden başlıyor. 
Fakat 12 Temmuzda görevine başlıyan bu ge
nel müdür hakkında Sayın Bakan aynı gün yi
ne 12 Temmuz tarihiyle Bakanlığa alma kararı 
için yazı sevk ediyor, aynı gün vazifeye başla
tıyor, aynı gün Bakanlığa alma yazısı sevk edi
yor. 

Arkadaşlar bunun bir tek ifadesi vardır, 
mazur görsünler; bu hukuka karşı bir hiledir, 
hukuka karşı hile, hiçbir anayasa düzeninde, 
hiçbir hukuk düzeninde himaye edilemez. İle
ri sürülen sebep ne? «Efendim bâzı maddeler 
dolayısiyle tahkikat açtık.» İdare hukukuyla 
biraz ilgilenmiş olan arkadaşlar bilirler ki, Da-
nıştaym çok uzun yıllardan beri eski Anayasa 
düzenimizde de, yeni Anayasa düzenimizde de 
devanı eden bir görüşü vardır; bir memurla 
ilgili olarak tahkikat açıldığı zaman tatbik edi
lecek işlem kendisine, Memurin Muhakemat Ka
nunu hükümleri uygulanmak suretiyle ceza. ta-
kibav.na mâruz bırakmaktadır ve bu takibatın 
sonuna kadar mahkûm mu olacak, beraet mi 
edecek, bu nokta belli oluncaya kadar kendisi
ne işte/ı el çektirmektir. Yapılması lâzımgelen 
§ny varsa böyle bir tahkikatla işten el çektirme 
kararı vermekti. Ama işten el çektirme kararı 
vermiyorlar. İşten el çektirme kararını verme
menin sebebi basittir; anlaşılıyor maksat. İşten 
el çektirme kararı verildiği zaman memur, tah
kikatın sonuna kadar eline beraet ilâmını alıp 
da bütün bu iddiaların yanlış ve yalan olduğu 
ortaya çıkıncaya kadar o görevi ifa edemez. 
Ama kadrosu boşalmaz. Bakanlık emrine alma
da ise, aslında daha hafif görünür. Bir bakı
ma daha da hafiftir, bir suç bahis konusu edi
lerek işten el çektirilmiş olmaz, buna karşılık 
kadrosu boşalır ve kadrosu boşaldığı için ora
ya kaydırılmak istenen zat da derhal yerine 
tâyin edilebilir. Öyle anlaşılıyor ki, yine usulsüz 
olarak bir tahkikat varsa işten el çektirme ka
rarı verilmek gerekirken hâdiseye tatbiki müm
kün olmıyan Bakanlık emrine alma muamelesi
nin uygulanması o makamı hemen boşaltıp Da
nıştay karariyle işinden uzaklaştırılmış olan 
zatı veya ona benzer birisimi derhal yerine 
oturtmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu usulsüzdü, bu da 
iptale mahkûm yeni bir tasarruftur, haksızdır. 
Danıştay bunun hakkında da, hiç şüphe etmi

yorum ki, bu kadar bariz bir kanunsuzluk kar 
şısmda, davacının njktai nazarını kabul ede
rek iptal kararı verecektir. Ama bu arada Ana
yasaya saygısızlığı devam edecektir. 

Bir başka nokta var; eğer hakikaten bu Ba
kan ve bu Hükümet bu memur hakkında, bâzı 
suçlar işlemıiştir diye tahkikat yapmakta sami
mî ise, aynı günlerde, tam bu tahkikattan bah
sedilerek Bakanlık emrine alma kararının im
zalandığı günlerde, neden bu Mecliste bütün 
çoğunluğu ile, bütün gücüyle bu suçlar hakkın
daki bütün tahkikat dosyalarının ortadan kal
dırılması için bir af tasarısını çıkarmaya ça
lışmıştır? Biz rica ettik, eğer bu memurun böy
le bir suçu varsa, bu genel müdürün Bakanlık 
emrine alma kararında bahis konusu edilen suç
lardan bir tanesi bahis konusu ise mutlaka 
mahkeme önünde hesap vermesi ve sabit olursa 
cezasını çekmesi lâzımdır. Hem isnatta bulu
nuyorsunuz, emekliye sevk ettikten sonra, 
emekliye sevk kararını mazur göstermek için, 
suç tasniini suç isnadı şeklinde tamamen hak-
uz, insafsız, mesnetsiz birtakım iddialarla bir 
inanın şerefine, haysiyetine leke sürmeye çalı
şacak şekilde tahkikattan bahsediyorsunuz, on
dan sonra da muhalefet olarak bunu savunan 
teşekküller geliyor diyor ki, bırakın hesabını 
versin. Hayır, bütün bu tahkikatı kaldıracağım, 
hesap da vermiyeceğim. Olur mu böyle şey ar
kadaşlar? Bunları bağdaştırmak imkânı var mı
dır? Bu kadar hassas isek, bu affın sebebi ne? 
Biz tekrar ediyoruz; ağır bir tâbir de kullan
dım, burada Devletin imkânlariyle okumuş, 
Devletin imkânını kullanarak vazife ifa eden, 
bilhassa bu mevkilere kadar yükselmiş olan in
sanların kendilerine verilmiş olan yetkileri mil
let yararına değil, fakat kötüye kullandıkları 
takdirde affedilmeksizin mutlaka hesap verme
leri lâzımgeldiğini savunduk. O halde bizim 
gayretimiz, hakikatlerin meydana çıkması gay
retidir, haklının, haksızın, eğn çalışanın, doğ
ru çalışanın meydana çıkması gayretlidir. 

Değerli arkadaşlarım bu verdiğim tek örnek 
dahi Danıştay kararları karşısında, bunlar yü
rütmeyi durdurma kararı değil, kesin iptal ka
rarı mahiyetini aldıktan sonra dahi ne derece 
Anayasa dışı bir tutum içine girildiğimi ve hu
kuka karşı hile tedbirleirne başvurulduğunu 
göstermeye yeter. 
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Değerli arkadaşlarım, yenilik olarak üçün
cü bir unsur var önergemizde ileri sürülen. Bu 
üçüncü unsur, son günlerde Türk kamu oyun
da büyük hassasiyet uyandırmış olan ve Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Senatör Tunçkanat 
p.rkadaşıınız tarafından açıklanmış olan belge
deki bâzı cümlelerdir. 

Değerli arkadaşlarım; bu belgenin dikkatle 
okunduğu zaman pek çok açılardan üzerinde 
her Türk'ün hassasiyetle durması lâzımgelen 
noktaları olduğu malûm; bunlar konuşuldu. 
Konumuzla ilgili bir yönü var. Bu belge de 
Devlet memurlarının bir program dâhilinde tas
fiye edilmesinden bahsedilmektedir. Bunun ru
muzla ifade edilen bir zatla birlikte tesbit edi
len güvenlik programının bir parçası olduğu 
ifade edilmekte, meçhul zat tarafından veril
miş olan belgenin birçok yerlerinde bu konu
ya temas edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada konuyla 
doğrudan doğruya ilgili olduğu için bundan bir 
süre önce Türk basınına intikal etmiş ve hiçbir 
kimse tarafından inkârına, reddine şimdiye ka
dar cesaret edilmemiş olan bir başka belgeyi de 
hatırlatmak isterim, unutulmuş olacağı düşün
cesi ile : Elimde fotokopileri bulunan bu belge 
Türkiye'de faaliyet gösteren bir yabancı pet
rol şirketinin merkezine yazdığı bir mektuptur. 
Ne imzası münakaşa konusu olmuş, ne muh
tevası hakkında şimdiye kadar bildiğim kadarı 
bir ret ve inkârla karşılaşılmıştır. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Fotomontaj ol
masın? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bil
miyorum, belki bir polis hafiyeliği yapsanız 
bulursunuz. (Gülüşmeler) Değerli arkadaşla
rım, Türk basınında aylarca önce yayınlanmış 
olan bu belgede yabancı petrol şirketinin tem
silcisi Türkiye'deki bâzı güçlüklerden bahset
mekte ve Türkiye'de seçimlerle, seçim sonun
da kurulacak Hükümetle, takibedilecek per
sonel politikası ile ve petrol ile ilgili, perso
nelde vukubulması muhtemel değişikliklerle ve 
ancak bu değişikliklerden sonra doğacak imkân
larla, bu değişiklikler yapılsa bile karşılaşılabi
lecek güçlüklerle ilgili, şayanı dikkat sözler böy-
lemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum karşısın
da biz inanıyoruz ki, konu etraflı, ciddî, dik

katli 'bir incelemeye tabi tutulmaya lâyık Önem
dedir. Her Türkün tüylerini ürpertecek veha-
mette birtakım ifadeler 'karşısında Hükümet
ten beklenen tutum hışımla ve şiddetle bu ko
nuda mütalâa serd eden insanlara hücum etmek 
yerine, büyük bir asabiyetle bu konuda hassa
siyet istiyen insanlara hücum etmek yerine, 
aynı hassasiyeti aynı kesafetle gösterip, «Bu 
konu üzerine eğileceğiz, meşgulüz, mutlaka 
gerçeği meydana çıkaracağız ve mutlaka ge
rektirdiği bütün tedbirleri önemle alacağız.» de
mekten ibarettir. 

Geçen gün yapılan müzakerelerde biz Sayın 
Başbakandan bunu bekledik ve garip bir du
rumla karşılaştık. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bir 
taraftan derler ki; «Mesele savcılığa intikal et
miştir, eski devirler de geçmiştir, Hükümet bu 
konuda şu veya bu istikamette bir söz söyliye-
mez, tesir yapamaz, mütalâa beyan edemez, 
savcılık yetkilidir, savcılık el koymuştur.» 
Mesele bu kadarla kalmıyor. Bir taraftan, biz 
karışamayız, savcılık el koymuştur, eski de
vir değil ki Hükümet konulara karışsın der
ken, aynı Hükümet bazan aynı konuşmanın 
içinde bazan bir gün evvel, bazan bir gün son
ra şiddetle «yalandır, tezvirdir, iftiradır» gibi 
kesin ve sert ifadeleri ardardına sıralıyabilmek-
tedir. Bu tutumda bir tenakuz görmüyor mu
sunuz? Eğer hakikaten savcılığa intikal etmiş 
ve her hangi bir şekilde üzerinde Hükümet ta
rafından mütalâa beyan edilmesi imkânı olmı-
yan bir durum varsa, neden bu kadar hiddet 
ve şiddetle tahkik ve tetkik edilmekte olan bir 
konu üzerinde bu tarzda «yalandır, tezvirdir, 
iftiradır» diye beyanda bulunuyorlar? Sayın 
arkadaşlarım, dikkatle okumaya çalıştığım be
yanlarında Sayın Barbakanın nedense bu kür
süde söylemeye, birkaç gün evvel Meclis hu
zurunda söylemeye lüzum görmedikleri, ne
dense bir gensoru açılmasına imkân vererek 
gensoru müzakeresi esnasında söylemeye lüzum 
görmedikleri, fakat sonra bir Anadolu Ajansı 
muhabiri ile başbaşa, bu muhabire verdikleri 
demeçte söyledikleri bâzı noktalar var. Diyor
lar ki; «Hükümetimiz meseleyi büyük bir ehem
miyetle takibetmektedir. Hâdisenin bu kısmı 
hakkında şimdilik bu kadar söylemekle iktifa 
edeceğim.» Hükümetimiz meseleyi büyük bir 
ehemmiyetle takibetmektedir, diyen bir Başba-
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kanın bu meseleyi muhalefetin büyük bir ehem
miyetle birkaç gün evvel takibetmiş olmasını, 
o kadar şiddet ve asabiyetle karşılaması ve it
ham etmesi nasıl izah olunabilir? Biz bunu 
ehemmiyetle takilbetmek lâzımdır diye (buraya 
geldiğimiz ızaman şiddetle, «Efeaüdim, bu şöyle 
fenadır, böyle fenadır» diye ağıza gelen en 
şiddetli ifadelerle itham, burada söylenmesi lâ-
zımgelen, hattâ ilk defa yayınlar yapıldığı za
man daha ilk günde, «Beni ilgilendirmez, ben 
polis hafiyesi değilim, meseleye savcılık karı
şır.» gibi beyanlar yerine, meselenin savcılığı 
ilgilendiren yönleri yanında eDbette egemen 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hükümetini 
ilgilendiren yönleri olduğunu düşünerek, daha 
ilik günden Sayın Başbakanın (bu ifadeyi kullan
ması, «Hükümetimiz meseleyi büyük bir ehem
miyetle tafciJbedecek, gerçeği aydınlatacak ve 
gerekli olan her tedbiri alacatkır.», demesi ica-
betmez miydi? 

Çok muhterem arkadaşlarım, bütün bu te
nakuzlar, bu tutumlardaki farklılıklar dik
kati çekicidir ve çok üzücüdür. Bu itibarla me
selenin bu belgelerin de ışığı altında ve etraflı 
bir incelemeye tabi tutulmasında fayda vardır. 
Türkiye Cumhuriyetinde Anayasa hâkim ola
caktır, Türkiye Cumhuriyetinde sadece milletin 
yüce menfaatleri hâkim olacaktır. Ne bu Ana
yasanın her hangi bir dış tesirle çiğnenmesi 
meıvzuubalhsolalbilir - ıbu millet buna müsaade 
etmez - ne de Türkiye'de millî menfaatlerin dı
şında personelde veya ıher hangi bir alanda bir 
politika takilbetmek- imkânına kimse sahibolabi-
lir. Ne olur bu anlayış üzerinde yaklaşsak, ne 
olur ıbu anlayış üzerinde ortak bir millî hassa
siyetle birbirimizi itham etmeden konuşabilsek. 
Sayın Senatör Haydar Tunçkanat'a ağır şekilde 
ithamlar yapılıyor. Arkadaşlar yasama görevi
ni yapan*.. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen onun avu
katı mısın? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben, 
vazife yapan her insanın hakkım burada savun
mak imkânına sahibim. Size soruyorum, siz 
bu meçhul t. E. nin avukatı mısınız? (C. H. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, sükûnet içinde 
meseleyi bir mantık silsilesi içinde tahlile çalı
şıyoruz. Çok değerli arkadaşlarım, Hükümetin 
son beyanında tasvibettiğimiz noktayı açıkça 

söyledim, ondan evvelki tasvibetmediğimiz nok
tayı da söyledim. Sayın bir senatör yasama gö
revini yaparak, bir konuyu ortaya getiriyor. 
Değerli arkadaşlarım, bu sayın senatör bunu 
yaptıktan sonra Hükümete düşen görev, bun
dan ötesini aydınlığa kavuşturmak için elin
den geleni yapmaktır. 

Bu sayın senatörün bir sözüne hücum edi
liyor. Basın toplantısında, bir şahsi hissin, ka
naatin ifadesi olarak demiş ki, mektubun üslû
buna ve yazılış tarzına göre bu belgeyi iktidar 
partisi çevrelerine yakın bir insanın yazmış ol
ması lâzımgelir.» Bu iddiasını da bâzı delillere 
istinadettiriyor. Ben de dikkatle okudum. 27 
Mayıstan, 27 Mayıs Hükümet Darbesi, diye bah
sediliyor. Bâzı yerlerinde «muhalefetle af kanu
nu ve seçim kanunu üzerindeki mücadelemiz...» 
gibi birtakım sözler geçiyor. «Biz,» gibi bâzı ifa
deler var. Bu ifadelere bakarak bu mektup ya
zılmış ise, bu mektubu, 27 Mayısı Hükümet dar
besi gibi görmeye ve kabul etmeye mütemayil 
kişilerden birinin: yazmış olması tabiîdir diye 
düşünmek de o kadar mantıksızlık aramamak 
gerekir. Bu bir tahmindir. Bu tahminden dola
yı; bu tahmin hatalıdır, bunu ispat edebilir mi
sin dememek lâzımdır. Bunu anlıyorum, ama 
bir vesikayı ortaya koymuş, her şeyi sen ispat 
edeceksin olmaz. Arkadaşlar, ceza hukukunda, 
bir ceza hâkimi bile hukuk davasındaki gibi 
iddiayı getirene, sen her şeyi ispat edeceksin de
mez. Bir hukuk dâvasında bir hak ve alacak 
iddia eden iddiasını kendisi ispat eder. Ama 
cezayı ilgilendiren bir konuda, bırakınız sorum
lu bir Hükümeti, hâkim dahi re'sen elinden ge
len gayreti sarf ederek şikâyetçinin, müddei-
nin, müdahilin, savcının ileri sürdüğünün öte
sinde tahkiki, araştırılması gereken noktalar 
varsa bunları araştırır, gerçeği bulmaya çalışır. 
İspat edin demekle bir Hükümetin görevi bit
mez. Bunun üzerine eğilmek mecburiyeti, ger
çeği meydana çıkarmak mecburiyeti vardır. Bu 
gerçeğin meydana çıkmasından ancak Türki
ye'nin kuvvetleneceğine imanım ve kesin kana
atim vardır. Bunun aydınlanmasında fayda var
dır. Aydınlanır ve durumun gerektirdiği bütün 
tedbirleri bu millet kudretle almaya yeterlidir, 
yetkilidir. 

Çok değerli arkadaşlarım, biz konuya işte 
bu açıdan bakıyoruz, bu sebeple bir gensoru 
açılmak suretiyle meselenin personel politika-
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mız ve biraz evvel arz ettiğim büyük yenilikler, 
hâdiseye yeni ışıklar tutan yeni olaylar, yeni 
kararlar ve yeni Hükümet davranışlarının ışığı 
altında bu gensoru neticesinde Hükümetin so
rumluluğunun tcsbitini rica ediyorum. Bu konu
da sayın iktidar grupunun ve Hükümetin mu
halefeti itham etmek çabasının üzerinde ve öte
sinde Anayasaya saygı göstermek çabası, içine, 
Türk Milletinin yüce menfaatlerini ilgilendiren 
bir konuda vaktinde erken ve herkesten önce 
hassasiyet göstermek çabasına girmelerini istir
ham ederim. Muhalefeti itham etmek, gördüğü, 
bildiği, bilgisine ulaşmış olan her hangi bir hu
susu Meclis kürsüsünden söylemek suretiyle 
vazife yapan insanları itham etmek bir Hükü
met için başarı yolu değildir. Hükümet için 
başarı yolu, egemen Türkiye Cumhuriyetinin 
sorumlu Hükümeti olarak, kendilerine verilmiş 
olan millî vazifeyi en büyük hassasiyetle yerine 
getirmek ve başarının muhalefetle uğraşmak
tan değil, fakat bu milletin içte ve dışta iyili
ğini istemiyen kuvvetlerle uğraşmak olduğunu 
bilmeleri gerektiğini arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Orta ve sağ sıralar
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince siyasi parti grupları adına 
birer sayın milletvekiline söz veröbilirim. 

Yok mu efendim siyasi parti grupları adına 
görüşecek arkadaş? Bakanlar Kurulu adına da 
Sayın Başbakan veya görevlendireceği bir Ba
kan görüşebilir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — A. P. Grupu 
adına ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun A. P. Grupu adına 
Sayın Ertem. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım; C. H. 
P. Grupu Başkanvekillerinin gensoru önergesi 
yüksek huzurlarınızda okundu ve önerge sahibi 
olan Sayın Feyzioğlu'da bu husustaki görüşle
rini sizlere bildirdiler. Gensoruda denmektedir 
ki, millî menfaatleri hassasiyetle korudukları 
bilinen genel müdürleri ve yüksek idarecileri 
Hükümet bir program dâhilinde tasfiye etmek 
istemektedir. İkinci olarak da, Danıştay karar
ları karşısındaki davranışı incelenip siyasi so
rumluluğu teöbit edilmek üzere bir gensoru açıl
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; millî menfaat ne
dir? Bunu Anayasamızın ifadeleri ile şöyle be
lirtmek mümkündür. «Türk Milletinin bütün 
fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülkü
ler etrafında toplamak ve milletimizi dünya 
milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
üyesi olarak millî birlik ruhu içinde yücelt
mek, insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmektir.» 

Muhterem adkadaşlarım; bir buçuk ay ev
vel bütün meseleleri Büyük Türk Milletinin 
önünde münakaşa ederek ve Büyük Türk Mille
tinin hakemliğine müracaat ederek ve bu se
çimler sonunda Büyük Türk Milletinin oyları
nın % 58 ini alarak iktidara gelen bir Hükü
meti millî menfaatlara meydan okumakla suç
lamakta millî menfaat var mıdır arkadaşlarım? 
Anayasanın ifadeleri ile biraz evvel belirttiğim 
millî menfaatlerde, beraberlikte ve Türk Mil
letinin huzurunda, kalkınmasında, gelişmesinde 
Türk Milletinin % 58 inin oyunu almış olan bir 
partiyi millî menfaatlere karşı gelmiş olarak 
göstermekte içte ve dışta Türk Milleti menfaa-
tına ne bulunabilir muhterem arkadaşlarım.? 

2 ncisi; önergede genel müdürleri ve yüksek 
idarecileri, millî menfaatleri hassasiyetle ko
ruyanlar ve korumıyanlar diye ikiye ayırmakta 
millî menfaat var mıdır? Demek ki, önerge 
sahiplerinin görüşüne göre, müdürlerimiz iki 
kısımdır; birisi millî menfaatleri koruyanlar, 
hassasiyetle koruyanlar, diğerleri korumıyan
lar. Yerlerinden almanlar millî menfaatleri 
hassasiyetle koruyanlardır, yerlerine gelenler 
aynî kariyerden, aynı memleketin çocukları, 
aynı heyecanı, aynı imanı duyan insanlar, millî 
menfaatleri korıımıyan genel müdürlerdir. Muh
terem arkadaşlarım, bu tarzdaki bir tasnif 
Türk Milletini ikiye ayırmaktır. Bunların millî 
menfaatle, millî beraberlikle zerrece alâkası 
yoktur. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Fikir söyle, 
fikir. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Fikir söy
lüyorum beyefendi, sizin söylediğiniz kadar fi
kir söylüyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, otur
duğunuz yerden hatibe müdahale etmeyin, istir
ham ederim. 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Türkiye'de 
bir memur statüsü vardır. Bu memur statüsüne 
göre kimlerin hangi makamı işgal edecekleri 
bellidir. Bir genel müdür değişebilir, yerine 
gelen müdür de bu memleketin millî menfaat
lerini hassasiyetle koruyacak değerdedir. Bu
nun aksini söylemek Devlet idaresi arasında, 
vazife görenler arasında ikilik yaratmak olur. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Olmadı, ol
madı... 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Olur, clur. 
Muhterem arkadaşlarım, iktidar ne de

mektir? Adalet Partisi iktidara nasıl geMi? 
Hür seçimlerle, Büyük Türk Milletinin reyle
rinin yüzde ellisinin fazlasını temin etmek su
retiyle geldi. Seçimlere nasıl girdik? Parti prog
ramlarımızda, seçim beyannamelerimizde bütün 
bunları Türk vatandaşlarına, köy köy, bucak 
bucak, kasaba kasaba, şehir şehir anlatarak. 
bunların müdafaasını yaparak bu iktidara gel
dik. Eğer dâvalarımızı Türk Milletin» anlatama
mış olsa idik elbette ki, reylerin % 58 ni almak 
mümkün olamazdı. Binaenaleyh, iktidara gel-
nrş olan bir parti demokratik nizamda iktidara 
gelmenin tek yolunu bilir, o da Türk vatandaş
larının itimadını, sevgisini, güvenini kazan
maktır, onu refaha ve huzura götürmektir. A P 
bu yolla iktidara geldi. Her yerde Türk Mille
tine huzur, refrlh vadetti, peki burkar ne ile gev. 
çek]eştir'le"ek arkadaşlar? Elbette ki bunlan bir 
memur kadrosu ile gerçekleştirecek. 

Ehliyetine inanmadığı, kendisiyle teşriki me
sai edemediği, hizmet tutumunu kendi anlayı 
şm?ı uygun bulmadığı k i m l e r i <bir nöbet değiş 
tlrmeve tâbi tutarak, kendisiyle avnı çalışmr 
dinamizmi içinde olan kimselere vazife vermişe 
eek mi? O halde iktidar olmak ne demektir? Bi~ 
yandan Anaya-sanm bütün hükümlerine bagV 
kalacaksınız, bir yandan kuvvetler ayırımı bu 
lunacak. Bütün kararlarınız her türlü idari mu-
rakalbeye tâbi tutulacak, ama o bir yandan size 
Hükümet edebilmek, icra kudretini kullanma! 
yetkisi dahi verilmiyecek. Bu olmaz arkadaşlar 
Bunun hukukla bağdaşan hiçbir tarafı yoktur. 
Bütün dünya ve bütün idare hukuku iktidara gc 
len partilerin kendileri ile teşriki mesai edecek 
kimseleri iş başına getirmeleri ve onların müşte
rek çalışmaları ile vatandaş huzuruna çıkmalar 
bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, millî menfaatleri ge
nel müdürler korumaz. Millî menfaatleri evvelâ 
Türk Hükümeti korur. Millî menfaatlerin vatan
daş karşısında sorumlusu, müdafii ve onların 
icraatçısı Türk Hükümetidir. Binaenaleyh, eğer 
vapümış icraatta millî menfaatlere aykırı bir 
taraf varsa onlar söz konusu olur. O da Hü
kümetten sorulur, o hususta vatandaş karşısı
na gidilir, hesabı verilir, neticede vatandaş neye 
inanmış ise oyları ile bunu tescil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
çok yeni bir tamiminden bâzı pasajlar okuya
na $ım. «Anayasamızın emrettiği düzen içinde 
bütün vatandaşlarımız için eşit muamelevi esas 
tutan, tarafsız ve halk hizmetinde bir idarenin 
mutlaka yerleşmesi 'bakımından, önem verdiği
miz hususları 'bc/irterek emniyet ve asayişin 
"•ağlanması, vatandaş dilek ve şikâyetlerine ya
kından ilgi gösterilmesi, idareye yapılacak mü
racaatlarda aracılık ve iltimas yollarına asla lü-
Tiım 'bırafcmıvacak şekilde idare adamlarımızın 
•n'üracaat sahibi bütün vatandaşlara hiçbir fark-
Vhk yapmaksızın kapılarını • açık bulundurma
ları ve Devlet işlerinin kanunlara tam riayet 
prensibi altında süratle yürütülmesi, iktisadi ve 
ımyal kalkınmamıza ait programların gecikme-
len gerçekleştıirilmesi ve (bütün kamu hizmet-
'orhrn ve kanunlarının yerime getirilmesinde 
valilerin ve genellikle il ve ilçelerde vazife gö-
^en idare adamlarımızın kanuni yetkilerini tam 
alarak kullanmaları suretiyle vatandaş ihti
valarının sürüncemede bırakılmadan süratle 
karşılanması gibi halkımızın güven ve refah 
'cinde lâyık olduğu huzur ve saadete kavuş
ması için gerekli diğer tedbirleri işaret etmiş
im. Vadilerimizin yetki ve sorumluluklarını 
Vnayasanm ve kanunların kabul ettiği en geniş 
anlamda kullanmalarını, idareye hâkim olmasını 
istediğimiz yeni anlayışın tabiî bir icabı say-
maktavım. Merkeziyetçi müdahale ve yazışma-
hr la işlerin sürüncemede kalmasına yol açan te-
-Hbıbüs ve iş görme imkânlarından mahrum olan 
bir idare yerine, yetki ile icraat programları çer
çevelinde her türfü tedbiri almr.k ve yürütmek 
TÜcü ile mücehhez, vatandaş ihtiyaçlarım ya
dından ve süratle takibeden, dinamik bir idarevi 
'karne etmek ve onu halk hizmetinde en tesirli 
'arzda çalıştırmak zorundayız.» 

'Mu'hterem arkadaşlarım, bir Hükümet şu 
'-•amimini ve bu tamiminin icabını nasıl gerçek-
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1 eştirecek? Bu dinamizmi görmediği, bu hiz
met anlayışını görmediği idare âmirleri, genel 
müdürlerle mi? Vatandaşa verdiği bu sözü, Türk 
Milletine verdiği !bu sözü gerçekleştirmek için 
inandığı idare k?dro3imu, yöneticiler kadrosunu 
kuramıyacak mıdır arkadaşlar? îşte mesele bu
dur. 

ÇETÎN ALTAN (istanbul) — Kadro Kanu
nu ile. 

BVŞKAN — Müd^ale etmevin arkadaşlar. 
A.P. GRUPTT ADINA ÎLHAMÎ ERTEM 

(D^van^a) — Bugün önümüzde bulunan dâva 
•budur. A. P. bu memleketi arzu ettiği kalkın
ma seviyesine ulaştırmak ve vatandaşları arzr 
ettiği huzura kavuşturmak için, programın1 

tatbik edebilmek, secim beyannamesinde va' 
dettiklerini gerçekleştirmek için ehliyetine 
inandığı, kudretine inandığı kimselerden bir 
yöneticiler kadrosu kuracaktır arkadaşlar. Sİ7 
bunu istediğiniz tarzda, ne tarzda emgellemeyr 
çalışmaya gayret ederseniz ediniz, muvaffak 
olamıyacaksınız. A. P. Hükümetti kendine inan 
dı~ı yöneticilerle millete vadettiklerinj gerçek
leştirecektir. (Sağdan ve orta sıralardan mü 
dahaleler) 

BAŞKAN" — Müdahale etmeyin efendim, is 
tirham ediyorum. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — S-abredo 
mezsiniz, dinliyemezsiniz. O yıllardan beri an
laşılmış, bilinmiş hususiyetiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme 
yın efendim. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar. Anayasanın 105 nci maddesi diyor 
ki ; «Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den avrıca sorumludur.» 

Şimdi soruyorum, m u h t e r i arkadaşlarım: 
bir Bakan kendi emri altındakilerin işlem ve 
eylemlerinden hukukan da mesul olacak, siya
si bakımdan da mesul olacak, cezai bakımdan 
da mesul olacak ama onlar hakkında hiçbir ta
sarrufta bulunamıyacak. Onlar dilediği gi-bi. 
knndi arzularına göre hareket edecekler. Ama 
Bakan onlar hakkında hiçbir tasarrufta bulun -
mıyacak. buna mukabil, cn'zai, hukukî, siyas: 

sorumluluğu devam edecektir. Bu huknk man-
t\rn mı, en basit mantık kaidesi mâ? Blnaena 
leyh, muhterem arkadaşlarım, Hükümetlerin 

bütün idare hukukunun kabul ettiği gibi, ken
dilerine inandıkları tarzda, kendileriyle teşri
ki mesai edecek bir yöneticiler kadrosu kur
ması gayet tabiîdir. Tâyin ve nakil işlemleri 
hiçbir vakit hukuk devletinin ilkelerine aykırı 
değildir. Yalnız arkadaşlarımız diyorlar ki, 
tasfiye. Hayır muhterem arkadaşlarım, Türk 
hukukunda tasfiye yoktur ve Hükümet de tas
fiye yapmamaktadır. Sadece muayyen derece
li memurlar arasında bir nöbet değiştirmesi 
yapmaktadır. Kanuna göre buradaki genel mü
dürü alıp aynısı ve aynı derecedeki başka bir 
vazifeye nakletmektedir. Bu da Devlet idaresi
nin en tabiî bir neticesidir 

Muhterem arkadaşlarım, tâyin yapmak baş
ka bir işlem, hizmet etmek başka bir işlemdir. 
Arkadaşlarımız dönüp dolaşıp memur tâyinleri 
üzerinde duruyorlar. Memur, hizmetin bir vası
tasıdır. Esas olan hizmettir. Hükümet hangi 
hizmeti millî menfaatlara aykırı olarak ifa et
miştir? Nedir delilleri? Falan memuru falan 
yerden aldın, millî menfaatlara aykırı hareket 
ettin. Olmaz bu.. Ama falan işlemi kanunsuz 
yaptınız, falan işlem millî menfaatlere aykırı
dır; bunları getirsinler, bunları konuşalım. 

ŞEREF BAKŞIK (îzmir) — Danıştay ka
rarları.. 

A. P. GRUPU ADINA ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Mevzuubahis Danıştay kararları
na geleceğim. Mevzuubahsettiğiniz Danıştay 
kararları memur tâyinlerine aittir. Ben sizden 
memur tâyinlerini sormuyorum. Ben sizden 
Hükümetin millî menfaatlere aykırı hareketle
rini soruyorum. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Onlar sizden 
soruyor. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
Siz cevap veresiniz diye sormuyor. İstirham 
ederim. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Getirirsi
niz burada falan işlem millî menfaatlere aykırı
dır dersiniz onun münakaşasını yaparız. Yalnız 
bu getirmek de her istendiği gibi olamaz. Bi
raz evvel mevzuubahsedilen Haydar Tunçka-
nat'ın iddiası gibi. Bir adam bir fotokopi gön
derecek, onu alacaksınız derhal Hükümet asa
cak, kesecek, bu ne biçim hukuk anlayışıdır? 
(C. H. P. sıralarından «tahkik edin.» sesleri) 
Elbette tahkik edecek, Hükümet tahkik etmi-

— 245 — 



:M.'Meclisi B : U 5 20 . 7 . 1966 O : 1 

•yor mu Bu memlekette millî menfaatlerin 'ko
runmasından başka gayesi olanın iktidarda ye
ri ne? Eğer Büyük' Türk Milleti, 'bu Hüküme
te ve bu partiye millî menfaatleri koruyacağı
na inanmamış olsaydı oyunu verir miydi? Daha 
5 Haziranda radyoda söylediniz, bütün mey
danlarda söylediniz, her iftirayı yaptınız, neti
cesi ne oldu? (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) Binaenaleyh, her hangi bir kimse çıkacak ' 
ve zekâsını kullanacak, her türlü insan var, ; 

türlü tedbirler hazıılıyacak. Biz onları alaca
ğız, Hükümet bütün işini gücünü bırakacak, 
'Meclis kanun yapmayı bırakacak, dönecek, ' 
efendim falan adamın 'böyle bir iddiası var. O '< 
filân milletvekiline veya falan senatöre bir; 
(mektup gönderdi, onun konuşmasını yapalım. } 
Olmaz bu arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum;? 
Hükümet elbette kendisine vâki olan ihbarı cid- \ 
diyetle ele alır ve gereğini yapar. Sadece ihba- t 
rı mı alır? Hayır, vazifesi millî menfaatleri. j 
millî güvenliği 'korumaktır. Türlü teşkilâtı var- i 
dır, vazife bölümü vardır. Elbette Türk Hükü \ 
nıeti ve onun şerefli vazifelileri Hükümetle be i 
raber bu meseleleri zaten takibetmefctedirler. I 
Ama öbür taraftan bir mektup alacaksınız j 
Senato kürsüsünden söyliyeceksiniz. Ama taki [ 
be geçmesi lâzımıgelen makamlar sizden delil is \ 
tediği zaman da icabeden makamlar onu bilir, i 
ben gitmiyorum, diyeceksiniz. Sonra bunur ; 
adına millî menfaatleri korumak diyeceksiniz \ 
Olmaz arkadaşlar. i 

BEKİR TÜMAY (Adana) — Sonra 5 Hazi | 
rana kadar af çıkarırsınız. ; 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Bunların \ 
samimiyetle alâkası yok, Türk Milletinim refah1 ,;, 
ile alâkası yok, Türk Milletinin kalkınmasını ; 
temin etmek ile alâkası yok, Türk Milletinin , 
beraberliğini kurmak ile de alâkası yok. Biz 
beraber olmaya, birbirimizi - Sayın Feyzioğlr j 
biraz evvel burada konuştular, gayet doğrr 
söylediler - diye, birebirimizi bu kadar ağır. it 
ham ediyoruz? Evet, Genel müdürler tâyinin
den dolayı, bâzı genel müdürleri yeterli bul
mak veya yeterli bulmamak mümkündür, ama 
genel müdürleri millî menfaatleri koruyanlar, 
millî menfaatleri korumıyanlar diye ikiye ayır 
makta millî menfaat yoktur. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da Danıştay 
kararlarına geleceğim; Adalet Partisi ve Ada
let Partisinin Hükümeti Anayasaya ve Anaya
sanın bütün müesseselerine ve bu arada Dianış-
taya ve kazai murakabeye bütün varlığı ile 
Hürmetkardır. Ama Anayasanın bütün mües
seselerine hürmetkar olduğu gibi, Danıştaya da 
hürmetkar olması Danıştayın her kararını ay
nen icra etmesi demek değildir. Neden değil
dir? Evet beyefendiler, biraz hukuktan anlı-
yarilarmız şimdi burada arz edeceğim misalleri 
dikkatle dinlesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın getir
diği bir yenilik vardır. Bu yenilik de idarenin 
bütün eylem ve işlemlerini kazai murakabeye 
tabi tutmasıdır. Hükümet buna candan inan
maktadır ve bunların da tetkik mercii Danış-
taydır, idari 'mahkemedir, buna da candan 
inanmaktadır. Ama Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesi vardır. 95 nci maddeyi okuyorum. 

icabeden kısmını okuyayım, daha iyi. 
(T. I. P. sıralarından «hepsini oku» sesleri) 
Peki, hepsini okuyayım. 

«Dâva daireleriyle dâva daireleri kurulu 
kararları kesin olup muhkem kaziyenin bütün 
hukukî sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aley
hine ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına 
'başvurabilir, idare Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 132 nci maddesi gereğince Danıştay 
ilâmlarının icaplarına göre işlem ve eylem tesis 
etmeye mecburdur.» («Tamam» sesleri) 

«Tam yargı dâvaları hakkında Danıştaydan 
çıkan ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz 
ve icra olunur. Danıştay ilâmları icaplarıma gö
re işlem ve eylem tesis etmiyen idare aleyhine 
Danıştayda maddi ve mânevi tazminat dâvası 
açılır.» 

Şu halde kanunun hükmü son fıkrası sarih
tir. Elbette ki, Hükümet bütün işlemleri idari 
kazaya tabi olması dolayısiyle, idari mahkeme 
kararlarının icaplarına göre işlem ve eylem te
sis etmeye mecburdur. Ama eğer bu tarzda iş
lem ve eylem tesis etmesini kamu menfaati ile 
birleştiremezse bu kararları tatbik etmez, bu
nun mukabilinde taraflann mahkemeye gide
rek, tarafların tazminat almalarını mümkün kı
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, madde nasıl geldi, 
onu izah edeyim. Bu madde eski kanunda yok-
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tu. Hükümet tasarısında da yoktu. Bugüne ka
dar Danıştay ilâmları, bu kanun çıkana kadar 
nasıl icra edilir? Danıştay karar verirdi; ida
re edilirse icra ederdi, 'aynı şekilde, dilemezse 
icra etmezdi. Biz Danıştay kararlanın yırtan 
valileri de biliyoruz. (A. P. sıralarından bir 
ses: «iktidarları da biliyoruz.») ('Sağ sıralar
dan, «kötü misal,, emsal olmaz» sesi) 

Ama buna karşı yapılan hukuM yol şu idi; 
Bir vatandaş, bir memur Danıştaya müracaat 
edip ilâmını alırsa idare de bu ilâma uygun ola
rak işlem yapmazsa, vatandaş hukuk mahke
mesine dâva açardı. Hukuk mahkemesinden taz
minat alırdı. Burada bu kanun konuşulurken 
vatandaş için bunun güçlük doğurduğu ve bâ
zı mahkemeler tarafından bu inceliğin 'bilineme
diği ileri sürülmek suretiyle vatandaşa kolaylık 
olsun diye bu maddeye 'bu fıkra, hem de Sayın 
C. H. Partili arkadaşlarımızın bugün Devlet 
Şûrasında üye olan bir arkadaşımı/zın önergesi 
ile eklenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bu böyle değil
se, eğer idare idari mahkemeden çıkan her ka
r an aynen infaz edecek idiyse bu hükme ne 
lüzum var? O zaman tıpkı hukuk mahkemele
rinde, adlî mahkemelerde olduğu gibi, icraya 
ilâmı verirsiniz, icra infaz eder. Soruyorum Sa
yın hukukçu arkadaşlara, Danıştay Kanunu 
burada konuşulurken çok kıymetli fikirlerini 
ileri süren C. H. P. nin sayın hukukçularına; 
bir tanesi çıkıp bu fikri müdafaa edeJbildi mi? 
İdâri mahkemenin kararlarının aynen infaz 
edildiği dünyanın neresinde görülmüştür? Bu 
'tezi müdafaa edebilecek bir tek hukukçu var 
mıdır? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Kah
kaha ile olmaz beyefendiler, Devlet idaresinde 
Köy İşleri Bakanlığı da yaptınız, Devlet idare
sini bilmeniz lâzım. 

. Muhterem arkadaşlarım, idari mahkemele
rin kararlan eğer aynen infaz edilmesi lâzım-
gelseydi, arz etiğim gibi, hu yollara ve bu hü
kümlere ihtiyaç olmazdı. Doğrudan doğruya 
idari mahkemeden ilâmı alan vatandaş, tıpkı 
hukuk mahkemelerinden aldığı gibi götürürdü, 
icra dairesine verirdi, icra dairesi de bunu in
faz ederdi. Ama bu, idarenin bağımsızlığına, 
idarenin .vazifelerine müdahale olurdu. Böyle 
hir devlet idaresi vâki değildir. Binaenaleyh, 
Devlet Şûrası kararlarına, ilâmlarına göre ica

bında işlemi infaz etmemek, hiçbir vakit Devlet 
Şûrasının kararlarına saygısızlık değil, bilâkis 
95 nci maddenin icabına uymaktır. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Olmadı olma
dı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ko
çak. Biraz sonra, siz konuşurken bu müdahale
ler size yapılsa benden ne hakla söz masuniyeti 
istiyeceksiniz ? istirham ederim bunu yapma
yın.. itiyat haline getirm'işsiniz, mütemadiyen 
her söze her kelimeye bir müdahale rica ederim 
yapmayın bunu. 

ADALET PARTISI GRUPU ADINA İLHA
MI ERTEM (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; tekrar ediyorum, Adalet Partisi Hüküme
ti Danıştay kararlarına hürmetkardır. Ama Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesinin son fıkra
sına göre Danıştay kararlarına, icabında ilâm 
icaplarına uygun olarak idare, işlem yapmıyabi-
lir. Bunun karşılığında da o kimse Danıştay dan 
tazminat ister ve idare de ona bunu verir. (G. H. 
P. sıralarından, «Kim verecek?» sesi.) Evet muh
terem arkadaşlarım; Devlet verecektir, o Devlet 
dediğiniz, o Hükümet dediğiniz kuvvetin ne ol
duğunu unutursanız bu tarzda konuşursunuz. Bu 
kararı alan Hükümet, Türk Milletinin büyük ço
ğunluğu ile iş başına gelen Hükümettir. Bu Hü
kümet de, yarın gelecek Hükümetler de bunları 
küçümseyerek kimdir, diyemezsiniz. Bunlar, Hü
kümetler, Türk Milletinin ekseriyetinin itimadı
nı almış ve Türk Milletinin reylcriyle iş başına 
gelmiş kimselerdir. Binaenaleyh hizmetleri, çok 
tabiî olarak, kendi anlayışları içerisinde vatandaş
lara verdikleri söz icabı içinde ifa etmeye mec
burdurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, deminden beri arzına 
çalıştığım.üzere iktidarların vatandaşlara verdik
leri sözü, partilerinin programını, partilerinin se
çim beyannamelerini gerçekleştirmek için kendi
leri ile hizmet' anlayışında, iş tutumunda, dina
mizminde ve teşriki mesaide anlaştıkları kimse
lerden kurulu bir yüksek idari kademe kurmala
rı tabiîdir ve bu, dünyanın her tarafında da böy
ledir. Yalnız Türk hukukunda tasfiye yoktur ve 
Hükümet tasfiye yapmamaktadır. Hükümet sa
dece vazifeliler arasında bir vazife nakli, bir nö
bet değişimi yapmaktadır. Her Genel Müdür, 
hejT müsteşar Ömrünün sonuna kadar aynı koltuk
ta kalmıyacaktır. Zaman değişmekte, yeni yeni 

— 247 — 
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nesiller yetişmektedir. Bütün yetişen gençlerin 
elbette ki, her mesleğe intısabedenin hülyası o son 
kademeye ulaşabilmektir. Binaenaleyh zaman za
man Hükümetler kendi programlarını gerçekleş
tirebilmek için kendileriyle iş birliği yapabilecek 
kimselerden müteşekkil idare kadroları kuracak
lardır. Bu kadroları kurmaları hukuka uygun
dur. İşte Adalet Partisinin yaptığı da budur. 
Bu sebeple, muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bi
tirirken tekrar arz ediyorum; Hükümetin mille
te va'dettiğini halk hizmetinde bir idareyi kur
mak, kalkınma ve yatırım programlarını gerçek
leştirmek, ferah ve huzuru Bağlıyabilmek için gü
vendiği, ehliyetine inandığı kimselerden bir yük
sek idareciler kadrosu kurması hukuka uygun
dur, bu iktidar olmasının, Hükümet olmasının en 
tabiî, en meşru hakkıdır. Bu bakımdan bu tarz
da hareket eden Hükümetin tutumunda gensoru 
açacak bir husus yoktur. Eğer muhalefet parti
lerinin topyelmn prensip kararlan dışında bir 
iddiaları varsa muayyen bir meselenin, muayyen 
tarzda millî menfaatlere aykırı olduğu iddiaları 
varsa o tarzda gensoru getirirler, bunların da 
ciddî olup olmadığı, ne kadar hakikatlere uygun 
bulunup bulunmadığı burada mütalâa edilir. On
dan sonra gereği yapılır. Bugünkü tutumu ile 
Hükümetin icraatı kanuna uygundur. Danıştay 
kararları karşısındaki tutumu da Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesinin son fıkrasına muta
bıktır. Saygılarımla. (A. P. sıralanndan, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, diğer siyasi parti grup
ları adına söz istiyen arkadaşların isimlerini sı
rası ile okuyorum. Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre, Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Osman Bölükbaşı. 

Şimdi söz sırası Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre'nindir. Buyu
run Sayın Emre. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlar; Yeni Türkiye Partisi Grupu meselenin 
nedenlerine inilmesini arzu ettiği için, bu gen
soru önergesinin gündeme alınmasına kararlı
dır. 

Yakın mazimize göz atacak olursak bâzı Da
nıştay kararlarının eski iktidarlar zamanında da
hi infaz edilmediği, yerine getirilmediği hatır
larımıza gelir. Muhtelif Cumhuriyet Halk Par-

I tisi bakanlarının hattâ valilerinin dâhi zaman za
man Danıştay kararlarına riayet etmedikleri bir 
hakikattir. Şimdi, iktidara gelmiş olan yeni 
Hükümetimiz de aynı şekilde bâzı Danıştay ka
rarlarını idari tasarruflarına aykırı gördüğü için, 
infaz etmemekte ve bu infaz etmeyişte İsrar eder 
görünmektedir. Demokratik rejimin tekâmülü 
için murakabe mekanizmalarının tam ve randı
manlı şekilde işletilmesi gerekir. İdari tasarruf
ların Hükümet tasarrufu dahi olsa, hem kazai 
murakabe altında, hem de Meclisin murakabesi 
altında olduğu malûmdur. Murakabe mekanizma
sını işletmek için Anayasamız çok kesin hüküm
ler koymuştur. 

Anayasanın 114 ncü maddesine göre, idare
nin hiçbir eylem ve işlemi kazai murakabe dışın
da tutulamaz. Ve 132 nci maddeye göre de; 
mahkeme kararları bütün resmî merciler tara
fından yerine getirilir, hattâ infazı dahi gecik
tirilmez şu şartlar altında. Pliçbir Hükümetin, 
Anayasada bu hükümler var iken Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesinin son fıkrasından istis
na ederek, «Ben yerine getirmedim bu kararları, 
gitsin alâkalı zarar, ziyan dâvası açsın, tazminat 
dâvası açsın», demeye hakkı yoktur. Zaten 
95 nci madde Hükümetlere böyle bir hak vermek 
için tedvin edilmiş değildir. 95 nci maddeden tef
sir yolu ile dolaylı şekilde böyle bir mâna çıka
rarak Danıştay kararlarnı istediğim zaman infaz 
ederim, istediğim zaman infaz etmem şeklinde 
bir hüküm ve bir netice düşünülemez. Çünkü 
95 nci madde böyle bir tefsire müsait değildir. 
Tefsire müsaidolsa bile, hattâ sarahat dahi taşısa, 
Anayasaya aykırı olan böyle bir maddenin de-

t vamlı şekilde tatbikatı memleketimizde huzuru 
temin etmez. Bu meselenin gerçekleri ve neden
leri üzerinde iktidar olarak, muhalefet olarak 
durmamız lâzımdır. 

Şunu da arz etmek isterim, ki, burada Da-
' nıştay Kanununun 95 nci maddesinin son fıkra

sına istinaden böyle bir tatbikata gidilmesini 
meşru sayan sayın A. P. sözcüsüne Hükümetin 
iştirak edip etmediğini de sormak mevkiindeyiz. 
Bunu Sayın Hükümet namına konuşacak Sayın 
Bakandan istirham ediyorum. Gerek eski iktidar
lar zamanında muhtelif C. H. P. bakanları tara
fından ve gerekse yeni iktidarın bâzı bakanları 
tarafından Danıştay kararlarının infaz edilme-

I mesi. hadisesi karşısında durup düşünmemiz ge-
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rekir. Acaba bu infaz etmeyiş münhasıran, ilgili 
bakanların partizan hislerinden doğan partizan 
bir tasarruf mudur; yoksa bu infaz etmeyiş ida
renin takdir hakkı ile ilgili bir hukuki gerçeğin 
neticesi midir? Bu meselenin enine boyuna in
celenmesi ve münakaşa edilebilmesi için bu gen
sorunun açılması gereklidir. Ayni zamanda bu 
gensoru bir Meclis araştırması vazifesini görecek, 
bu sahada çok kıymetli muhtelif hukukçular ko
nuşacaklar ve bundan sonraki hükümetlerin ha
reketlerinde ve tasarruflarında daha isabetli, da
ha kanuna uygun bir yol bulunabilmesi için ışık 
tutacaklardır. Bu sebeple daha geniş ölçüde bu 
mevzuun tartışılmasına Yeni Türkiye Partisi ta
raftardır. Bu kadar mühim bir itham karşısın
da bulunan Hükümetin grupunun rey çoğunlu
ğuna güvenerek, gensoru açılmasını Önlemesi, 
memlekette birçok huzursuzluklar doğurabilir. 
Hükümetin murakabeden kaçtığı ve hesap ver
mekten çekindiği şeklindeki intibalar tarafsız 
çevrelerde dahi söylenir hale gelmiştir. Bunların 
önlenmesi gerekir. Danıştay kararlarının infaz 
edilmeyişi vatandaşların müesseselere, bütün mah
kemelere itimadını sarsan, müesseselerin mües
seselerle olan münasebetlerinde de itimadı sar
san neticeler doğurabilir. Bu sebeple bu genso
runun açılması ve işin derinliklerine inilmesi ge
reklidir. 

Danıştay kararlarının mevcut mevzuat karşı
sında mutlakıa tatbik edilmesi gerektiği fikrin
dedir, Y.T.P. Grupu. Fakat bu fikri ısrarla sa
vunurken Hükümetin takdir hakkına taalluk 
eden bir mevzuda eğer mevcut kanunlar serbes
tisini haddinden fazla tahdideylemiş ise, bu ko
nu üzerinde de durulmasını ve böyle bir tak
dir hakkını daraltan veya kısmen veya tamamen 
Mâl eden bir kanun zorluğu mevcut ise, bunun 
da giderilmesi gerektiğini ayrıca ilâveten arz 
ötmek isteriz. Kanaatimize göre Hükümetlerin 
programlarını tatbik edebilmesi için kendileri
nin itimat ettiği, yahut prensiplerine inandığı
nı kabul ettiği kadrolarla beraber iş başına gel
meleri bir zarurettir, bir emri tabiîdir. Bu du
rum karşısında daha evvel 'muhtelif yüksek 
makamlara, umum müdürlüklere, idari makamla
ra getirilmiş zevatın sübjektif haklarına ha
leli 'gelmeksizin', başka makamlara tâyini ve on
ların yerine Hükümetin kendi prensiplerini ta-
fhalkkuk ettireceğine inandığı ibaşka * şahısların 

getirilmesi lüzumu bizce gayrimeşru, gayrî ka
nuni haksız bir hareket değildir. 

Bu meselenin ehemmiyeti yalnız fbu'gün üze
rinde konuştuğumuz gensorunun kabul edilmesi 
veya edilmemesi yönünden değildir. Demin de 
arz ettiğim gibi, bundan sonraki Hükümetlerin 
de selâmet içinde çalışabilmeleri ve memleket 
huzur içinde daha fazla hizmet edebilmeleri için 
bir zemin hazırlamak bakımından konu çok 
ehemmiyetlidir, üzerinde görüşülmesi, tartışıl
ması lâzımdır. Kanaatimiz odur ki, hu maksat
larla Danıştay Kanununun yeniden gözden ge
çirilmesi ve Hükümetin takdir hakkının hu
dutlarının âdil ve demokratik ölçüler içinde 
yenliden tâyin edilmesi lüzumludur. Y.T.P. 'böyle 
bir tasan karşısında kaldığı zaman gereken des
tekleme vazifesini yapmaya kararlıdır. Mahke
mede hâkimin verdiği kararlarda dahi hâkime 
tanınmış bir tıakdir hakkı mevcuttur. Çak kere 
Temyiz Mahkemesi her yönünden kararı tetkik 
eder. Fakat bâzı hususlarda takdir hakkına do
kunmaz. Bu itibarla bu noktadan hareket ede-
rcfa Hükümetin takdir hakkının sınırlarını bü
tün dünya demokratik nizamlarından da örnek
ler ve ilhamlar almak suretiyle yeniden tâyin 
etmekte isabet vardır. 

Fakat mevzuat şu hali ile tatbik 'edilmek mev
kiinde iken ve Danıştaydan da kesin olarak in
faz edilmesi gerekli kararlar çıkmış iken, bunun 
karşısına hiçbir sebep, hiçbir bahane ve hiçbir 
vesile ile çıkarak, ben senin mahkeme kararı ile 
tesbit edilmiş sarih hakkını tanımıyorum, buyur 
git, aleyhimde tazminat dâvası aç demek, ka
nun hükümlerini ve hakkı kasten, bile bile çiğ
nemek mânasına gelir. Mevzuatta icraat yapıl
madığı takdirde bütün Hükümet üyelerinin 
Danıştay kararlarını hattâ bütün mahkeme ka
rarlarını tatlbik etmek mecburiyetleri vardır. Bu 
itibarla ister karar (görüşlerine uygun olsun, is
ter uygun cumasın, haksızlıklarına dahi kaani ol
salar, hiçbir merci, hiçbir makam, hattâ Parlâ
mento dahi bir kararın haklılığını veya haksız
lığını, taltıbıik edilmesi 'gerektiğini veya gerek
mediğini katiyen münakaşa edemez, etmemelidir. 
Çünkü (Adalet mülkün temelidir) prensibinin 
de aynı zamanda Hükümetler tatbikç.isi olma
lıdır. Yalnız, millî iradeyle iş başına 'gelmiş bir 
Hükümet, millî iradenin kendisin'e tevcih ettiği1 

rey çoğunluğuna güvenerek bedehet derecesin
de, sarih ve katı olan, mütearife derecesinde bey-
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nelmi'lel 'hukuk kaideleri muvacehesinde umu
miyet iktisabetımiş prensiplerin karşısına çıka
rak, ben mahkeme kararlarını tatbik etmem, 
fitisin1 alâkalı şaıhıs Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesinin son fıkrasına göre aidolduğu yerde 
tazminat dâvası açsın demek doğru değildir. 
Buna cevaz verildiği. takdirde, Danıştay Kanu
nunun 95 nci maddesinin, ikinci bir haksızlığa 
uğramış, olan vatandaşa açtığı tazminat imkânı
nı bö'vle bir haksızlığa cevaz vermiş şekilde 
tefsir edersek o takdirde her hangi bir kimseye 
ci^manî cefa veren bir 'harekete kanun cevaz 
vermiştir demek kadar garip bir mercie düşe
riz. Efendim, mahkeme açıktır, benim cezamı 
bnıi 'n tâvin 'etmiştir, sana maddi mânevi taz
minat da hükmede'cekitir. 

S^ıvm arkadaşım ben sana bir tokat vurdum 
'hattâ seni yaraladım, hattâ cinayet de işledim. 
mahkemenin verdiği karar infaz edilecektir. 
Mali d i ve mânevi tazıminaıt hakkı mahfuzdur. 
bu sebeple, kanun bu «ekil hareketlere cerva? 
vermiştir seklinde, garip bir tefsir voluna gi-
demeviz. sp dilemez. Savın Hükümetin bu husus
ta S a v m Adalet Partisi Sözcüsüne iştirak edin 
e!tmndi/*'ni tekrar soruyorum. Çünkü bu çok 
mühim bir noktadır. 

Netice olarak Y.T.P., Hükümıetlerin bun
dan aonra selâmet içinde, 'huzur içinde, hak
kından emin olarak çalışabilmeleri için takdir 
haklarını vuzuha ve sarahate kavuşturan, huldut-
larrnı tavın eden bir yeni Danıştay kanun 
tasarlısının getirilmesini ve bu meselenin katı 
olarak riih'ai şekle bağlanmasını arzu etmek
tedir. Bu sebeple bu meselenin daha esaslı şe
kilde tartışılması için gensorunun açılmasına 
kainidir. Bu sebepler dolavısivledir ki, genso
runun anılması iktiza eder. Hürmetlerimle. (Or
ta ve sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grunu adına 
S'a'VTn' O^mau R'^ukbası. bnvnrnn e-fVndirn. 

M. P. GRUPU ADTNA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; C. H. P. Grupu tarafından ve
rilen gensoru önergesinde bâzı vesikaların ışı
ğı altında Hükümetin yüksek kademedeki ida-
recileriyle ilgili politikasının ve Danıştay ka
rarları karşısındaki davranışının incelenmesi 
ve siyasi sorumluluğunun tesbiti istenmektedir. 
Gensoru 'önergesinde söz konusu edilen belgeler 

Tabiî Senatör Sayın Haydar Tunçkanat'm bir 
müddet evvel , iSenatoda açıkladığı bir yazı ile 
yabancı petrol şirketlerinden birinin idarecisi 
tarafından kaleme alındığı evvelce basma inti
kal etmiş olan yazıdan ibarettir. Her iki yazı 
Türkiye'nin içişlerine bir yabancı Devletin ka
rıştığı, A. P. iktidarı ile işbirliği halinde bu
lunduğu ve Hükümetin yüksek kademedeki 
idarecilirle ilgili tasarruflarının bu işbirliğin
den mülhem olduğu iddialarına mesnet yapıla
bilecek bir nitelik taşımaktadır. 

Gensoru önergesine asıl olağanüstü önem ka
zandıran ıhusus da budur. Günlerden beri 
umumi efkârı işıgal eden karşılıklı ithamlara ve 
sert tartışmalara sebebolan ve Haydar Tunçka-
nalt tarafından açıklanan belge hakkında Mil
let Partisi ve onun Meclis Grupu bugüne ka
dar sükûtu muhafaza etmeyi, hâdiselerin inkişa
fına göre kendine düşeni yapmayı uygun mü
talâa etmiştir. Millet Partisi Meclis Grupu bu 
mevzuda gensoru açılmasını hem milletimizin ve 
hem de A. P. nin şeref ve menfaati bakımından 
zaruri görmektedir. Gensorunun açılmaması bu 
olağanüstü önemi olan meselenin ört bas edil
diği ve A. P. sinin gerçeklerden korktuğu şek
linde tefsirlere ve devamlı münakaşalara, ister 
istemez, yol açabilecektir. Bu hususu da göz 
önünde bulunduracak Hükümetin ve A. P. Mec
lis Grupunun bu temennimize katılacağını ümi-
detmekteyiz. 

Milletten alman oyların miktarını haklı ve^ 
ya haksız her itham karşısında bir beraet ilâ
mı olarak kullanma temayülünü demokratik 
esaslara, akıl ve mantık icabatlarma uygun 
olmadığını da bu vesile ile iktidara hatırlatmak 
isteriz. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Gensoru açılmasının nedenlerini ifade eder
ken her türlü peşin fikirden ve hele ithamdan 
uzak kalacağımızı derhal belirtmek isterim. Bize 
delilsiz ve mesnetsiz iftirada bulunanlara kar
şı bile iftiraya tenezzül etmiyeceğimizi mâruzâ
tımız bir kere daha ortaya koyacaktır. Fazi
let rejimi olan demokrasiye ve millî menfaat
lere yürekten bağlı olanlar için gidilecek baş
ka yol yoktur. Biz sadece hâdiselerin taşıdık
ları mânaları akıl ve mantığın şahadeti ile 
ortaya koymaya çalışacağız. Bu neticelerden 
hiç kimsenin şikâyet etmeye hakkı olamıyaca-
ğı tabiîdir. 
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Muhterem milletvekilleri; Senatör Haydar 
Tunçkanat'm açıklaması karşısında Hükümet, 
şahsi kanaati ne olursa olsun, iddianın veha-
met ve ciddiyeti ile mütenasip bir şekilde me
selenin çeşitli yönlerini ele almalı ve umumi ef
kârı tatmin edecek bir tutum ve davranış içine 
girmeli idi. Maalesef Hükümetin davranışı me
seleyi hafife aldığı kanaatini, daha ilk anda, 
uyandırmıştır. Mesul Başbakanın «Mesele ile 
savcılık meşgul olur, ben polis hafiyesi değilim, 
elime sopa alıp adam mı kovalıyacağım?» şek
linde, sorumluluk ve ciddiyet duygusu ile 
bağdaşmıyan sözler söylemesi, günlerden beri 
milleti huzursuz kılan karşılıklı ithamların ve 
münakaşaların kaynağını teşkil etmiştir. Bu 
davranışlar karşısında meselenin çok önemli 
bir de siyasi yönü bulunduğunu, sadece bir sav
cılık meselesi olmadığım, Hükümetin derhal 
ciddî teşebbüslere girimşesi icaıbettiğini bilenle
rin, savcılıktan alınacak bir hukukî fetva ile 
mesele örtülmek mi isteniyor endişesine düşme
leri çok görülmemelidir. Vaktiyle 4 neü Koalis
yon zamanında bütün ortakların şikâyette bir
leştikleri TRT mevzuunun aylarca oyalandık
tan sonra rafa kaldırılması için işin savcılığa 
havale ve oradan alınacak fetva ile meselenin 
kapatılamsı yolunun tercih edildiğini ve denet
lemeyi önlemek için «mesele savcılığa intikal 
•etmiştir.» bahanesinin sık sik kullanıldığını ha-
tırlıyanlar ise bu endişeye kapılanlara daha ko
laylıkla hak verirler. Savcılığa gitmekten ka
çındı, elindeki vesikayı Hükümete veremedi, 
o halde iftira ediyor, temasının işlenmesi kar
şısında Millî Birlik Grupu neşrettiği bir teb
liğde çok mühim bir iddiayı ortaya koymuştur, 
Millî Birlik Grupu 11 Temmuz 1966 tarihli ga
zetelerde yayınlanan tebliğinde aynen şöyle de
mektedir : «Açıkladığımız vesikaların yalnıa 
bir nüshası bizdedir. Ayrıca bâzı yetkili ku
rumlar da bu konuya yabancı değildirler.» Bu 
sözlerinden Devletin emniyeti ile alâkalı kurum
ların bu konudan ve vesikadan haberdar ol
dukları mânası çıkmaktadır. Bugüne kadar 
Hükümetin, Yetkili kurumlarda böyle bir ve
sika yoktur, onlar böyle bir konu ile meşgul 
olmamışlardır.» şeklinde bir tekzibine de rast
lamamış bulunuyoruz. Hükümetin bu sükûtu 
iddia ve ithamın vehametini daha da arttırmış
tır. Asıl bu noktayı aydınlatması icbeden Baş
bakan meseleyi günlerce hafife aldıktan ve 

sustuktan sonra birkaç gün evvel birdenbire 
bir hiddet ve itham infilâki ile ortaya çıkmış
tır. «İddiasını ispat etmiyen müfteridir.» der
ken hiçbir delile dayanmıyan isnatlarla birta
kım hedeflere karşı hücuma geçmiştir. Şüphe
siz başkalarından istediği delil kendisinden is
tenecek Başbakan ve iktidarın iftira imtiyazı
na sahibolmadığı hatırlatılacaktır. (M. P. sı
ralarından alkışlar) Tunçkanat'm açıkladığı 
vesika mevzuunda bugüne kadar bir tek ke
lime söylememiş olan M. P. si ve onun grupu 
bu hususu belirtmek hakkına, öyle sanıyoruz 
ki, herkesten fazla sahiptir. 

Açıklanan vesikada nötralize edilmesi tav
siye olunan zevat arasında bulunan ve A. P. si 
çevrelerinin çeşitli hücumlarına evvelce hedef 
olan Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
nin hafif bir vazifeye nakledilmesi ve vaktiyle 
Tural mektubu hâdisesi ile o günkü Genel Kur
may Başkanının yıpratılması ve tasfiyesi için 
sarf edilen gayretlerin hatırlanması şüphesiz 
ortaya atılan iddianın uyandırdığı şüpheyi ar
tıracak bir unsur sayılabilir. Bütün bu şüphe
lerin ortadan kaldırılması lâzımdır. 

Geçenlerde bir vesile ile Başbakanın Sayın 
Alican'a cevaben, «iddiaların altından bir şey 
çiıkmıyacağmı bilmiyor musunuz?» şeklinde yap
tığı sitemim tekrarı ile yetinilmesi halinde bi
zim ve umumi efkârın da tatmin edilemiyeceği-
ni peşinen belirtmek isterim. Hükümetin yük
sek kademedeki idareciler hakkındaki tasar
rufları ile ilgili olarak Danıştaym birbirini ta
kiben aldığı kararlar son derece dikkate şayan
dır. Danıştay devamlı olarak icranın durdu
rulmasına veya tasarrufun iptaline karar ver
mektedir. Hükümet de çeşitli bahanelerle Ana
yasa hükmüne rağmen, bu kararları icraya ya-
naşmamaktadır. Gerek bu, durum ve gerekse 
gensoru önergesinin Hükümetin yüksek kade
medeki idarecilerle alâkalı politikasının, Hay
dar Tunçkanat'ın açıkladığı vesika ile irtibat-
landırması muavcehesinde, Yüksek Meclisin 
meseleyi incelemesi ve Hükümetin siyasi mesu
liyetini tesbit etmesi kaçınılmaz bir hal almış
tır. Biraz evvel burada konuşan Adalet Par
tisi sözcüsünün ileri sürdüğü hukukî mütalâa
ları paylaşamadığımızı ifade etmek isteriz. Söz
cü, Hükümet tasarruflarının hukuka uygunlu
ğunu burada bir kaziyei muhkeme şeklinde ifa-
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de etti. Hükümetin tasarruflarının hukuka uy
gunluğunu kim tâyin edecektir? Hiç şüphesiz 
her mesele hakkında vatandaşların bir kanaati 
olur. Ama uyulması icabeden kararı kim vere
cektir? Hiç şüphesiz Adalet Partisi sözcüsü ve
ya muhalefet sözcüsü vermiyecektir. Devletin 
Anayasasının ,tesbit ettiği bir merci vardır. 
Hükümetin ve idarenin tasarruflarının hukuka 
uygun olup olmadığını o hükme bağlar, asıl 
muta olan onun hükmüdür. Sözcü, Damştaym 
verdiği kararların infaz edilmemesi halinde 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesine göre taz
minat yolunun açık olduğunu söylediler. Tâbir 
caizse yokuşa doğru yol gösterdiler. Mahkeme
lerin hükmüne Devletin bütün organlarının uy
maya mecbur olduğunu ifade eden Anayasanın 
hükmü karşısında, «Ben, haıklı olduğunu tesbit 
eden Danıştay kararma rağmen, seni şu veya 
!bu sebeple ıbu vazifeye almıyacağım.» diyen Hü-
ıkümet mesul olmıyacak ve tazminat iste, şek
linde bir tavsiye ile mağdurun karşısına çıkı-
lacaksa bu takdirde Ibir Hükümet diktatörlü
ğünün yolu hukukan açılmış olur. Millet kese
sinden 5 - 10 milyonun gitmesini göze alacak 
bir Hükümet haksız tasarruflar ile Devletin 
bütün kilit noktalarındaki namuslu ve ehliyet
li insanları tasfiye eder ve yerine de kendi fel
sefesine uygun adamları getirebilir. Adalet 
Partisi sözcüsünün hukukî mütalâasını itibara 
şayan telâkki ettiğimiz takdirde bu neticeyi 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Anayasaya ve 
hukuka böyle manasızlıklar izafe etmek bir 
sürçü lisan değilse, çok karanlık bir niyetin 
tezahürüdür. (M. P. sıralarından alkışlar) 
Adalet Partisi ve Hükümet iftiradan şikâyetçi 
gözüküyor. Eğer Haydar Tunçkanat'm ortaya 
koyduğu ve vesika dediği yazı bir iftira mak-
sadiyle ortaya atılmış ise, ve hu da sabidolursa 
Hükümetten daha fazla şiddetle böyle bir ter
tibe girenlere ve onlarla beraber .olanlara hü
cum etmeyi Millet Partisi Meclis Grupu ken
disi için bir şeref borcu sayar. (Millet Parti
si sıralarından alkışlar) 

Kısaca arz ettiğim sebeplerle, Hükümet hak
kında gensoru açılmasını ibir kere daha Yük
sek Heyetinizden rica eder, hepinizi saygıları
mızla selâmlarız. (Muhalefet sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

pu adına sizin konuşacağınız ifade edildi, Sa
yın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hükümetten 
sonra konuşabilir miyim Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına? 

BAŞKAN — Anayasa konuşma sırasını ta-
dadediyor. Buyurun Sayın Erim, C. H. P. 
Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım; C. H. P. 
Grupu adına Yüce Heyetinizin Başkanlığına 
sunduğumuz gensoru önergesi iki esas noktaya 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, Hükümetin 
iş başına geldiği günden beri Danıştay kararları 
karşısındaki tutumdur. Bu tutum Danıştaym 
son günlerde aldığı ve nihai bir hüküm mahiye
tindeki kararı karşısında da demin değerli 
arkadaşım Turhan Feyzioğlu'nun ifade ettiği 
gibi, Hükümetin hukuka karşı âdeta hileye sap
masıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Adalet 
Partisi grupu adına konuşan sayın arkadaşımı
zı dinledikten sonra hukuk devleti anlayışı üze
rinde eğer gerçekten Adalet Partisi Grupu ve 
Hükümet o arkadaşımız gibi düşünüyorsa Mec
lisçe, memleketçe çok derin düşüncelere dalma
mızı gerektiren bir durum karşısında bulunu
yoruz demektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, yeni Anayasamız 27 Ma
yıstan sonra yapılan Anayasa Türkiye'de tam 
bir hukuk Devleti meydana getirmek için bütün 
imkânları düşünmüş ve bunları tanzim etmeye 
çalışmıştır. Devletin organlarından hiçbirisinin, 
bu Yüce Meclis tc dâhil olmak üzere, hiçbirisi
nin hukuk dışına çıkamaması için tedbirler ge
tirmeye çalışmıştır. Anayasa Mahkemesi bu 
maksatla kurulmuştur, idarenin hiçbir tasarru
funun kazai murakabe dışında kalamıyacağı 
esası Anayasaya bu maksatla açıkça konmuştur. 
Mahkeme kararlarının hiçbir suretle icradan 
geri bırakılamıyacağı esası Anayasaya bu mak
satla konmuştur. Halbuki ne görüyoruz? Hü
kümetin tatbikatında ve biraz evvel burada 
konuşan Adalet Partisinin sayın sözcüsünün be
liren zihniyetinde, Anayasanın bu kadar dik
katine rağmen kanuna karşı, hukuka karşı bir 
hile bir kaçamak yolu bulunduğu takdirde bu
nu tatbik etmekten geri kalmıyacaklarmı tek
rar tekrar ifade ediyorlar. Arkadaşlar, kanu-

— 252 — 



M. Meclisi B : 115 20 . 7 . 1966 O : 1 

na karşı bu davranış, hukuka karşı bu davranış 
ona giydirilmek istenen kılıf, ona giydirilmek 
istenen elbise ne olursa olsun akdin, fiilen Ana
yasaya aykırılığını ortadan kaldıramaz. Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşım, biz 1,5 ay evvel mil
letin huzuruna çıktık, buyurdular. Her şey 
söylendi, millet hükmünü verdi, biz % 58 oy 
alarak buraya geldik buyurdular. Sual sordu
lar ; iktidar ne demektir, bir umum müdürü 
değiştirmiyecek miyiz, istediğimiz memuru is
tediğimiz yere tâyin edemiyecek miyiz, diye 
sual sordular. Arkadaşım, elbette ki umum mü
dürü değiştireceksiniz, elbette istediğiniz me
muru istediğiniz yere tâyin edeceksiniz, ancak 
hukuk Devleti nizamı içinde yapacaksınız. An
cak, Anayasanın önce Hükümete, sonra Büyük 
Meclis olarak bize çizmiş olduğu sınırlara saygı 
göstererek yapacaksınız. 

İşte Danıştay, memur tâyini, memur nakli, 
memurların obejektif ve sübjektif haklarının 
korunup korunmadığı noktasını tetkik etmek, 
tesbit etmek için kurulmuş bir organdır. O or
gan diyor ki, ey Sayın Hükümet yaptığın 
bu umum müdür tâyini ya usul bakımından, 
ya esas maksat bakımından malûldür, sakattır, 
durdur bunu. Ben Hükümetteki arkadaşlarıma 
kemali hulûs ile söylemek istiyorum. Ben onla
rın yerinde olsa idim hattâ Damştaym aldığı 
bu kararın, nihayet Danıştay da lâyüsel değil, 
lâyuhti değil, o da insanlardan mürekkep bir 
mahkemedir. Onun da içtihat değiştirdiği görül
müştür. Bugün şu içtihatla olduğu gibi iki sene 
sonra bu içtihadını değiştirdiği görülmüştür, 
dünyanın her yerinde görülür. Kesin kanaatim 
olsa bile benim yaptığım tasarrufun doğru ol
duğuna eğer Danıştay o kararı iptal etmişse, o 
kararın icrasının tehirine karar almışsa, ben 
Hükümet olarak bütün Devlet organlarına, bü
tün memlekete örnek olmak üzere Damştaym 
vermiş olduğu tehiri icra kararını, Damştaym 
almış olduğu iptal kararını dakika kaybetme
den tatbik ederim. (A. P. sıralarından, «olmadı 
mı şimdiye kadar» sesleri) 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Çeükbaş da, 
Muammer Erten de öyle yaptı. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlarım 
onlar öyle yapmadılar. Onu ayrıca konuşabili
riz. Ve biran için onların öyle yaptığını kabul 
etsek bile, eğer o davranış hatalı davranış ise 

kendinize mazeret mi arıyorsunuz hatalı dav
ranışlara devam etmek için1? Bu bir sebep mi, 
bu bir müdafaa mı? (C. H. P. sıralarından, bra
vo sesleri) yapmamışlardır öyle. 

Muhterem arkadaşlar; Danıştay kararları 
karşısındaki Hükümetin tutumu Anayasaya ay
kırıdır. Bu davranış tashih edilecektir, tashih 
edilmesi lâzımdır. Anayasaya aykırı davranışlar 
uzun müddet müeyyidesiz devam ettirilemez. 
Anayasaya aykırı davranışlar bir gün tepkisini 
mutlaka görür. 

Arkadaşım yüzde 58 oyla iktidara gelmenin 
her şeyi yapmaya cevaz veren bir netice olduğu 
zihniyetini belirten bir konuşma yaptı. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Asla. Huku
ka bağlılıktan, kanuna bağlılıktan bahsettim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Hukuka bağ
lılığın, kanuna bağlılığın ilk şartı organların 
kendi yetki sınırları içinde kalmalarıdır. Danış
tay diyor ki, Hükümetinize; yetkinizi aştınız, 
usulleri bozdunuz ve siz, bizden evvel siz, Hü
kümete Danıştay kararlarına uymasını tavsiye 
etmeliydiniz, ihtar etmeliydiniz. Yapmıyorsu
nuz, beraber oluyorsunuz, açıkça hatalı olan bir 
gidişi destekliyorsunuz, takviye ediyorsunuz. 
Bunda partinize ne fayda vardır, memlekete ne 
fayda vardır, işin yürütülmesine ne fayda var
dır? Tekrar ediyorum arkadaşlar; bir iktidar 
memur tâyin eder, umum müdür tâyin eder, 
ama, kanunların, Anayasanın kendisine çizmiş 
olduğu sınırlar dâhilinde tâyin eder. Anayasa 
Mahkemesinin murakabesi dâhilinde Danıştay 
karar verir. İşte en son misali demin, değerli ar
kadaşım Feyzioğlu anlattı. Son, Hava Meydan
ları Genel Müdürünün vazifeden alınma kara
rını esastan bozmuş Danıştay. Bu adam vazife
ye devam etmelidir demiş. (A. P. sıralarından, 
«biz de vazifeye aldık» sesleri) Vazifeye almı
yor, aynı gün vekâlet emrine almıyor. Arkadaş
lar, hukukta iyi niyet denilen bir müessese var
dır, o müessese ile bu hareketin kabili telif olan 
bir noktası var mı? İnsafınıza ve memleketin 
takdirine arz ediyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

ULAŞTIRMA BASANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Suiistimal dosyaları. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; hiç olmazsa siz 
yapmayınız bunu. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ba
kan suiistimal dosyasından bahsediyorlar. Suiis
timalleri dahi bu memlekette muhakeme ede
cek, ineeliyecek ve onun hakkında hüküm vere
cek müesseseler vardır. Mahkemelere mi 
itimadınız yok ki, suiistimal dosyasını mahke
meye tevdi etmiyoruz? Ve biraz evvel Sayın 
Feyzioğlu'nun ifade ettiği gibi niçin af kanunu
na koydunuz bunları? (O. H. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar). 

Demin Adalet Partisi adına konuşan değerli 
arkadaşımız bütün dünyadan bahsettiler. Bütün 
dünyayı tetkik etmişler, işlerin bütün dünya
da nasıl cereyan ettiğini biliyorlar. Ben tabiî 
bütün dünyayı bilmiyorum, yalnız bildiğim 
bâzı memleketler var; o memleketlerde Danış
tay kararları kudsî bir vedia gibi alınır ve tat
bik edilir. Bunun bir tanesi ki, Danıştay ve Da
nıştay müessesesinin, idari kaza müessesesinin 
meydana geldiği, geliştiği memlekettir, Fransa'
dır. Orada Cezayir'de tatbiki lâzımgelen bir 
Danıştay kararının ancak, tatbik edildiği tak
dirde Cezayir yerlileri, göçebeleri tarafından 
isyan çıkacağı kesin olarak anlaşıldığı zaman 
tatbik etmemeye bir mazeret olarak kabul etti 
fakat derhal tazminata hükmetti. Arkadaşlar, 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin tazmi
nat hükmü ancak bu gibi hallerde nazarı itibara 
ajmabilir. Yoksa demin Sayın Bölükbaşı'nın ve 
Sayın Türkiye Partisi sözcüsünün işaret ettikleri 
gibi, 95 nci madde vardır diye Danıştay karar
larını bir yana koy Devletin yirmi milyon lirasını 
bu işe tahsis et, keyfî kararları birbiri arkasına 
al ve Devleti bir diktatörya gibi, bir mutlâkiyet 
idaresi gibi, keyfine göre idare et ve sonra da ben 
rey aldım, rey alarak buraya geldim, sandıktan 
çıktım de. Arkadaşlar, yirminci -asrın bu 2 nci 
yarısında böyle bir Devlet Türkiye'de yürütüle-
maz, yürütümezsiniz ve yürüttürmeyiz. (Muha
lefet sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars)' — Anlıyacak-
sımz, iyi idareyi Öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç; mütema
diyen müdahalede bulunmayınız efendim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi mese
lenin 2 nci önemli yönüne geliyorum. 

Arkadaşlar, benden evvel bu kürsüde konu
şan değerli hatip arkadaşlarım işin önemine işa-
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ret ettiler. Millî Birlik Grupu Üyesi Sayın Se
natör Tunçkanat'm ortaya getirdiği vesika ve bu 
vesikanın içinde temas edilen bâzı noktalar ve 
bu noktaların bâzı icraata uygun düşmesi, endi
şeleri haklı olarak artırmaktadır. Hele bundan 
bir müddc;, evvel 21 Temmuz 1965 te orta3ra 
atılan ve fotokopisi elimizde mevcut Caltex mek
tubunun tatbikatı da göz önünde tutulunca, biz 
muhalefet olarak ve bütün muhalefet partileri, 
bu konuda konuşan muhalefet partileri endişeye 
iştirak ediyorlar bir gensoru açılması lüzumunu 
söylüyorlar. Bu konuda endişeli olmakta ve me
selenin derinleştirilmesini istemekte haklıyız. Ar
kadaşlar, peşin olarak şunu arz edeyim, biz şu 
anda bu vesikamın ne doğruluğunu ve ne de doğ
ru olmadığını iddia edecek durumda değiliz. 
Ortaya gayet önemli bir vesika atılmıştır. İçinde 
bizim iç politikamızı ilgilendiren, gerçeklere yak
laşan beyanlar vardır. Bir senatör bunu elde 
etmiş. Bir senatörden bundan fazlasını bekliye-
mezsiniz. Bir senatör bu gibi hallerde, böyle 
vesikaların yazanı kimdir, imza sahibi kimdir, 
bunu çıkaracak imkânlara sahip olamaz. Dünya
nın hiçbir yerinde sahibolamaz. Ama Hükümet 
gizli teşkilâtı ile, elindeki diğer vesikalarla, o 
vesikalardaki imzalarla karşılaştırmak suretiyle 
bu vesikanın doğruluğunu, eğriliğini ortaya ko
yabilir. Bu vesika yanlıştır der, bu kürsüye gelir 
söyler. Ve belki de mesele kalmaz. Aksini iddia 
edenler varsa o zaman onlar da, çıkar, o iddiala
rını söylerler. 

Savcıdan bahsediyorsunuz. Arkadaşlar işe bir 
yabancı büyükelçiliğin memurlarının adı karış
mıştır. Savcı yabancı büyükelçilik memurları 
üzerinde tahkikat yapamaz. Savcı İ. E. nim kim 
olduğunu araştıramaz. Bunu pek âlâ siz bilirsi
niz ve böyle bir vesika, dünyanın neresinde olur
sa olsun, bir Hükümetin eline geçtiği zaman 
o Hükümetin istihbarat teşkilâtı bu vesikanın 
üzerine atılır. Eğer sahte ise, bu sahte vesikayı 
kimin tanzim ettiğini, hiç değilse onu tesbit et
meye çalışır. Biz Hükümetten ilk günden itiba
ren bunu beklemekte, bunu rica etmekteyiz. Sa
yın Başbakanın dün gazetelerde çıkan, meselenin 
üzerine önemle eğildiklerini bildiren beyanlarını 

•hiç şüphe yok ki, ferahlıkla, memnunlukla kay
dettik. Ve neticesini sabırla bekliyeceğiz ve Hü
kümetin bu konuda son vardığı kanaatin ifade
sini resmen kendisinden dinlemekten zevk duya
cağız. 
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Değerli arkadaşlarım; bir iki kelime ile Saym 
Yeni Türkiye Partisi sözcüsünün temas ettiği bir 
iki noktaya dokunmak istiyorum. C. H. P. dev
rinde de Danıştay kararları icra edilmedi, bu
yurdular. 27 Mayıstan bu tarafa, bu Meclis 
kurulduğundan beri, Danıştay kararının bir iki 
C. H. P. li bakan tarafından icra edilmediği dedi
kodusu oldu. 

Fakat biz bunun üzerine eğildik, böyle bir 
hâdise yoktur, varsa açıkça beyan ederler, bu
nun da münakaşası yapılır. Ve bundan Cum
huriyet Halik Partisine her hangi bir sorun dü
şüyorsa eibetteki onun mânevi sorunluluğunu 
Cumhuriyet Halk Partisi taşır. Ama böyle bir 
şey, bizim bildiğimize göre, yoktur. 

Asıl 'mühim olan, Yeni Türkiye Partisi Söz
cüsü arkadaşımız Danıştay Kanununun değişti
rilmesinden bahsettiler. Bu noktada Hüküme
tin takdir yetkisine, Danıştay Kanunu bugün
kü haliyle de engel olmadığı için, bizim bu 
bakımdan iştirak etmemize imkân yoktur. Bi
lâkis, Danıştay bugünkü kanunu ile ve bugün
kü yetkileriyle Hükümetin takdirini objektif 
ölçülerle kullanıp kullanmadığını murakabe et
mektedir. Eğer bir bakan partizan düşünce
lerle bir memuru yerinden indirmişse, Danış
tay elbette ona müdahale edecektir. Eğer bir 
bakan şahsi iğbirar ile bir memura bir muamele 
tatîbik etmişse Danıştay elbette ona müdahale 
edecektir. Damştaym bugün yapmakta olduğu 
budur. Ya usulden, ya esastan Hükümetin ta
sarruflarını murakabe etmektedir. Hükümete 
takdir yetkisi vereceğiz diye Hükümetin keyfî
liğe kaçan ve henüz her halimizle belli ettiği
miz çök partili hayatın bütün icaplarına alışama
dığımız bir zamanda Hükümetin elini, kolunu 
partizanca tasarruflar için serbest bırakacak 
bir Danıştay Kanunu tadiline gidersek daha 
büyük buhranlara yol açmış oluruz. 

Hulûsa, arkadaşlar; biz C. H. P. Grupu ola
rak Hükümetten bir gensoru -açılarak Anaya
samız bakımından, siyasi icaplar bakımından 
ve Devletin emniyeti bakımından çok büyük 
önem arz eden şu izalh edilegelen meselelerin 
Büyük Meclis huzurunda, memleket önünde de
rinliğine tartışılmasına, deşilmesine fırsat ve
rilmesini rica etmekteyiz. Bunu yapmakta hem 
Adalet Partisi için, hem de işlerin »alâmetle yü
rütülmesi için büyük faydalar gelecektir. He

pinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Urfa Mil
letvekili Saym Behice Hatko Boran'ın konuşa
cağı bildirilmiştir. 

Buyurun Saym Boran. 
T. I. P. GEUPU ADINA BEHİCE HATKO 

BORAN (Urfa) — Saym Başkan, sayın mil
letvekilleri; yüksek derecedeki memurların 
nakli konusu ve Danıştay kararlarına Hüküme
tin uymayışı konusu daha önce Meclise gensoru 
ve genel görüşme konuları olarak getirilmişti. 
O zaman yine partimin sözcüsü olarak Hükü
metin Danıştay kararlarına uymamasının Ana
yasanın açık bir ihlâli olduğunu oldukça etraf
lı olarak tahlil etmiş ve izah etmeye çalışmış
tım. (A. P. sıralarından «bir kere izah ettin» 
sesleri) Evet o izahları tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız o zaman Sayın Başbakanın ve A. P. Söz
cüsünün verdikleri cevaplar üzerinde o zaman 
cevap vermek fırsatını da bulamadık, durmak 
istiyorum. İki delil veya argüman ileri sürü
lüyor. Bugün de yine onlar ileri sürülüyor. 

O zaman Saym Başbakan demişlerdi ki, 
Anayasanın ihlâli muhaldir ve bu ifadelerini 
daha sonra gazetecilerle yaptığı konuşmada da 
tekrar ettiler. «Anayasanın ihlâli muhaldir».. 
Ve gerekçe olarak da «Çünkü Anayasa Mahke
mesi vardır, eğer Hükümet Anayasayı ihlâl 
ederse Anayasa Mahkemesine başvurulur ve va
ziyet düzeltilir» demişlerdi. Ben o zamanki iza
hatımda işaret etmiştim ki, bu cevap kâfi değil
dir. Çünkü ancak kanunlar için Anayasa Mah
kemesine müracaat edilir ve kanunların Ana
yasaya uygun olup olmadığı 'hususunda Ana
yasa Mahkemesi karar verir. Halbuki kanun
ların dışında olarak yani kanun meselesi bir ta
rafa, Hükümetin her graı yaptığı tasarruflar 
ve icraat vardır. Bu tasarruflar ve icraatın 
Anayasaya aykırı olup olmadığı hakkında Ana
yasa Mahkemesine müracaat edilemez. Danış
tay kararlarına uymamanın Anayasaya aykırı 
olduğu iddiası bu çeşit tasarruflara ait bir id
diadır. Bir kanunun. Anayasaya aykırı olup 
olmadığı meselesi değildir ki, Anayasa Mahke
mesine başvurarak bu meselenin bir karara 
bağlanması istenebilsin. Hükümetin tasarruf
ları ve icraatı içinde Anayasaya aykırı olan 
hususlar varsa işte bunlar bu sefer idari yar-
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gı organlarının verdiği kararlarla sabit olacak
tır. Şimdi, memurlar nakledilmiştir. Bu, Hü
kümetin bir tasarrufudur, ilgili memurlar itiraz 
etmişler, iş en yüksek idari yargı organı olan 
Danıştaya gitmiştir ve oradan evvelâ kararı 
durdurma, nakli durdurma kararı çıkmıştır 
ve sonra da bugün öğrendik, C. H. P. Sözcüsü
nün verdiği izahattan hattâ bir memurun nakli 
meselesinde doğrudan doğruya nihai iptal ka
rarı da verilmiştir. Şimdi, bu kararlara uyma
manın Anayasanın 32 nci maddesine aykırı ol
duğu gayet sarihtir. Anayasa maddesini bir 
daha hatırlatalım; mahkeme 'kararlarının gerek 
yasama gerkse yürütme organları ve idare için 
bağlayıcı olduğu, bu kararların hiçbir surette 
değiştiril emiyeceği ve hiçbir şekilde geciktiri-
lemiyeceği, sarih olarak hükme bağlanmıştır. 
Şimdi, A. P. Sözcüsü Danıştay kararlarına uyu-
lamıyacağmnı bir ispatı olarak, Danıştay Ka
nununun bir maddesini okudu, v Bu maddenin 
bütün hükümleri, okuduğu maddenin son hük
mü müstesna, diğer bütün hükümleri Hüküme
tin, idarenin Danıştaym kararlarına uymakla 
mükellef olduğunu belirterek yalnız son fıkra 
ilgili mağdur olan şahsın tazminat talebedebi-
leceğini belirtiyordu. Şimdi, bu hükümden 
A. P. Sözcüsü Hükümetin Danıştay kararları
na uymıyabileceği neticesini çıkarıyor. Ben 
hukukçu değilim ama hukukçu olmadığım hal
de burada mantık hatasını kolaylıkla görebil
dim. Orada ilgili şahıs mağdur olduğu için, o 
mağduriyeti daha fazla şiddetlenmesin diye 
kendisine bir tazminat yolu açılmıştır. Fakat 
bu tazminatın kendisine bir hak olarak tanın
ması, Hükümetin Danıştay kararlarına uyma
masının Anayasaya aykırı olmadığını, uymama
sının meşruiyetini ispat etmez. O meşruiyet 
ayrı bir şey. Bu biraz kaba bir teşbihle şuna 
benziyor. Meselâ hırlızhk, adam öldürmek suç
tur, yasaktır, yapılmaması gereken şeydir. Ama 
kamın vazıı biliyor ki, insan tabiatı öyledir ki, 
en şiddetli yasaklara ve mükellefiyetlere rağ
men o kanunlar ihlâl edilir. İhlâl edildiği za
man için birtakım müeyyideler koyuyor. Şim
di, diyebilir miyiz ki, efendim, hırsızlığın bil
miyorum nedir maddesi, faraza cezası bilmem 
kaç aydan şu kadar sene hapisliktir. Adam öl
dürmenin cezası, taammüden öldürme ise idam
dır. Ben onları göze alıyorum, onu göze aldı
ğına göre öyleyse hırsızlığı yapabilirdi diyebi

lir miyiz? Böyle bir muhakeme yürütülemez. 
Mağdur olan şahsa daha fazla mağdur olmama
sı için bir tazminat yolunun açık bulundurma
sı katiyen Danıştay kararlarına uymamanın 
meşruiyetini ispat etmez. Kaldı 'ki, bir memur 
başka bir yere nakledildiği zaman kendisi bun
dan mağdur olduğu kanaatine varır ve kendi
sini haklı görerek, Danıştaya bir müracaat'te 
bulunur. Buraya kadar mesele bir şahsi hu
kuk meselesi olarak görünebilir. Fakat onun 
kendi şahsi hukuku bakımından yaptığı bu mü
racaat Damştayca haklı görülüp de 'karara bağ
landığı zaman, bu karara Hükümet uymazsa 
mesele artık bir şahsi hukuk dâvası olmaktan 
çıkmıştır. Mesele, Hükümetin, Anayasanın 
emrettiği gibi, yargı organının kararma uyma
ması mesel esli haline gelmiştir, şahsi hukuk dâ
vası olmaktan çıkmıştır. Artık bundan sonra 
ilgili memur vazgeçse, dese ki, ben razıyım, gi
diyorum naklime ve ben vaz geçtim tazminat
tan da dese mesele hallolmaz. Çünikü Danış
tay objektif olarak bir karar vermiştir. Da
nıştaym kararma Hükümet uymamıştır. Bu 
bir hulkük dâvası olarak, âmme dâvası olarak 
mevcuttur. Bu hâdise artık Devletin hukuk ni
zamını, Anayasa nizamını ihlâl eden bir hâdi
se olmuştur. Artık, ilgili o şahısla hiçbir alâ
kası kalmamıştır. Mesele nereye kadar bir 
şahsi hukuk davasıdır, nereden sonra bir şahsi 
hukuk dâvası olmaktan çıkmıştır, bunu sarih 
olarak görmek ve bilmek lâzımdır. Binaen
aleyh, bu mantık silsilesi ile katiyen, sırf taz
minat yolu açık tutulmuştur diye Anayasanın 
sarih hükmüne rağmen ve aynı Danıştay Kanu
nunun daha önceki hükümlerine rağmen, öy
leyse Hükümet Danıştay kararlarına uymıya-
bilir diye bir hüküm çııkamaz. ileri sürdükleri 
diğer bir gerekçe de efendim, iktidara gelen 
Hükümet elbette ki, kendisi ile işbirliği yapa
cak elemanları seçecektir, 'kendisi ile işbirliği 
yapamıyaca'k elemanlarla iş göremez gibi bir 
mülâhazadır. Eğer söz konusu elemanlar haki
katen yapılması gereken işi yapamıyacaik ehli
yetsiz insanlar ise o zaman elbette değiştirebi
lir. Ve zaten o takdirde değiştirilirse ve o şa
hıs da Danıştaya dâva açarsa Danıştayda dâ
vasını kaybeder. Danıştaym kararı neyi ön
lüyor? Anayasanın bu hükmü, yani yürütme 
organları ve idare mahkeme kararlariyle bağlı
dır hükmü neyi önlemek istiyor? Ehliyetsizlik, 
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yetersizlikten dolayı değil, politik mülâhaza
larla yapılacak, yapılmak istenecek nakilleri 
önlemek için yapıyor. Bu gayet yerindedir. 
Çünkü Devlette işlerin iyi görülmesi için bir sü
reklilik, bir devamlılık olması lâzımgelir. Eğer 
her iktidar değiştiği zaman iktidarlar politik 
mülâhazalarla idari mekanizmadaki teknik ele
manların - dikkat buyurunuz söz konusu olan 
elemanlar politik elemanlar değil teknik ele
manlardır, İktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
bankaların müdürleridir - böyle iktidar değiş
tikçe politik mülâhazalarla teknik ve idari ele
manlar hallaç pamuğu gibi atılırsa o zaman 
Devlet işlerinde, idarede gerekli olan devamlı
lık ve süreklilik temin edilemez. Bu sürekliliği 
temin etmek için Anayasa bu hükmü koymuş
tur ve Danıştaya bu salâhiyetleri vermiştir. 
Başka memleketlerden ise misâl göstermekte 
hiçbir mâna yok. Çünkü her 'memleketin ka
nunları kendisini bağlar. Fransa'da böyle imiş, 
Amerika'da şöyle imiş, bizi alâkadar ' etmez. 
Anayasanın hükümleri sarihtir. Bu hükümle
ri teyideden Danıştay Kanununun burada oku
nan maddesimin hükümleri sarihtir. Bu hüküm
ler karşısında, Fransa'da böyledir, falan yerde 
şöyledir diye bir mütalâa ileri sürülerek dâva 
halledilmez. 

Sonra ileri sürülen diğer bir gerekçe ki, 
iktidar partisinden daima bu gerekçeyi dinli
yoruz. O da, biz oyların çoğunluğunu aldık, 
yüzde 58 oyla iktidara geldik. Eğer bizim yap
tığımız işleri- vatandaş beğenmezse oylarını 
vermez, bizi devirir. Şimdi bu mantıkta da 
iki sakat nokta var. Evvelâ seçmen oylarını 
verirken, çok rica ederim, Anayasanın bu 
hükmünü, Danıştay Kanununu, Hükümet nasıl 
murakabe edilir, nasıl murakabe edilmez, bü
tün bunları bilerek mi oyunu verir? Değil bi
zim seçmenimiz, dünyanın hiçbir yerinde seç
men kendi devletinin idari makanizmanm bu 
kadar girdisini çıktısını, kanun maddelerini, 
Hükümetin tasarruflaı kanun maddelerine uyu
yor mu, uymuyor mu, bunları bilemez. Hiçbir 
seçmen kütlesi bilemez. Seçmen kütlesi oyla
rını genel politika için verir. Genel çizgileri 
ile bir politikayı tasvibedip etmediği mânasın
da oyunu verir veya vermez. Seçmenden bu 
kadar, Danıştay Kanununun nasıl işliyeceği-
ni, kararları falan bilmesini ve buna göre oy 
vermesini beklemek, diyorum bizden dalıa ileri 

olan, bütün seçmenleri okuma - yazıma bilen 
memleketlerde bile böyle oy verilmez. Bir ke
re bunu kabul edelim. 

İkincisi; eğer Hükümetin işlerini denetle
menin yegâne yolu seçmenin oy verip verme
mesi olsaydı neden Anayasamız Hükümetin iki 
seçim tarihi arasında Hükümetin denetlenmesi 
için çeşitli yollar koymuştur? Neden Hükümete 
birtakım mükellefiyetler, mahkeme kararları
na uymak gibi vecibeler yüklemiştir? Neden 
bunlara lüzum görmüştür, Anayasa? öyle ise 
her şeyi seçimlere bırakırdık, yegâne denetle
me seçmenin oyudur derdik, bizim Danıştay 
kararlarına uymadığımızı beğenmezse seçmen 
oyunu vermez, beğenirse verir, diye böyle bı
rakırdık. Neden bu kadar gensoru ve genel 
görüşme gibi murakabe usulleri koymuştur 
Anayasa? Yargı organlarının kararlarına yü
rütme, yasama ve idare uymakla mükelleftir 
diye böyle âmir hükümler koymuştur. Neden? 
Çünkü iki seçim tarihi arasında Hükümetin 
denetlenmesi lâzımdır. Ve denetlemenin yolla
rını, hükümlerini getirmiştir Anayasa. Binaen
aleyh böyle her şeyi seçmeme bırakamayız. 

Sonra verilen önergede de işaret edildiği gibi, 
bu son olaylar yani açıklanan gizli rapor bu me
murların nakledilmesi meselesinin önemini bir 
defa daha artırmıştır. Biz bu meselenin açık
lanması için geçen hafta bir gensoru önergesi 
vermiştik. Bu önergenin gerekçesini burada par
timiz sözcüsü izah ederken hatırlatmıştı ki, nite
kim bugün de hatırlatıldı, bundan bir seneye ya
kın bir zaman evvel seçimlerden önce böyle bir 
petrol şirketinin sorumlusu da petrol teşkilatın
daki elemanların değiştirilmesi arzusunu istiyen 
bir mektup yazmış ve bu mektup basında yayın
lanmıştı. Partimiz sözcüsü sormuştu sayın ba
kandan. Böyle bir mektup yayınlandı, seçim
den sonra nakiller dolu ve gördük ki, hakikaten 
petrol teşkilatındaki personelde de bu şekilde na
killer oldu. Acaba bir tesadüf müdür diye sual 
sorduk? Şimdi bu sualin karşısında beklerdik ki, 
Sayın Başbakan buraya geldiği zaman, «Hayır 
bir tesadüftür elbette ki, nasıl böyle bir şey bek
lersiniz» diye izahat versin. İzahat vereceğine 
veya bunu katiyetle ret ve inkâr edeceğine, sanki 
tâyinleri ve nakilleri yapan bizmişiz gibi, o bize 
o suali tevcih etti. Hiddetle «Söylesinler efendim, 
tesadüf müdür, değil midir?» Biz nasıl söyliyebi-
liriz tesadüf müdür, değil midir? Tâyinleri, na-
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killeri biz yapmadık ki. Nakilleri yapanlar söy
lemek mevkiindedir, tesadüf müdür, değil midir? 
Biz ancak soruyu sorduk. Kime hiddet ediyor Sayın 
Başbakan? Biz nasıl cevap verebiliriz? Biz sorum
lu mevkide nakilleri yapan mevkide değiliz ki, 
bilelim; tesadüf müdür, değil midir? Şimdi, tek
rar bu son belge ile Sayın Tunçkana'm açıklamış 
olduğu belgede memurların temizlenmesine dair, 
bir program dâhilinde tasfiye edilmesine dair bir
takım sözler vardır. Bu belge hakkında geçen se
ferki gensoru önergesinde bizim partimizin söz
cüsü ve bugün diğer partilerin sözcüleri durdu
lar. Ben de aynı şeyleri tekrar etmemek için 
üzerinde fazla durmıyacağım. Fakat hiç şüphe 
yok ki, Hükümetin bu işi benimseyip de kendisi 
tahkikat yaparak bir açıklama getirmemesi ve 
mütemadiyen belgeyi açıklıyandan ispat iste
mesi gayet garip kaçıyor, en hafif tabiriyle. De
mek ki, bir yurttaşımız ve hele bir milletvekili, 
bir Senatör gibi daha sorumlu ve bilinçli olan bir 
yurttaş memleket bakımından tehlikeli gördüğü 
bir olaya muttali olursa, bunu haber veremiye-
cek. Acaba isbat edebilir miyim, elimde delil var 
mı diye düşünecek. Böyle şey olur mu? Bilâkis 
biz yurttaşlarımızdan ve bilhassa milletvekili ve 
senatörler gibi sorumlu mevkilerde olanlardan, 

' memleketin emniyetini ilgilendiren, memleket için 
önemli olan olayları açığa vurmasını beklemeli
yiz. Hattâ, bu onların milletvekili ve senatör 
olarak vazifesidir. Bunlardan delil toplaması, 
delil getirmesi, ispat etmesi beklenemez. Delil 
toplamak, sorumlu mevkilerde olanların vazifesi
dir. 

Sonra yine bugün garip bir tutuma muttali 
oluyoruz, gazetelerden. Bundan evvel nasıl Sa
yın Tural'a ait mektup bir İstanbul gazetesine 
sızmışsa, nasıl bundan evvel Başkan Jühnson'un 
mektubu resmen açıklanmadan evvel yine aynı 
istanbul gazetesine sızmışsa, bugün de Sayın 
Haydar Tunçkanat'm açıkladığı belge ile ilgili 
olarak bu gazetede birtakım izahat ve ifşaat var
dır. Hükümet bu belgenin üzerinde durmuşmuş, 
tetkik ettirmiş imiş uzmanlara. Uzmanların ver
diği ifadeye göre, daktilolu metin küçültülmüş 
ve küçültülerek fotokopisi alınmış. Halbuki imza 
aynı nisbette küçültülmüş değilmiş, o ise normal 
ebatta kalıyormuş, bu bakımdan belge şüpheli 
imiş, imzanın N veya K harfleri, orjinal imza ile 
mutabakat halinde değilmiş. Yani bu belgenin, 
öyle anlaşılıyor ki, sahte olduğu iddia edilmek 
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isteniyor. Olabilir, belki de sahtedir, bilmiyoruz. 
Şimdi eğer Hükümet hakikaten uzmanlarına böy
le bir tetkik yaptırdıysa ve tetkikler böyle neti
celer verdiyse, neden Hükümet sözcüsü, Hükü
met sorumluları kendi ağızlarından bunu efkârı 
umumiyeye bildirmiyorlar? Daha evvel belirtildi
ği gibi, «Ben elimde sopa ile adam kovalıyamam, 
ispat etsinler.» gibi sözler söylüyorlar. Ve sonra 
böyle bir tetkikin neticesi bir istanbul gazetesin
de neşrediliyor. Ben bu zihniyeti anlıyamıyo-
rum. Yapılmışsa bir tetkik, biz de zaten hep bu
nun üzerinde duruyoruz, Hükümet bununla alâ
kadar olmuyor diyoruz. Desinler ki, «alâkadar ol
duk, uzmanlara tetkik ettirdik, şu neticeyi al
dık, diye» söylesinler. 

Sonra bu ifşaatla, hele tutup da Amerikan 
Elçiliğinin vertüği raporun bir şehadet, bir mes
net olarak gösterilmesi de garip. Ne diyecekti? 
Farz edelim ki, bu belge gerçek bir belge. Ne di
yecekti Amerikan Elçiliği? Evet gerçekten böy
le bir olay oldu, biz böyle bir rapor aldık, arşiv
lerimizde var mı diyecekti? Yani ne diyecekti? 
Elbette ki, yok diyecekti ve bizim bugün Türk 
Hükümeti olarak veya Türk Parlâmentosu ola
rak orada Amerikan Hükümetinin cevabında bil
dirdiği noktaları tahkik edebilmek imkânımız 
var mı? Meselâ diyor ki; biz o, k yi o biçim atma
yız şöyle atarız. Bilmem verdiğimiz raparlarda 
biz M - A diye yazmayız, imza atarız, diyor. Biz 
bunları tahkik etmek mevkiinde değiliz ki. Böyle 
diyor, belki doğru, belki değil. Fakat bu her hal
de belgenin sahte olduğu, varidolmadığı hususun
da bir delil olarak ortaya sürülecek bir şey değil 
Amerikan Elçiliğinin verdiği izahat. 

Bu konuda sözlerimi bitirmeden evvel bir 
hususu bilhassa önemle belirtmek istiyorum. O 
da bu açıklanan belge meselesi, kanaatımızca 
basit bir casusluk meselesi değildir, öyle olsa 
idi belki bu kadar üzerinde durulmaya değmez
di, çünkü denebilirdi ki, canım bütün memleket
lerde başka Devletlerin casusluk teşkilâtı var
dır, bütün memleketlerde de böyle menfaati için 
haberler veren, casusluk yapan, maalesef insan
lar vardır, her memlekette bu olur, işte bizde de 
olmuş, bu da meydana çıkmış filân belki dene
bilirdi. Ama belgenin muhtevasına bakarsanız bu 
klâsik, normal casusluk tarifine girecek bir belge 
değildir. Yani bir askerî sırrın, Devlet isim adde
dilen bir bilginin bir ajan tarafından bir yaban
cı Devlete açıklanması değildir. Bir raporda. Ne 
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hakkında rapor? Memleketin iç durumu hakkın
da rapor. İkincisi; Hükümetin izlediği politika 
hakkındaki bir rapor. Bir rapor mahiyetindedir. 
Zaten Amerikalıların birbirine yazdıkları yazıda 
da bundan bir değerlendirme olarak bahsediyor. 
Sonra, kullanılan üslûp öyle ki, sanki yazan in
san bunu - eğer gerçek bir vesika ise - iktidara, 
Hükümete mensupnruş gibi «biz» diyor, 
«biz» ifadesini kullanıyor. Ortak gay
retlerden bahsediyor, müşterek gayretle
rimizle Önlenebilir, diyor. Demek ki, 
bu, alelade bir vatandaş değil. Hükümetin, ya
hut iktidarın temsilcisi imiş gibi yazmış, ifadesi 
böyle. Üstelik müşterek gayretlerden bahsedi
yor. Demek ki, burada bir de üstelik şunu gös
teriyor, yani kendisi olmaya bilir, ama ifadesi 
öyle. İfadesi sanki iktidar ağziyle konuşuyor
muş gibi. Ama şahsan öyle olmıyabilir, bilmiyo
ruz. Bir de müşterek gayretlerden bahsediyor. 
Yani Amerika ile bir mutabakattan, iç politi
kada bir mutabakattan bahsediyor. Diğer bir 
yerde şöyle diyor; «Şüphesiz sizin de malûmu
nuzdur ki, bu politikaya ve yukarıda zikredilen 
tsarruflar çok önce bay M. P. tarafından teklif 
edilen güvenlik tedbirleriyle intibak halindedir.» 
Gene burada sanki Hükümetin politikası ile 
Amerikan politikası arasında bir mutabakat var-
miş gibi bahsediyor. Bu mutabakat meselesi de çok 
önemlidir. Bir üçüncü yerde de aynı mutabakat 
meselemi ortaya çıkıyor. İkili anlaşmaların de
ğiştirilmesinden bahsederken diyor ki, «Ameri
ka ve NATO ile birlik olmamız lüzumunu ha
tırdan çıkarmıyarak» ki, bu karşılıklı anlaşmalar 
olmadan mümkün değildir, «halen mevcut du
rumu etkililemiyecek bâzı değişiklikleri kabule 
mütemayil durumunuz.» 

Demek ki, bu böyle alelade bir casusluk olayı 
değil. Bir rapor mahiyetindedir. İç durum hak
kında rapor veriyor. Muhalefetin durumu, ordu
nun durumu, memurlar kadrosunun durumu ve 
bunlar karşısında sonra Hükümetin izliyeceği 
politika, alınacak tedbirler ikincisi bu. Üçüncü
sü de bir mutabakat. Sanki Hükümetin izlediği 
politika ile Amerika'nın burada izlenmesini gör
mek istediği politika arasında bir mutabakat ifa
de ediyor. Binaenaleyh, bu kadar mühim bir 
belge, böyle. Ben hırsız kovalıyamam, isbat 
etsinler, «yahut» alelade bir casusluk olayıdır 
diye bir kenara itilebilecek bir olay değildir. Bu
nun üzerinde ne kadar ehemmiyetle durulsa 

o kadar azdır. Bütün bu mülâhazalarla T. 1. P. 
si gensorunun açılmasına taraftardır. Saygıla
rımla (T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim C. K. M. P. Grupu 
adına da Sayın 1. Hakkı Yılanlıoğlu'nun görü
şeceği bildirilmiştir. Buyurun Sayın Yılanlıoğ-
lu. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; grupumuz önerge
nin görüşülmesine taraftardır. Çünkü kuvvetli 
olan açıkça hesaplaşmaktan çekinmez. Hükümet
lerin kuvvetli kalabilmesi her türlü itham ve 
şaibeden uzak bir şekilde çalışmasına bağlıdır. 
İşini bilerek yapan mevcud kanun ve nizamlar 
çerçevesinden çıkmayan bir Hükümet bu gibi 
ithamlardan sıyrılmak için Yüce Heyete hesap 

1 vermeyi kendi arzu eder. Zira önerge sahipleri
nin itham ve iddiaları ağırdır. Hükümetin hu
kuka aykırı vahim hareketler yaptığı, yabancı 

, petrol şirketlerini himaye ettiği, millî menfaat-
I leri korumakta titizlik gösteren idarecileri işten 
• uzaklaştırdığı, Anayasaya aykırı hareket ettiği, 

Danıştay kararlarını uygulamadığı, hukuka karşı 
' hile yaptığı iddia edilmektedir. Bu derece mü

him bir meselenin enine boyuna görüşülmesini 
\ grupumuz Hükümetin ve Devletin lehine bir 

hareket olarak kabul etmekte ve faydalı gör
mektedir. Bu bakımdan önergeye müspet oy ve-

[ receğimizi arz ederim. C. K. M. P. Grupunun 
• saygılarını sunarım. (Muhalefet sıralarından al-
j kışlar) 

; BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Cihat Bil-
| gehan. 
| DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; C. H. 
i P. Grupu adına sayın Başkan vekillerinin imzala-
l rı ile verilen gensoru önergesi üzerinde Hüküme

tin görüşünü Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 
Derhal işaret edelim ki, muhalefet bu konuda 

; şimdiye kadar müteaddk defalar gensoru, genel 
görüşme talepleriyle huzurumuza gelmiştir ve 

\ her defasında da Yüce Meclis tarafından bu 
i önergeler redde mahkûm olmuştur. Bu kere son 
' günlerde Millî Birlik Grupu adına bir Tabiî Se-
; natör 'tarafından ortaya atılan ve sözde bir-
; takım vesikalara istinadettirilmek istenen ve 
! iddiadan öteye geçmiyen beyanlarını ve daha ön

ce yine aynı mahiyette olan yabanteı petrol 
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şirketlerine ait iddiaları ele alarak meselenin 
Yüksek Meclisinizce yeniden tetkik ve müzakere 
edilmesinde fayda ummuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyden önce şu
rasına işaret edelim ki biz, Tabiî Senatör tara
fından ortaya «aıtılmış olan iddiaların müdafaa
sını yapacak değiliz. Bizim evvel ve ahir iddia
larımız, kendisi hakkındaki 'talebimiz olmuş
tur. Sayın Tunçkanat bu vesikalann Adalet 
Partisine mensup bir zat tarafından tertip ve 
tanzim edildiğini 'iddia etmiştir. Biz bu iddi
anın hilafı hakikat olduğunu iddia etmekteyiz ve 
bunun ispatı için kendisini davet etmiş bulun
mamıza rağmen bugüne kadar bu iddiasını ispat 
edememiştir. 

Aziz arkadaşlarım; Tunçkanat Senato kürsü
sünde, bu memleketin yüksek menfaatleriyle il
gili iddiasını yaptığı zaman bendeniz de orada 
bulunuyordum. Konuşmasını bitirdikten sonra 
derhal kürsüye çıktım ve bu kabil iddia edilen 
hususların ispat edilemediği müddet zarfında, 
memleket efkârı umumiyesinde birtakım teşevvüş
ler yaratabileceğini, eğer kendisinin eilinde bu 
türlü vesikalar varsa bunları lütfen Hüküme
te vermesi hususunda bize yardımcı olmasını 
rica ettim. Ama Sayın Tunçkanat bu vesika
ları bize vermedi. Ertesi gün bir basın toplan
tısı yaptı. Bu toplantısında vesikalann fotoko
pilerini basına intikal ettirdi. Bunun üzerine 
Cumhuriyet Savcılığı meseleyi bir ihbar telâkki 
etti ve kendisini, bu ihbar hakkında bilgisine 
müracaat edilmek üzere, resmen davet 'etti. Sa
yın Tunçkanat bu davete icabet etmedi. Ama 
aradan 2 gün geçtikten sonra Senatonun diğer bir 
toplantısında bu kere vesikaya bağılı olan şahıs
ların isimlerini muhtevi bir listeyi okudu. Ara
dan zaman geçti, yine Cumhuriyet Savcılığına 
gelmedi. Demek oluyor ki, bu hâdisede mesele. 
sadece memleketin yüksk menfaatlerinin bir 
vuzuha kavuşturulması değil, ama böyle bir 
iddianın günlerce halk efkârında istismarına 
vesile vermek için yapılmış olduğu meydana çık
mıştır. (A.P. sıralanndan alkışlar) 

Şimdi Sayın Osman Bölükbaşı diyorlar ki; 
«Hükümet bizim koalisyonda da bulunduğumuz 
sırada TRT den dolayı yapmış olduğumuz iddia
lar misil]û bunları savcılığa verip savcılıktan bir 
fetva almak niyetindedir.» 

'Şimdi muhterem arkadaşlanm; bir taraftan 
Saym Osman Bölükbaşı geliyor bu kürsüde. 

Anayasnm mutlak surette tatbik edilmesinden, 
bunun lüzumundan uzun, uzun konuşmalarda bu
lunuyor. öbür taraftan mevcut Anayasaya, mev
cut hukuk düzenine rağmen Hükümetten yapılma
sı lâzımgelenin dışında bâzı hareketler istiyor. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümetin mevcut hukuk 
nizamı dışında her hangi bir harekette bulunma
sı günleri çok gerilerde kalmıştır. (A.P. sırala
rından alkışlar, bravo sesleri) 

ıMEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Yani 
savcılık doğruluğunu mu tahkik edecek? 

BAŞKAN — Saym Erdemir, rica ediyorum, 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sus. 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Sen sus 

be. 
BAŞKAN — Sayın Erdemir, rica ediyorum, 

sükûneti ihlâl etmeyin efendim. (Memduh Erde
mir ayağa kalkarak A.P. sıralarına doğru mahi
yeti anlaşılmıyan sözler söyledi) (Gürültüler) 

Sayın Erdemir, size ihtar ediyorum, sükûneti 
;lhlâl etmeyin, rica ediyorum. 

(A. P. nden bir milletvekilli: «Bölükbaşmm 
çantasını unuttun.») 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Bölük-
başı'nm tırnağı olamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, size ikinci ih
tarı veriyorum, oturduğunuz yerden karşılıklı 
olarak bu şekilde konuşamazsınız. Sükûneti ih
lâl etmeye de hakkınız yoktur. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi öbür taraftan aziz arka
daşlarım... (Memduh Erdemir ayağa kalkarak 
A. P. sıralarına anlaşılamıyan sözler sarf etti.) 

BAŞKAN — Saym Erdemir rica ederim, sa
kin olunuz. 

Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; aynı 
mahiyette seçim propagandaları sırasında Saym 
C. K. M. P. Lideri Türkeş arkadaşımız da bir 
iddiada bulundu, bu iddiası Cumhuriyet sav
cılığınca bir ihbar telâkki edildi, kendisi davet 
edildi ve her medeni insan gibi bu davete ica
bet ederek bu tahkikatta yardımcı oldu. Şimdi 
bal böyle iken henüz ispat edilmemiş bulunan 
bir belgeyi vesile ittihaz ederek, yeni baştan 
bir önerge verilmesinin mânasını anlamanın 
imkânı yoktur aziz arkadaşlarım. Nitekim, de-
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ğerli C. H. P. Sözcüsü Nihat Erim aynen; «'Biz 
bu vesikanın doğru mu yoksa eğri mi olduğu
nu iddia edecek değiliz.» diyorlar. Şimdi, bir 
•taraftan bu vesikanın doğru veya eğri olduğu 
hususunda kesin bir kanaatleri yok, öbür taraf
tan sanki kesin bir kanaatleri varmış gibi, bir 
takrir tanzim ederek huzurunuza çıkıyorlar ve 
daha evvel reddedilmiş olan bir gensoruyu, bu 
takrire istinadederek huzurunuza getiriyorlar. 
Bunun samimiyetle bağdaşır bir tarafı yoktur 
aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Biz, bu gibi ispat edilmemiş iddiaların A. P. ve 
onun Hükümetine mensup bir kişi tarafından 
yapılmış olduğunu iddia etmenin vatansever
likle kabili telif olduğunu kabul etmiyoruz. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Siyasi birtakım menfaat ümidiyle işlenmek 
istenen bu konuların ne kadar zararlı ve teh
likeli davranış olduğu izahtan varestedir. Baş-
ıbakan Sayın Süleyman Demirel'in dediği gibi; 
Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını mü
nakaşa etmek gülünçtür. Türkiye'nin içişlerine 
(başkalarının karıştığı şeklindeki iddialar ise 
Türkiye'ye reva görülen en büyük haksızlık 
ve aziz Türk Milletine saygısızlıktır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Hükümet 
'bu mevzu üzerinde ciddiyetle durmaktadır. 
Elinde bulunan bütün vasıta ve imkânlariyle 
hakikatin ne olduğunu meydana çıkarmak gay
reti içindedir. Hakikat meydana çıktığı zaman 
huzurunuzda ifade edilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, önergede ay
nen, «Daha önce açıklanmış olan bir başka bel
gede yabancı şirketlerden birinin sorumlusu 
tarafından aynı mahiyette temenniler ileri sü
rülmüş olduğu da hatırlanacak olursa, Yüce 
Meclisin konu üzerine bu açıdan da eğilmesi
nin lüzumu ortaya çıkar.» deniyor. Şimdi ha
fızalarınızı tazelemek için geriye dönmek lüzu
mu vardır. Bu hâdise nedir aziz arkadaşlarım? 
Bu hâdise 21 Temmuz 1965 tarihli bâzı gaze
telerde petrol şirketlerinin ajan kullandığı ve 
Caltex Türkiye Baştemsilcisi Harriger'ıin genel 
pazarlama temsilcisine gönderdiği rapordan 
bahsedilmiştir. Şimdi Sayın Benice Hatko Bo
ran diyorlar ki ; «Biz o zamanlar bundan bah
settik ve bundan sonra da birtakım tâyinler 
oldu, acaba bu tâyinlerin bununla bir ilgisi var 
mıdır, yok mudur dedik, bu hususta gelip de 

'bununla bir ilgisi vardır veya yoktur demedi
ler.» Şimdi bunu izah edeceğiz. Bu hâdise üze
rine yine meseleye Cumhuriyet savcılığı, çünkü 
raporun, mektubun mahiyeti yanımızdadır, ge
rekirse okuruz, mahiyeti itibariyle meseleye 
Cumhuriyet Savcılığı derhal el koymuştur ve 
neticede Ankara Birinci Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesine dâva ikame edilmiştir. Halen bu 
dâva Birinci Toplu Asliye Ceza Mahkemesinin 
965/791 esasında kayıtlı bulunmaktadır ve bu 
meselenin intikali hususunda alâkalı olduğu id
dia edilen bir şahit, dört defa ihzar edilmiş ol
masına rağmen, mahkemeye gitmemiş olduğun
dan dâva bitirilememiştir. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Affa 
giıdi mi Sayın Bakan? 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Girdi girdi, 
gönlün ferah olsun. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Senin 
gönlün ferah olsun. 

DEVLET BAKANI CİHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
görülmekte olan bir dâva üzerinde her hangi 
bir konuşma yapmaya imkân olmadığı Anaya
sanın hükmüdür. Şimdi biz bir taraftan kalka
cağız; Anayasanın bâzı hükümlerine bunu tat
bik edeceğiz, diyeceğiz. Ama bâzı hükümleri 
tatbik etmiyeceğiz, diyeceğiz. Bu doğru değil
dir arkadaşlar. Binaenaleyh halen derdesti rü-
yet olan bu dâva hakkında şu anda her hangi 
bir şey söylememize imkân yoktur. Yalnız gö
rülüyor ki, görüyorsunuz ki, göreceksiniz kıi, 
Türkiye'de millî menfaatlerle ilgili hiçbir me
sele takipten masun değildir, masun kalmıya-
caktır. Biz hâdiseleri örtbas eden bir zihniye
tin temsilcisi olmadık ve böyle bir temsilci ol-
mıyacağız. Her konu, mevcut hukuk düzeni 
içinde kamu oyunun önünde görüşülür, tartışı
lır, varsa sorumluları da bunun hesabını verir
ler. Bizim iktidarımızın, milletimize veremiye-
ceği hiçbir hesabı yoktur aziz arkadaşlarım. 

Şimdi, mesele petrol konusuna intikal edin
ce bizzarure, istemiyerek, T. P. A. O. Genel Mü
düründen, tâyinden bahsetmek mecburiyeti hâ
sıl olmuştur. Çünkü Sayın Behice Hatko Boran 
diyorlar ki, bununla acaba bir münasebet var 
mı idi, yok mu idi? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim elimiz
de bulunan bir Bakanlar Kurulu kararnamesi-
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M. Meclisi B : 115 2 0 , 7 .. 1966 O : 1 

ne göre, Sayın İhsan Topaloğlu 1963 senesinde 
C. H. P. iktidarı zamanında bu vazifesinden 
alınmak üzere Sanayi Bakanlığınca teklif ya
pılmıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ama 
Feyzioğlu reddetmiştir. (Gürültüler, karşılıklı 
konuşmalar.) 

DEVLET BAKANI OtHAT BtLGEHAN 
(Devamla) — Arz edeceğim. Müsaade buyurun, 
eğer müsaade ederseniz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen karşılıklı 
g'örüşmiyelim. Efendim istirham ediyorum, lüt
fen karşılıklı görüşmiyelim, 

DEVLET BAKANI OtHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
ne Petrol Yüksek Mühendisi Abdurrahman Du-
rukal'm atanması. Sanayi Bakanlığının. 
23 . 10 . 1963. tarihli yazısı var. O tarihte ne 
'Caltex mümessili mektup yazmış, ne buna ce
vap verilmiş, ne iddia edilmiş, hiçbirisi yok. 
Sanayi Bakanlığının bu tarihli yazısı üzerine 
6327 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, 
(Bakanlar Kurulunca tâyin kararlaştırılmıştır. 

Burada o zamanın Ticaret Bakanı C. K. M. 
P. ne mensup arkadaşımız, Y. T. P. ne men
sup Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
arkadaşımız ve C. H. P. ne mensup Devlet Ba
lkanı Başbakan Yardımcısı arkadaşımızla Baş
bakan kararnameyi imza etmediğinden bu ka
rarname yürümemiştir. 

iŞimdi kalkıp da... (A. P. sıralarından, «isim
lerini okuyun» sesleri.) Teklifi yapan Sanayi 
Bakam arkadaşımız Fethi Çelikbaş, Çalışma 
Balkanı Sayın Bülent Ecevit imza etmişler, Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak im
za etmişler, Sayın Fahrettin Kerim Gökay, Sa
yın Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Ma
liye Bakanı Ferid Melen, Bayındırlık Bakanı 
ıSaym Onat, Millî Savunma Bakanı Sayın San-
car ve Sayın Devlet Bakanı Vefik Birinçcioğlu 
tarafından imza edilmiş bu kararname. Şimdi, 
hal böyle olunca, yalnız bize verilen bilgiye gö
re, bilmiyoruz tabiî bunun derecesini, Sayın Ti
caret Bakanının bir başka kararname dolayı-
siyle onun imza edilmemesinden bu kararna
meyi imza etmediği ve yürümediği iddia edilir. 
Ama bunun gerçek veya doğru olduğunu ifa
de edemeyiz, (C. H. P. sıralarından, «o karar

name olmaz» sesleri, «ıçıkmadan kararname 
olur mu?» sesleri, «işlem görmiyen bir kararna
memin ne olacağının delili» sesleri.) 

Önergede yüksek idarecilerle ilgili politika
dan bahsedilmektedir. Biz Hükümet olarak 
yüksek idarecilerle ilgili ayrı bir politikanın 
mevcudiyetini kabul etmiyoruz. Biz sadece Ana
yasanın hükme bağladığı idare sistemini ve bu
na bağlı memur statüsü olduğuna inanıyoruz. 
Binnetice Anayasanın da tefrike tabi tutmadığı 
memurların yüksek seviyeli veya alçak seviye
li diye sınıflara bölmesinin de karşısındayız. 
Türk memuru kendi statüsü içıinde en küçüğün
den en büyüğüne kadar kanuni hak ve vecibe
leri olan Devlet hizmetlerini gören, saygıya de
ğer insanlardır. Bunların hepsi faziletli, feda
kâr vatandaşlarımızdır. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Bilge-
han, çok ucuz politika... 

DEVLET BAKANI OtHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Bu kabil davranışlarla namuslu, 
dürüst ve vatansever memurları huzursuzluğa 
götürecek ve onları tedirgin edecek davranış
larda bulunmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu 
türlü davranışları artık lütfen bir yana bıra
kınız ve yeni başka metotlarla karşımıza geli
niz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

İdarenin tarafsızlığı hususundaki inancı, va
tandaşların ve Devlet memurları indinde tartı
şılmasına inikân olmıyan bir kanaat haline 
yerleştirmek başlıca arzumuzdur. Millet hizme
tinde ve kanunların emrinde bulunan memur 
kütlesine hizmet emniyeti bugün getirilmiş bu
lunmaktadır. Nitekim Hükümet Programının 
müzakereleri sırasında Sayın Başbakan bu an
layışı açıkça ortaya koymuş ve «Biz, bizim gö
zümüzün içine bakan memur istemiyoruz. Ka
biliyetli, liyakatli, faziletli, vazifesini yapan, 
müessesesini ıslâh edebilen, milletin hizmetinde 
olan ve kanunların emrinde olan ve herkese 
hüsnü muamele eden memur istiyoruz.» demiş 
ve ilâve etmiş; «Milletin işlerinin görülmesini 
istiyoruz, millet çok şikâyetçidir bu işten. Biz 
hemen ertesi gün karşımıza bir takım hedefleri 
almışız, böyle bir şey olmaz muhterem arkadaş
lar. Zaten Türkiye'de yetişmiş insan sayısı az
dır, her şey yapabilirsiniz, para bulmak faları 
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zor şeyler değildir. Mesele, hepimizin çok iyi 
bildiği gibi, insana geliyor. Bizim hiç kimseye 
karşı bir iğbirarımız yoktur. Ceplerimizde bir 
takım listeler yoktur. Ama curasını kaydediyo
rum, vazifesini yapmıyan, müessesesini zarara 
boğmuş, millete hizmet etmiyen, kanunların em
rinde olmıyan birisi çıkarsa ne yapacağız bu 
arkadaşımızı; gayet tibiîdir ki değiştireceğiz 
Yani bir takım baskıların altında bize bunları 
değiştiremezsiniz dedirtmezsiniz. O zaman o 
fıkara milletin iki eli iki yakamızda olaeaktır. 
Biz bu vebalden korkarız, hem hiç kimse endi
şe etmesin, kimseye haksızlık yapılmıyacaktır.» 

Bu görüşler içinde ve idare hukukunun ic
raya tanıdığı yetkiler çerçevesi içinde her türlü 
tedbiri almak Hükümetin hem vazifesi hem de 
hakkıdır. Nitekim Sayın Sıddık Sami Ona1 

«İdare Hukuku» kitabında bu hususu sarahatle 
ifade etmiştir. 

«Kendisine âmme hizmeti verilen memuru 
vazifelerinin tanziminde iki prensip hâkimdir.» 

«1, Âmme hizmetlerinin icapları ve men
faatleri daima üstün tutulmalı ve memurun 
şahsi menfaatine tercih olunmamalıdır. Çünkü 
hizmet memurun menfaati için değil, bir takır 
umumi ihtiyaçların ve menfaatlerin korunmas 
ve temini için konulmuştur. Memur onun bir 
mütemmim cüz'ünden ve vasıtasından başka bir 
şey değildir.» 

2. Âmme hizmetlerinin devam ve istikrar -
nın iyi bir surette görülmesinin icabettirdiği 
tedbirlerin alınmasına, memurun şahsi vaziyet
leri ve menfaatleri hiçbir zaman mani olamaz.» 
Hükümetimizin bütün tasarruflarını bu anlayış 
içinde ve Anayasa kuralları içerisinde değerlen
dirmek lâzımdır. Esasen bu önergede imzası bu
lunan Sayın Turhan Feyzioğlu da zannediyorum 
ki, aynı kanaattedir. 

TURHAN FAYZİOĞLU (Kayseri) — Şimdi 
oraya geleceğinizi bekliyordum zaten. Ben de 
var, lütfen tamamını okuyunuz. Tahrif etmeden 
okursanız tamam. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşlarım, sayın 
ve değerli Profesör Feyzioğlu şöyle diyor : 
«Şunu kabul etmek lâzım ki,» yedinci sayfada 
bir bakanın her gün birlikte çalışacağı yakın me
sai arkadaşlarına tamamiyle güveneb ilmesi ve lü
zum görülünce bir umum müdürün aşılmaz hu

kukî engellere uğramadan değiştirilmesi iyi bir 
idarenin şartlarmdandır. (A. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Deva
mı? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — «Siyasi istikrarsızlığı idari istikrar 
ile telâfi eden memurlarının haklarını sıkı kai
delere bağlayıp Devlet Şûrasının himayesi altına 
alan Fransa'da bile». Ben bunu söylemek istemi
yordum, beyefendinin ifadeleri olduğu gibidir. 
Bu gerçeğe boyun eğilmiştir. Bâzı yüksek idare 
nakamları için hususi bir rejim kabul etmek ve 
)akanlara geniş takdir yetkisi tanımak mecbu-
'iyeti duyulmuştur. Takdir yetkisine dayanarak 
•ahatça değiştirilebilecek memurların hangileri 
»lduğu bir kararname ile tesbit edilmiştir. Hiç 
;üphe yok ki, idarede istikrarın ilk şartı, idare-
in tarafsızlığıdır. Bilhassa İngiltere gibi iki par-
li bir demokraside seviyeli ve istikrarlı bir ida-
ê kurmanın, AmerikanVari bir «spoiler» sisteme 

lüşmemenin tek çıkar yolu budur. İngiliz memu-
•u şu veya bu partiye karşı sempati duyup oyunu 

dilediği gibi kullanmakta serbestir. Fakat seç
ilenlerin iktidara getirdiği parti hangisi ise onun 
icraatına sadakatla hizmet eder. Memuru siyaset 
dışında tutmaya...» 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) Bir pa
ragraf atladınız ve yine atlıyorsunuz. (A. P. sı
klarından, gürültüler.) 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Müsaade buyurun, tamamını oku
nacağım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Atlı
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben 
bunu atlarken bir kasdı mahsusla atlamıyorum. 
Müsaade buyurun, ama sizin zamanınızı israf et
memek için bu hususları iddialarınıza mesnet 
ittihaz ettiğimiz hususları bildiriyoruz, ama eğer 
lüzum görüyorsanız ben .tamamını da okuyabili
rim. 

Şimdi demek oluyor ki, aziz arkadaşlarım, 
Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşımız da bugün 
iktidarımızın, Hükümetimizin tasarruflarını o 
gün o şekilde mütalâa etmiş, uygun bulmuş ama 
şu anda böyle bir takrire de imza koymuş bulun
maktadır. 
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Şimdi bu anlayış içerisinde Hükümetimizin 
yaptığı tasarruflarla, müsaade ederseniz, 1960 -
1965 seneleri arasında yapılmış olan tâyinler 
hakkında da bâzı rakamlar vermek her halde 
mukayese için faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bizden evvelki iktidar, 
yani bu sadece C. H. P. iktidarı değil, Koalisyon
lar olarak kabul ediyoruz, 1050 gün içinde 26 
müsteşar, 26 müsteşar muavini, 174 genel mü
dür, 226 genel müdür yardımcısı, G6 daire baş
kanı, 60 daire başkanyardımcısı, 70 idare mec
lisi üyesi, 82 vali, iki genel sekreter, 7 genel sek
reter yardımcısının tâyin ve naklini yaptığından 
başka 30 bin memurun da yerlerini değiştirmiş 
tir. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Kaç tanesi Da-
nıştaydan geri çevrilmiştir? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, bu zihniyeti 
anlamanın imkânı yoktur. Siz yaptığınız zaman 
mubah olacak, biz yaptığımız zankan günah ola
cak... Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş 
şey değildir arkadaşlarım. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bahis konusu 
olan, Danıştay kararlarına riayetsizlik. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlar, Da
nıştay kararlarından da bahsediyorlar. İnfaz 
edilmemiş Danıştay kararı Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarları zamanından da olmuştur. 
Sayın Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm zanne
diyorum ki, Teftiş Kurulu Başkanı hakkında 
böyle bir muamelesi olmuştur ve bu muameleye 
mâruz kalan bir arkadaşımızın, mahkeme kara-
riyle aldığımız.tekziptir, bir iftiraya cevap diye 
bizzat Ulus Gazetesinde de yazısı çıkmıştır. Bu 
bir vakıa. Buna zamimeten Millî Eğitim Bakan
lığı, öğretmen arkadaşlarımızın intibakı husu
sundaki kararların hiçbirisini de infaz edeme
miştir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Oho 
ho... 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLOEHAN 
(Devamla) — Oıho... değil beyefendi. Bir kara
rın mahiyeti mutlaka bir genel müdür için uy
gulanır da her hangi bir öğretmen için olduğu 
zaman, uygun değil midir, beyefendiler? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibi din
leyelim, istirham ediyorum. 

ADALET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Efendi, kararlar 1954 ten itiba
ren olabilir. Ama herkes kendi itidarmdan me
suldür. Şimdi bahsediyorsunuz; C. H. P. si in
faz etmedi, etmedi diyorum. C. H. P. li Sanayi 
Bakanı yapmadı, Millî Eğitim Bakanlığı yap
madı. Ama o öğretmenlerin ilâmı imiş, bu umum 
müdürün ilâmı imiş Kimmiş o umum müdür? 
O umum müdür C. H. P. smdan senatör olmuş
tur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir noktaya da
ha temas etmek istiyorum, diyorlar-ki takrirde; 
«Millî • menfaatleri hassasiyetle korudukları bili
nen birçok genel müdürden» Şimdi, acaba sayın 
imza sahipleri bun/ula yerlerine tâyin edilenle
rin millî menfaatleri hassasiyetle korumadıkla
rını mı iddia ediyorlar? Vatanseverlik, millî 
menfaatleri koruma hiç şüphesiz, kimsenin inhi
sarı altında değildir. Burada bahis konusu olan 
husus zannediyorum ki, kendileri tarafından tâ
yin olanların ayrılmasını temin etmektedir. (A. 
P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri) Nitekim 
bir' garip tesadüftür, her halde vazifeleri değiş
tirilen memur arkadaşların bir kısmı bugün 
C. H. P. sıralarından milletvekili olarak, sena
tör olarak karşımızda bulunmaktadırlar. (A. P. 
sıralarından, «meselâ, Topaloğlu», sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada de
ğerli arkadaşım Feyzioğlu bir genel müdürden 
bahsettiler, isminden bahsetmiyeceğim. Ve diğer 
bir genel büdürden seçimlere girmiş olmasına 
^ağmen kaldığından ve öbürünün alınmış oldu
ğundan bahsettiler. Şimdi her şeyden evvel ifa
de etmek isterim ki, biz bu tâyin edilmiş, nakle
dilmiş, değiştirilmiş olan genel müdürlerin, me
murların umumiyetle burada leh ve aleyhinde 
her hangi bir münakaşanın açılmasının aleyhin-
deyiz. Bu münakaşalar faziletli, fedakâr - me
murların çalışmaları hususunda, huzurları hu
susunda gerçekten kendilerini birtakım kırgın
lıklara uğratmış bulunmaktadır. Yalnız Sayın 
Feyzioğlu son tâyinin de iptal edileceğinden 
bahsettiler. Sanki Danıştaym ilâmı ceplerinde 
bulunuyor. (A. P. sıralarından alkışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hile 
yapıyorsunuz hukuka karşı. Bu yaptığınız basit 
bir demagojidir: 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu istirham edi
yorum, müdahale etmeyin. 
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DEVLET BABANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Beyefendi, sizin yapmış olduğu-

• nuz demagojilerin haddi hesabı yoktur. Müsaa
de buyurunuz da bu kadarı da bizden olsun. 
(A. P. sıralarından alkışlar), (C. H. PP. sıra
larından gürültüler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bize Danış
tay kararlarının infaz edilmediğinden bahsedi
yorlar. 

İşte bu hâdisede bizzat kendileri de ikrar edi
yorlar, Danıştay kararı infaz edilmiştir. Eğer 
önemli olan husus Danıştay kararının infazı ise 
bu karar infaz edilmiştir. Ama buna rağmen 
vekil, kendi tasarrufunda bulunan ve muhik ol
duğu anlaşılan, demin arz ettiğim gibi - bunların 
münakaşasını burada yapmak istemiyorum - mu
hik olduğu anlaşılan bir sebepten dolayı idare 
emrine almış bulunmaktadır. Binaenaleyh, ka
rarı infaz edersiniz, onun dışında yetkiniz dâhi
linde olan her hangi bir muameleyi yaparsınız, 
«Evet siz kararı infaz ettiniz ama hukuki hile 
yapıyorsunuz» dersiniz. İnfaz edilmemesi hu
susu ise, şimdiye kadar Anayasaya göre vâki ol
mamıştır. Bu arada iki kararın da nasıl infaz 
edildiğini bir misâl olmak üzere arz edeceğim. 
Adalet Bakanlığına ait iki cumhuriyet savcı yar
dımcılarının Danıştayca savunmanın alınmasına 
kadar yürütmenin durdurulması şeklinde karar 
alınmıştır. Bunun üzerine aynı kararname ile 
yerlerine başkaları tâyin edilmiş olmasına rağ
men, her iki ilçeye yeni kadrolar verilmek sure
tiyle bu kararlar icra edilmiş ve bakanlığın sa
vunması bilahara varit görülerek bu iki savcı 
için verilmiş olan yürütmenin durdurulması ka
rarları Danıştayca kaldırılmış ve Cumhuriyet sav
cıları atandıkları yerlere gitmiştir. (C. H. P. 
sıralarından «hep böyle yapın», sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Behice Hatko Boran 
arkadaşımız iki noktaya temas ettiler. Bunlara 
da kısaca arzı cevap edeceğim. Dediler ki; ikti
dara yakın olan bir gazetede bu belge hakkında 
malûmat vardır. Bahsettikleri gazete, 20 Tem
muz 1966 tarihlidir. Ben kendilerine haber veri
yorum; her halde gözlerinden kaçmamıştır. 
10 Temmuz 1966 tarihli diğer bir gazetede de ay
nı şekilde rapor hakkında birtakım beyanlar ve 
bunlar hakkında yapılmış olan tesbitler, tahkikat 
hakkında malûmat vardır, raporlardaki imza tes-
bit edildi, şeklinde Milliyet Gazetesinde vardır. 
Binaenaleyh o gazetedeki yazıların çıkmış olma

sının, öyle zannediyorum ki, 10 gün evvel çıkmış 
olması itibariyle biraz da geç kalmış bulunmak
tadır. Şimdi Sayın Behice Hatko Boran aynı za
manda; «Bizim Anayasamızın, Sayın Başbakan 
tarafından bizim Anayasamızın ihlâli muhaldir 
demişlerdi de ben kendisine cevap vermiştim», 
diyorlar. «Anayasaya göre ancak kanunlar için 
müracaat imkânı vardır. Ama icraat için imkân 
yoktur. Binaenaleyh, bu hallerde Anayasa ih
lâl edilmiş oldu», demektedirler. Şimdi gerçek
ten bizim Anayasamızın ihlâli muhal bir suçtur. 
Anayasaya göre, elbette kanunların dışındaki ic
raatın Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaatı 
mümkün değildir. Ama Anayasa birtakım huku
ki kurallar getirmiştir, birtakım hükümler ge
tirmiştir. Bu hükümlere göre bakanların Hükü
metin icraatı hakkında ne gibi muamele yapılaca
ğı tesbit edilmiştir. Binaenaleyh, bu muamele
leri yürüyeceğine, yürümekte olduğuna göre 
Anayasanın ihlâli gerçekten muhal bir suçtur, 
mümkün değildir. 

Sayın Bölükbaşı ifadelerinde, «Bu listede is
mi yazılı arkadaşlardan Sayın Orgeneral Tural'-
m bir mektup hadisesiyle yıpratılmak istendiği 
meydandadır, binaenaleyh bu listede yazılı olan
ların nötralize edilmesi fikrî doğrudur», dediler. 
Bunu mesnet ittihaz ettiler. Kendilerine arzı 
cevabedeyi'm. Sayın Tural'm nötralize edilmesi 
Hükümet tarafından arzu ediliyor... Böyle bir 
şey sureti Tsatiyede mümkün değildir, akim kö
şesinden dahi geçmemiştir. Ben sadece bâtıl bir 
müdafaanın aksini ifade etmek için arz ediyo
rum, Sayın Tural her halde Genelkurmay Baş
kanlığına getirilmezdi. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi munterem arkadaşlar; iktidarımız 
hiçbir memuru haksız ve kanunsuz olarak işin
den uzaklaştırmamış ve bir program dâhilinde 
tasfiyeye tâbi tutmamıştır. Bu iddialar külli
yen hilafı hakikattir, Hükümetin hukuka ve 
millî menfaatlere meydan okuyan tek davranışı 
olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
millî menfaatleri her şeyin üstünde tutmuştur. 
Hukuka aykırı bir davranıştan bahsetmeye de 
imkân yok'tur. Danıştay kararlarının infazına 
geçmeden evvel Hükümet olarak bütün mahke
me kararları gibi, Danıştay kararlarına da lâ
yık oldukları saygıyı beslediğimizi ifade etmek 
isterim. Danıştay kararlarından bahsederken 
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ruhu ve metni ile hâkim olan Anayasamızın çer
çevesi içerisinde kalmak mecburiyetindeyiz. 
"Meseleyi sadece Hükümetin murakabesi" olarak 
ele almak ve Anayasanın diğer hükümlerini ih
mâl etmek mümkün değildir. Yüksek malumla
rınızdır ki, bu mevzuda Konya Milletvekili Sa
yın Seyit Faruk Önder'in Danıştay kararları 
ile ilgili olarak Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel aleyhinde soruşturma talebi vardır. Bu 
talep üzerine İçtüzük hükümlerine göre kurul
muş olan hazırlık komisyonu henüz raporunu 
vermiş değildir. Binaenaleyh, bu husustaki ko
nuşmaların ve alınacak kararların komisyon, ça
lışmasını zedelememesi lâzımdır. Diğer taraftan 
halen Danıştay'da açılmış muhtelif dâvalar 
mevcuttur. Hal böyle iken mevzuun görüşül
mesi, idarenin ve memurun leh ve aleyhe vâki 
konuşmalar ister istemez dâva ile ilgili ve bin-
nctice Anayasanın 132 nci maddesini ihlâl etmiş 
olacağı sarihtir. Buna işaret ettikten sonra der
hal belirtelim ki, Danıştaym kararları karşısın
da Hükümetin tutumu Anayasa ve mevzu hu
kuk çerçevesi içinde kalmıştır. Nitekim Anaya
sa Mahkemesinin 13 . 3 . 1964 tarihli kararında 
aynen şöyle denilmektedir; bu karar aynı za
manda Sayın Behice Hatko Boran arkada
şımızın, Anayasa ihlâli hususundaki iddiasının 
da bir mu'kni cevabı olacaktır ve güzel tarafı da 
bunun bir siyasi heyet tarafından değil, ama 
Yüksek Anaya'sa Mahkemesi tarafından veril
miş bir karar olmasıdır. «İdare hukukunun ilke
lerine göre eylem ve işlemler dolayısiyle kişi
lerin uğrayacağı zararların ancak para ile taz
min edilmesi gerekli olup uğranılan zararın ay
nen giderilmesi ve eski halin geri getirilmesi 
söz konusu değildir. İptal kararları kendiliğin
den eski hali geri getirecek bir hukukî sonuç 
doğurmaz. Yargı mercii idareyi belli bir hal 
şekli uygulamaya zorlayamaz. 

İdare kamu hizmetinin gereklerini göz önü
ne alarak iptal kararının ışığı altında hakkani
yet esaslarına göre yeni bir karar vermek zo
rundadır. Bu bakımdan yürütmenin durdurul
masının yasaklanması aynen tazminin istenmi-
yeceği düşüncesiyle hak arama hürriyetine ay
kırı saymak mümkün değildir. Kaldı ki, Ana
yasanın 114 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 
idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiş ve 
idareye ancak malî bir sorumluluk yüklenebi

leceği ilkesi açıklanmış bulunmaktadır. Nitekim 
Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu rapo
runda bu madde açıklanırken idarenin malî so
rumluluğu esasının konulmuş olduğunun belir
tilmesi de bunu göstermektedir. 

Görülüyor ki, aziz arkadaşlarım, Anayasa 
Mahkemesinin sarahaten belirttiği hu. görüş 
karşısında Hükümetin Danıştay kararlarına 
mütaallik tutumunun hukuka veya Anayasaya 
aykırı olarak tavsifine imkân yoktur. Keza Da
nıştay kararlarının infazına mütaallik Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesinin son fıkrası gayet 
açıktır. Bu maddenin Meclis müzakereleri tet
kik edildiğinde görülecektir ki, Hükümetin bu 
mevzudaki davranışı hukuka aykırı değildir. 
Biz Hükümet olarak her hangi bir murakabenin 
karşısında değiliz. İcraatımızın muhasebesini 
her zaman takdime hazırız. Ancak Anayasamı
zın 132 nci maddesi böyle bir gensorunun görü
şülmesine mâni olduğu dcrkârdır. Karar Yük
sek Heyetinizindir, hepinizi saygıyla selâmla
rım aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar, «bravo» sesleri) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar; üzerin
de görüşme cereyan eden gensoru önergesi ile 
ilgili görüşmeler Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince bitmiştir. Şimdi bu önergeyi oylarını
za sunacağım. 

C. H. P. Meclis Grupu Başkanvelkilleri Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek 
idarecilerle ilgili politikasını ve Danıştay karar
ları karşısındaki davranışını incelemek üzere 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir genso
ru açılmasına dair önergelerini kabul edenler... 
Utmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Feyzioğlu, «Sayın Bilgehan tarafm-
lan yapılan konuşma sırasında, mütalâa ve gö
rüşüm hilâfına fikrim tahrif edilerek bana fikir 
isnadedilmiştir. Sayın Bakan yazımın bir kıs
mını atladığını itiraf etmiştir. Beş dakika tav-
dh fırsatının verilmesini İçtüzüğün 95 nci mad
desine göre rica ederim» demektedir. Filhakika 
Sayın Bakan, Sayın Feyzioğlu'nun zanneder
sem vaktiyle bir dergide yazmış olduğu bir ya
kıdan pasajlar okurken bâzı kısımlarını atladı
ğını kendisi beyan etmiştir. Bu, mütalâa sahi
binin fikrini değiştirmiş olabilir. Bu itibarla 
kısa olmak: üzere, 95 nci maddeye göre Sayın 
Feyzioğlu'na söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FTCYZİOĞLU (Kayseri) — De

ğerli arkadaşlarım, insan bir başkasının yazısı
nı okurken onu atlıyarak, fikri tahrif ederek 
okuduğu zaman, İçtüzüğün bir hükmünün bunu 
cevaplamak imkânını vereceğini de düşünmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın okudu
ğu paragrafı bıraktığı yerden okumaya devam 
ediyorum : 

«Harto sonunda İşçi Partisi iktidara geçtiği 
zaman yüksek tabakadan gelen bâzı memurlar
la, sosyalist bakanlar arasında bir çatışmayı 
mukadder görenler olmuştu. Falkat İngiliz ida
resi "siyasi tarafsızlık imtihanını başarı ile ver
di ve siyasi liderlere hizmet etti. İdarenin istik
rarı zedelenmedi. 1951 de muhafazakârlar ye
niden iktidara dönünce aynı idarecilerin bilgi 
ve tecrübelerinden faydalandılar.» Yani harb 
zamanında 1945 teki sosyalist iktidar zamanın
da, 1951 de Muhafazakârlar zamanında aynı ge
nel müdürlerin işbaşında kaldığını söylemişim, 
hemen altında, devam etmişim. «İdare mensup
larının politikaya doğrudan doğruya müdaha
lesi ne kadar zararlı ise, bir yüksek memurun 
kanaatini söyliyemez hale getirilmesi de, sindi
rilmesi de o kadar zararlıdır. Siyasi liderlerle 
daimî memurlar arasındaki münasebet yukar
dan aşağıya emir verme münasebetinden ibaret 
olmamalıdır.» Henbcrt Morrison'un o sırada ya
yınlanmış bir kitabından nakil yaparaik, bakan
lık tecrübesi ile konuşuyor, başbakan yardım
cısı idi, şu sözleri naklediyorum, İngiliz Başba
kan Yardımcısından; «Zıt fikirler ve kanaatler 
rahatça ileri sürül ebilmeli, hakkiyle göz önün
de tutulmalıdır. Bakan mesai arkadaşlarının 
mukabil tekliflerini lehte ve aleyhteki delilleri
ni dinlemeden tek başına emirler veren bir otok
rat haline gelmemelidir. Memurların kanaatleri
ni namusluca söylemelerine mâni olacak şekil
de cesaretlerini kırmak, akılsızca ve zararlı bir 
hareket olur. Terfi ümidi ile daima bakanların 
nabzına göre şerbet veren ve hep, evet efendim, 
diyen memurlar her şeye hayır diyen inatçı ve 
köstekleyici memurlar kadar tehlikelidir.» Yine 
devam ediyorum; «Mühim bir mesele üzerinde 
Bakanla yakın mesai arkadaşları arasında ciddî 
bir fikir ayrılığı olunca» Bakan hodbehot, az
lettim, bakanlık emrine aldım diyemiyor İngil
tere'de. İngiltere'de meseleye kabine el koyabi

lir. Başibakanm ve diğer balkanların görüşlerini 
bildirmelerine imkân verilir. Neticede' Bakan
dan daha tecrübeli olanın müsteşarın görüşünün 
galöbe çalması mümkündür. Memurları ile ihti
lâfa düşen 2 nci derecedeki bir bakanın onları 
değiştiremeyip kendisinin istifa ettiği çok gö
rülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyor : «An
cak prensip itibariyle nihai karar yetkisinin 
siyasi liderlerde olması demokrasinin icabıdır.» 
Bunu biz burada grup adına söylemedik mi? 
Devam ediyorum; «Bütün mesele ölçüyü ve mâ
kûl bir muvazeneyi muhafaza edebilmektedir.» 
Yazının hükmü bu. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu istirham edi
yorum. Şimdi grup adına mütalâa söylemiyecek-
siniz. Yalnız kendi fikrinizi tashih edin lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

Yazımdan, asıl bizim konumuz, yasaktır, hiç
bir umum müdürü değiştiremez demedik ki. Biz 
dedik ki; «haksız ve kanunsuz Anayasa dışı, 
hukuk dışı değiştiremezsin ve Danıştay bunun 
Anayasa dışı, hukuk dışı bir partizan muamele 
olduğuna hüküm verir de ilâma bağlarsa buna 
uymaya mecbursun. Peki ben o elindeki forum 
cildinde ne söylemişim bu konuda? Aynen şunu 
'söylemişim : 

«Montesquieu halkın iktidarı ile halkın hür
riyetini birbirine karıştırmamak lâzımgeldiğini 
hatırlatmıştır. Ünlü Fransız yazarı ne demokra
sinin, ne de aristokrasinin mahiyetleri icabı 
mutlaka hür idare şekilleri olmadığını belirt
tik sonra şu meşhur fikirlerini ortaya atar. Hür
riyet ancak iktidarın kötüye kullanılmadığı 
devletlerde vardır. Fakat iktidara sahi'bolanın 
onu kötüye kullanmak temayülünü gösterdiği 
de evvelden beri tecrübe edilmiş bir gerçektir. 
İktidarı elde tutan bir hudutla karşılaşıncaya 
kadar ileri gider. İktidarın kötüye kullanılma
ması için kuvvetin kuvveti durdurması şarttır. 
İktidarın kötüye kullanılmasını imkânsız kılan 
kuvvetlerin başında kaza kuvveti gelir. İşte bu
nun içindir ki, bağımsız mahkemeler ve onlara 
saygı hürriyetimizin en sağlam teminatıdır.» 
Gördünüz mü Sayın Bilgohan? (C. II. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu sözünüzü 
bağlayın efendim. (Gürültüler) 
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TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Fey
zioğlu hayatı boyunca yazdığı her satır yazının 
altına bugün de imza atacak durumdadır. Fo-
rum'da yazdığım her satır yazının altına bugün 
de imzamı atarım. Sayın Bakan Millî Birlik Ko
mitesine yaptığı sadakat yemininin altına bu
gün de imza atar mı? (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu size, kendinize 
vâki ve sataşma etekliğimiz 95 nci maddeye göre 
•söz verdim. Bu hakkın kullanılması yeni bir sa
taşmaya imkân ve mahal vermemeliydi, ama siz 
bu imkânı verdiniz. Şimdi de Sayın Bilıgdhlan'a 
:siöz 'veriyorum, çünkü sataştınız kendisine. 

Buyurun Bilgehan. 
DEVLET (BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 

('Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
kendilerinin yazıRarında 'mevcudolup, benim için 
tenkid konusu yaptığı hususu Sayın Feyzioğlu 
'burada kendi işlerine gelmiyen noktaları atlamak 
suretiyle aynen ifade etmiş oluyorlar. 

Şimdi burada benim okumam lâzımgelen bir-
(kaç cümle vardı; fa'kat 'meseleyi uzaıtma/mak için 
•okumamıştım. Orada aynen şöyle bir cümle var. 
«Bakanla yakın .mesai arkadaşları arasındaki mü
nasebet bir takım halinde çalışan insanlar ara
sındaki münasebete benzer. Aralarındaki işbir-
Mği canlı ve mertçe olmalı ve karşılıklı saygıya 
dayanmalıdır. Ancak prensip .itibariyile nihai 
karar yetkisinin siyasi liderlerde olması 
demokrasinin icabıdır» diyorlar. Mühim bir me
sele 'üzerinde Bakanla yakın mesai arkadaşları 
arasında ciddî bir fikir ayrılığı olunca ingilte
re'de buna Kabineni el koyabileceğini ifade et
tiler. 

Bu arada kürsüden inenken Sayın Feyzioğlu, 
ben!im Millî (Birlik... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu 
sataşmaya cevap mı, yoksa yemine mi cevap? 
(Gürültüler) 

(BAŞKAN — Müsaade İDuyurıın efendim. 
DEVLET BAKANI CÎHAT BlGEHAN 

(Devamla) — Millî Birlik Komitesine sadakat 
yemini ifa ettiğimi söyledler. ilk defa işitiyorum 
bu hususu. Kendilerini ispata davet ediyorum. 
Namuslu bir insan olarak bunu ispat etsinler. 
(A.P. sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — ispat 
edeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu minval üzerine açılacak bir 
müzakerenin sonunu alamayız. Bu ispata davet 
keyfiyetinin mutlaka şu anda yapılması lâzumgel-
mez efendim, müsaade 'buyurun efendim. (Gü
rültüler) 

Müsaade buyurun efendim, gündemimizle de
vam ©diyoruz, («ispat edilecek» sesleri) 

Efendim bu ispatın mutlaka şu anda mı ya
pılmasını arzu ediyorsunuz? Bu mudur arzu? 

Sayın Bakan bu mudur arzunuz? (Gürültüler) 
Efendim müsaade ©din elimizde bir gündem 

var, size... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — ispat 
içlin direniyorum, oylayın. Cevap vereceğim. Sa
taşma var, direniyorum. Oylayın. (Gürültüler) 

•BAŞKAN — Oylıyacağım efendim, müsaade 
boıyurun. Telâş etmeyin. 

Efendim, 95 nci madde, içtüzüğün 95 nci 
maddesi iki hususu ihtiva eder; birisi zatı ha,k-
ikmda taarruz, ikinci fşkrası da, ileri sürdüğü mü
talâa hilâfında kendisine fikir isnadolunmaisı, Sa
vın Feyzioğlu 'nun yazmış olduğu bir makale 
Bakan taraifından tamam olarak okunımadığı 
için, belki kendisine başka türlü bir fikir is-
nadedilmliştir diye, ilkindi fıkraya 'istinaden 
kendisine söz verdim. Sayın Feyzioğlu bu hak
kını kullanırken, kürsüden inerken, (Sayın Ba
kana, mevzu ile ve kullanmakta olduğu savun
ma hakkiyle ilgili olmıyan zatı hakkında taar
ruzu ihtiva eden ve binaenaleyh 95 nci mad
denin 1 nci fıkrasına göre bir söz hakkı bah
seden bir söz sarf 'etti. Bu itibarla da iSayın 
Bakana söz verdim. 

iSayın Balkan da fconuşması sırasında, bu 
isnadını 'ispat etmesi lâzımdır, dedi. Binaen
aleyh bu ispaita davet keyfiyetinin behemehal 
simdi olması lâzıım mıdır diye Ikendisine sor
dum. Çünkü ekimizde bir gündem var, bu pole
mikler içinde bugünü heba edemeyiz; ne za
man isterlerse yapsınlar, buyurdular. Binaen
aleyh bu durum, şimdi size sataşma dolayısiyle 
h)ir söz haikkı vermez. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsanız 'bunu oya kaya
yım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dire
niyorum, oya koyun. 
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'BAŞKAN — Efendim, mevzun bütün açık
lığı ilıe arz ettim. Siaym Feyzioğlu, kendisine bu 
konuda söz verilmesi için direniyorlar. («İspat 
için» sesleri) 

Biliyorlar efendim, müsaade buyurun anlatı
yorum. (Gürültüler) 

Efendim, Sayın Feyz'ioğlu'na ispat etmek sa
dedinde söz verilmesini 'kabul edenler... Etırii-
yenlıer... Kabul edilmiştir efendim. 

'Buyurun 'Sayın Feyzioğlu (Alkışlar) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — De
ğerli larkadaşlaınm; böyle bir ifade, Millî Birlik 
Komitesinin üyelerine yapılan sadakat ifadesi. 
Millî Birlik Komitesi üyeleri tarafından zan
nederim ki, Adalet Partisinin üyelerine naza
ran çoik daha iyi bilinir. Bu beyanı ilk defa be
nim söylemediğimi de gazete okumak zahmetine 
katlananlar bilirler. (A.P. sıralarından gürültü
ler) 

Millî Birlik Komitesinin bu'gün burada üıyesi 
bulunan bir zat, açıktan açığa 27 Mayısa vâki 
taarruz ve tecavüzler karşısında ve şallısına 
vâki tecavüzler karşısında bugün Hükümette 
vazifeli olan bir Bakanın vaktiyle kendilerine sa-
daika't yemini ettiğini ifade etmiştir... (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) Kendisine sorul
muştur, C'iihat Bilgdhan olduğunu ifade emiş
tir. Eğer hassasiyeti var idiyse o gün ortaya 
çıiksa idi. (Şiddetli gürültüler) Bu beyanı yapan 
zat, işte burada Cihat Bilgenian. (Gürültüler) 
İşte bu beyanı söylemiş olan Orhan Erkaınlı. Bu 
Meclisin üyesidir. Orhan Erfeanlı, bu kürsüde bu
nu ifade edecektir. (A.P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

İBAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkanı
nız bu mevzuda söz verilmemesi İcabetttiği kana
atini ifade etti. Reylerinizle, fcomışlsun dediniz. 
Şimdi tahammül gösterin, lütfen. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Neye 
dinılem'îvorsunuz? (A.P. sıralarından 'gürültüler) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sakin olunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yazı 
eksik olarak okunduğu zaman memnunsunuz. 
(A.P. sıralarından şiddetli gürültüler, bağırma
lar) 

Fakat 'sizıe söylivenin ne zaman «söylediğini. 
adını sövlüvorum, bu Mecliste üyedir. Çıksın 
aksini söylesin. (A.P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — iSaym Feyzioğlu, lütfen sözünü
zü bağlayınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bllgehan, konulmasının bir yerinde demogoji sö
künü kullanarak yaptığı sataşmada, «Bu ilâm 
infaz edilmiştir» diyor. (A.P. sıralarından gürül
tüler ve anlıaşılmıyan müdahaleler) 

İBAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde müzake
reye devam edemeyiz. Rica ediyorum, istirham 
ediyorum... (A.P. ve C.H.P. sıralarından ayağa 
kalkmalar ve bağırmalar; A.P. sıralarından «şe
refsiz» sesleri) 

Sayın Feyzioğlu, 'size hangi mevzuda söz ve
rildiğini, her halde hatırlıyorsunuz. Başkanlığın 
"kdi kanaatine rağmen Heyeti Umumiye srzJe söy
lediğiniz sözü ispat için söz hakkı tanıdı. Gü
rültüler) Lütfen o istikamette konuşunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Orhan 
Erkanlı burada. Zaptı sabık İh sıkkında söz alıp 
:fade edecektir. (A.P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

B A Ş K A N — İstirham ddiyoruım; müsaade 
buyurun. (A.P. sıralarından .gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, oylarınızla arkadaşımı
za söz hakkını siz tanıdınız. Müsaade buyurun 
konuşmasını tamamdasın. Ben, konuşmasın dedim. 
Siz halk tanıdınız. (A.P. sıralarından gürültüler 
ve sıralar arasımda ayağa kalkmalar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sizin 
huzurunuza Demokrat Parti idarecilerinin ispat 
"Mkkı tanımladıkları için memleketi felâkete gö
türdüklerini söyliyen beyanlarını da bulup geti
receğim. Bİlgehan'ın. BiTgehan'm, Balıkesir'de 
iken, Hürriyet Partisi üyesi olarajk (Gürültüler) 
D.P. i'dareeilerinin memleketi hangi felâkete gö
türdüklerini... (A.P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN •— Sayın Fevzioğlu bunların size 
tanıdığım 'söz hakkı ile alâkası yoktur. Umumi 
Hevet size yalnız bir konuda söz hakkı tanıdı. 
Millî Birlik Komitesine ettiği yeminin altına 
vine imza atabilir mi dediniz ve bunu ispat için 
sizıe söz hakkı tanıdılar. İstirham lediyorum ya 
bu mevzuda konusun veva inin bu kürsüden. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bjı 
nokta, aydınlanmıştır (A. P. sıralarından şiddetli 
"•ürülıtüler) iSayın Cihat Bilsrehan. Demokrat Par
ti icraıatmı savunur bugün, Hürrivet Partisin
ce alevhinde konuşmuştur, Mil î Birlik Komi
tesi devrinde, onun yanındadır, daha sonra falan 
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partidedir. Ondan sonra Adalet Partisindedir. 
(A.P. sıralarından ayağa kalkarak «yuh» sesleri, 
(C.H.P. sıralarından alkışlar), (şiddetli 'gürül

tüler, bağırmalar) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum sa

kin olunuz. 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ sakin olalhm 

«fendim. (A.P. sıralarından şiddetli gürültüler) 
Başkanlığa hiç hitap etmeyim; Başkan vazife

sini yaptı, Umumi Heyeti aydın/lattı, kendi oyla
rınızla konuşsun, dediniz. 

DEVLET BAKANI CİHAT BlGEHAN 
(Balıkesir) — Şahsıma sataşma vâki oldu, söz is

tiyorum efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan nedir efendim, 
talebiniz? (A.P. sıralarından gürültüler) 

Efendim .evvelâ sakın oilunuz, lütfen sakin 
' olunuz. 

Efendim, Sayın Feyzioğlu ikinci konuşması 
sırasında dahi Sayın Devlet Bakanına sataşmış
tır. 95 nci maddeye göre Sayın Bilgehan'a söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bilgehan. 
DEVLET BAKANI ClHAT BlGEHAN 

(Balıkesir) —Muhterem arkadaşlarım; dün Ada
let Partisi Meclis Grupunda Sayın Şinasi Osma'-
mn hır Sözlü sorusuna Hükümet adına ben ceVap 
verdim. (Sayın Şinasi Osma, seçim konuşmaları 
sırasında Sayın Orhan Erkanlı'mın Kalb'imenin 
içinde Millî (Birlik Komitesine sadakat yemini et
miş bir (Bakan vardır, peklinde kOnuşjmuştur. 
(C.H.P. sıralarından «ayıp mı, suıç mu?» sesleri) 

(BAŞKAN — İstirham ediyorum arkadaşlar 
sükûneti mulhafazla edelim. 

DEVLET BAKANI CİHAT BfGEHAN 
(Devamla) — Müsaade buyurun 'beyefendi, suç 
imiş ıgibi burada söylüyorlar. Ona karşı çıkmı
yorsunuz da, (ben cevap verdiğim zaman mı cevap 
veriyorsunuz? (C.H.P. sıralari'ndan 'gürültüler) 

BAŞKAN — ıSaym (Bakan lütfen müdahale
lere cevap vermeyin. 

DEVLET BAKANI CİHAT BlGEHAN 
(J)evamla) — Hürriyet Partisinde olmak sanki 
bir alçaklıkmış gibi burada 'gelip arkadaşlarıma 
'beni teşhir etmek istiyor. Ben mazisini inkâr et
miş hır adam değilim. (Gürültüler) 

•BAŞKAN — Lütfen arfcadaşlari'm, sakin1 ola
lım. 

DEVLET BAKANI CİHAT BlGEHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, dün hepi
nizin de şahidolduğu gibi, vermiş olduğum cevap 
nedir? Türkiye Cumhuriyetinin Kabinesinde Millî 
Birlik Komitesine sadakat yemini etmiş "bir Ba
kan ycikitur, dedim. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Dün hepiniz dinlediniz. Bugün de ifade 
ediyorum. Bten Orhan Erkanlı denilen arkadaşla 
bir defa dahi yüz yüze gelmiş, konuşmuş değilim. 
Namuslu adaimsa kendisi de hurada bunu itiraf 
eder. Binaenaleyh, Sayın Hocanın, Sayın Tur
han Feyzioğlu'nun burada yapmış olduğu husus, 
tamamiyle alçakça Ibir iftiradır. (A.P. sıraların
dan şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri), (C.H.P. 
sıralarından ayağa kalkmalar, 'gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ediyorum, 
yeni 'sataşmalara meydan vermeden konuşunuz. 
Aksi takdirde sükûnetle müzakereye imkân kai
mi yacaktır. İstirham ediyorum Sayın- Bakan. 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar sakin olun. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Bu Millî 
Birlik düşman mıdır? Bu Millî Birlik Bulgar 
orducu /mudur? . 

BALKAN — Efendim, size sormadık, Sayın 
Oataloğlu oturun yerinize, öyledir veya değildir, 
müzakere ile ilgisi yoktur. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
C Devamla) — Oradan bir arkadaş kalkıyor, 
«Millî Birlik Komitesi 'bir Bulgaır mıdır ki bu 
kadar şiddetle üzerine gidiyorsunuz?» diyor. Siz 
onu kendi arkadaşınıza sorum. Kendisi hunu iyi 
niyetle mi ifade etmiştir, yoksa 'güya beni arka
daşlarıma jurnal etmek için mi söylemiştir? Ona 
o zaman cevap vermiş olsa İdiniz. Ama vâki ol-
mıyan, şı':imdiye kadar hiçbir suretle vâki olmı-
van 'bir hâdiseyi vurada vâki imiş ıgifbi Söylemek 
valancılıktır, namuslulukla kabiliıtelif olmıyan bir 
harekettir. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar; orta sıralardan ıgürüft'tüler) 

(BAŞKAN — Efendim, .gündemimize devam 
odıvoruz, lütfen sakin olun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum. ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu istirham edi-
voru'm... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yapa
mazsınız, tarih önünde mesul ol ursunuz, hu söz 
cevapsız kalamaz. Alçak 'demiştir... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir Başkanın 
vazifesi yalnız satanıma dolayısiyle kendisine sata
şanlara söz vermek değildir. Bu Meclisin siikû-
nertfle çalışmasını da temin etmektir. Bu mevzuda 
bana yardımcı olun lütfen. İstirhamı ©diyorum 
efendim. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Ben 
size alçak diyebilir miyim, der&em cevapsız mı ka
lacak, cevap vermiyecek misin'iz? (Gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Ne uslu efendim usulsüzlük 
yok ki? Sataşma olduğunu idda ediyorsunuz, di
reniyorsunuz oya koyun efendim. (A. P. sırala
rından ayağa kalkmalar ve gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Al
çakça sözü sataşma değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu istirham edi
yorum. Bütün Meclis çalışmasını karşılıklı sa
taşma görüşmeleri ile mi geçireceğiz? Bendeniz 
burada yalnız bunun için mi oturuyorum istir
ham ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
taşma olmuştur, milletvekilini bu kadar ezemez-
siniz.. Bu iş müsavat üzerine yürür. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu, size söz ve
receğim, ama demin yaptığınız gibi verdiğim 
hakkı suiistimal ederseniz hakkınızda ceza hü
kümlerini tatbik ederim. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, sakin olunuz... Asa
bi hava görüyorsunuz ki, işleri intaç için bir 
usul değil. Rica ediyorum konuşan arkadaşlara, 
yeni sataşmalara meydan vermeyiniz diye. Ba
kan, haklı olarak kendisini müdafaa ederken 
alçak, namussuz, yalancı kelimelerini kullanıyor. 
İkaz ediyorum kendisini, yapma diyorum. Bina
enaleyh, haklı olarak bu tarafa bir sataşma hak
kı doğuyor. («Taraf tutuyorsunuz, öyle değil
dir» sesleri) Öyledir efendim. İstirham ediyorum 
sakin olunuz, bunun içinden başka türlü nasıl çı
karım? (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Feyzioğlu, buyurun. İstirham ediyo
rum, yeni tahriklere, yeni sataşmalara sebebiyet 
vermiyecek şekilde konuşunuz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Bu 
kürsüde söylenen söz hakettiği cevabı alır. Şöy
le başladı mesele: Bir yazı okundu ve şunu ifa
de etmek istedi, «Feyzioğlu bugün, vaktiyle Fo
rumda yazdığının aksini iddia ediyor.» Çıktım 
bu kürsüye, dedim ki, forumda yazdığım şudur; 
okudum, mahkemelerin en büyük teminat oldu
ğunu, bağımsız kaza mercilerinin kararlarına ri
ayetin esas olduğunu nasıl yazmışım, nasıl me
murlar arasında nakil değişikliğin zannettikle
ri gibi, keyfî olmıyaoağını nasıl söylemişim ve 
İngiltere'den nasıl misal vermişim, gerçeğini söy
ledim. Sonunda, sataşma diye aldıkları husus 
ne? Bana, senin fikrin değişti. Ben 10 seneden 
beri, 15 seneden beri yazı yazan insan olarak, 
siyasi yazılar yazan insan olarak, her an bütün 
yazdığım satırların altına imzamı atabilirim. 
Ama siz, vaktiyle şu fikirdeydiniz, bugün başka 
fikirleri savunan bir siyasi teşekkülün başka 
davranışlarının içinde hâmisi durumundasınız 
demek istedim. Tezadı ortaya koydum. (A. P. sı
ralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum; yeni hâdi
selere sebebiyet vermiyecek şekilde tavzih edi
niz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İti
raf ediyor şimdi... (A. P. sıralarından müdaha
leler, gürültüler) 

A. P. sıralarından bir milletvekili Cihad Ba
ban da vardı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ama 
Cihad Baban aynı fikirleri savunuyor. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu; lütfen sarih 
fikirler ileri sürün efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ana
yasaya göre meşru bir kuruluş olan Millî Birlik 

Komitesine sadakat ifade etmiş olmayı bugün ha
karet sayan bu Bakan, sataşma var diye ortaya 
çıkan bir Bakan, acaba aynı fikirde midir? (A. 
P. sırlarından şiddetli gürültüler) Bunu bir sa
taşma sayıyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu; istirham edi
yorum. Yeni sataşmalara sebebiyet vermeyiniz. 
Rica ederim. Size hakaret edildi, ona cevap ve
rin. (Müdahaleler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Han
gi çukurda ifade ediyorsunuz? Hangi alçak çu-
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kurda ifade ediyorsunuz?,, (A. P. sıralarından 
çok şiddetli gürültüler) (A. P. ve C. H. P. mil
letvekilleri arasında ayakta münakaşalar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham edi
yorum. İdare Âmirlerini vazifeye çağırıyorum 
efendim. 

Arkadaşlar istirham ediyorum, oturun yeri
nize. 

BAŞKAN — 115 nci Birleşimin 2 nci otu
rumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; vakit geçmiş olduğun-

Mııhterem arkadaşlarım oturumu tatil ede
ceğim... Bu şekilde birleşime devam edemeyiz. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarında gürültüler.) 

(Başkan ayağa kalkarak ikaz vuruşları yap
tı) 

BAŞKAN — Efendim Birleşime, saat 19,55 
te tekrar toplanmak üzere bir saat ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,55 

dan 21 Temmuz 1966 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,56 

t m> • 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,55 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 
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