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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Milletvekili Yüksel Menderes'in 
8 . 3 . 1972 günü vefat ettiğine dair Başbakan
lık tezkeresi bilgiye sunuldu ve merhumun ru
hunu taziz için 1 dakikalık saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, Kas
tamonu ilinin karayollarının durumu ve Kasta
monu'ya gitmeyen fennî gübre; 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç, öğret
menlerin intibakı konusunda gündem dışı de
meçte bulundular ve bunları Devlet Bakanı Do
ğan Kitaplı cevapladı. 

Üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresinde 
gösterilen müddet ve sebeplerle izin verilmesi 
kabul edildi. 

Malî Denge Vergisi Kanunu tasarısı ikinci 
defa açık oya sunuldu ve birleşim sonunda açık
lanan sonuca göre tasarının Millet Meclisince 
kabul edildiği bildirildi. 

Teklifler 
1. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-

oğlu'nun, 8 Hauiran 1949 tarih ve 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/658) 
(Maliye ve Plan komisyonlarına) 

2. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m, Partili Belediye Başkanlarının Genel Kong
relerin tabiî üyesi ile ilgili, 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/659) (içişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larına) 

3. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
20 . 5 . 1969 tarih ve 1183 sayılı Sıtma Eradi-
kasyonu merkez ve taşra taşkilât ve müessesele
rinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilere 
Trahom Savaş Teşkilâtında çalışan hasta ilâçla-
yıcılarınm intibakları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/660) (Maliye, Sağlık ve Plan komis
yonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili M. Kemal Palaoğlu'-
nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nc'i 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının görüşülmesine bir süre devam edildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Çalışma süresinin sona ermesi sebebiyle; 
10 Nisan 1972 Pazartesi günü sat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,38'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Tufan Doğan Av.şargil 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

na geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/661) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 

5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Ankara, istan(bul, ve nüfusu yüzbinden yu
karı olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri 
suyu temini hakkındaki 1053 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir (a) fıkrası eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/662) (içişleri, Maliye, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyon
larına) 

Raporlar 
6. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yeîflri kanunu tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve Plan komisyonları raporları 
(1/596) (S. Sayısı : 529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, şehit komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, asine ve çocuğuna vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tekli
fi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Ko

li. - GELEN KÂĞITLAR 
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misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/503; Cum
huriyet Senatosu : 2/343) (Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1671 ve 1671'e 1 nci ek; Millet 
Meclisi S. Sayısı : 316 ve 316ya 1 nci ek) 

S. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'-
aun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/692) (S. Sayısı : 530) 

9. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dolkunulimaslığının kaldınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/38) (S. Sayısı : 531) 

10. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/40) (S. Sayısı : 532) 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/172) (S. Sayısı : 533) 

12. — Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/192) (S. Sayısı : 534) 

13. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/211) (S. Sayısı : 535) 

14. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkıda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/376) (S. Sayısı : 536) 

15. — Rize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/381) (S. Sayısı : 537) 

16. — Ankara Milletvekili Mustafa Maden'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/429) (S. Sayısı : 538) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/234) (S. Sayısı : 539) 

18. — Mardin Milletvekili Abdurrahman 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakalık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/214) (S. Sayısı : 540) 

19. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/191) (S. Sayısı : 541) 

20. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı : 
542) 

21. — Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/9) (S. Sayısı : 
543) 

22. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/379) (S. Sayısı : 544) 

23. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı : 545) 

24. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim-
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ler Kurulu Kanununun adı ile bası maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ-

1. — Erzurum Milletvekili Rasim (Jinisli'nin, 
bazı milleti'ehillerinin dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında basında çıkan bir habere dair 
gündem dun demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, gündem dı
şı söz istemiştir. Gündem dışı sözlerimiz Çarşam
ba gününe münhasır olmakla beraber konunun; 
Parlamentonun tüm milletvekillerini ilgilendir
mekte olması ve dokunulmazlık hususunun bası
na intikal şekli üzerinde çok kısa söz verilecek
tir. 

Buyurun. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) —Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Sözlerime, Sayın Başkanın gösterdiği hassa

siyete teşekkürle başlamak istiyorum, inanıyo
rum ki, bu hassasiyeti Mtün milletvekili arka
daşlarım aynı ölçüde paylaşmaktadır. 

Bendenizi huzurunuza çıkaran sebep, 8 Ni
san 1972 Cumartesi günü basında yer alan üzücü 
bir haberdir. Bu haberi, Sayın Başbakanın da-

kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508'e 1 nci ek) 

ha önce Yüce Parlamentoyu ilzam eden sözleri
nin bir devamı niteliğinde görmekteyim, kanaa
tim budur. 

Parlamento üzerinde yapılan spekülâsyonlar 
devam etmektedir her türlü imkân kullanılmak 
suretiyle. Her türlü hukuk dışı hatta üzüntü ile 
söylemek mecburiyetindeyim ki, ahlâk dışı me
totlar kullanılmaktadır. 

Bu haberi müsaadenizle aynen olnıyorum. 
«Çeşitli isnatlardan dokuz parlamanterin do

kunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.» di
yor, Türk Haberler Ajansı kaynak olarak göste
riliyor. Haber aynen şöyle : 

«Evli kadınla...» Af finizi rica ederek, aynen 
okumak mecburiyetindeyim. 

«Evli bir kadınla zina yapmaktan, resmî ev
rak üzerinde tahrifata kadar çeşitli isnatlardan 
dokuz parlamanterin yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması istenmiştir. 

Bu parlamanterlerin sanık bulunduğu isnat
ların türüne göre çeşitli bakanlıklardan gelen 

» • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enveı< Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşi: lini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake-

(Balıkesir milletvekillerine kadar yoklama relere başlıyoruz. 
IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 608 — 



M. Meclisi B : 69 10 . 4 . 1972 O : 1 

dosyalarla ilişkin raporlar bugün açıklanmıştır.» 
Ve isimler sayılıyor. Bu arada, bendenizin ismi 
de bu isimler arasında geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu haber ilk bakış
ta, bu isnatla dokuz milletvekilini aynı çizgiye 
getirmiştir'. Böyle bir isnadın olup olmadığını 
bilmiyorum. Bu isnatlarla dosyaların mevcudo-
lup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey 
var, şerefli insanlara bu türlü muğlâk ifadeler
le leke atılmaz ve leke varsa sahibinin üzerinde 
kain*. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arkadaşlarımı 
tek tek tenzih ederek, bu haberi veren kaynağın, 
haberi nereden aldığını sormak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde çeşit
li isnatlar vardır, her türlü iddialar, spekülâs
yonlar yapılmaktadır. Bu haberler nereden alın
maktadır? Bu haberlerin peşini takibeden kimse 
olmayacak mıdır, çıkmayacak mıdır? 

Wiemnuniyetle haber aldığımıza göre Meclis 
Başkanı Sayın Sabit Osman Avcı beyefendi bu
gün bir açıklama yapmıştır. Aynı hassasiyeti 
bölüştüğüne inanarak kendilerine teşekkür et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu haber gerçek
ten üzücüdür ve tek tek milletvekillerini yarın 
bu türlü emrivakilerle karşı karşıya getirebilir. 

Kimin beyanından ötürü, kimin isnatların
dan ötürü ilzam edildiği ortaya çıkarılmalıdır. 
Bu haberi neşretmek isteyen gazeteler de aynı 
hassasiyeti göstermeye mecburdur. Kanun yol
larını denemek mecburiyetindeyiz. 

Yüce Parlamentonun bu hassisiyete iştirak 
ettiğine inanarak, Yüce Heyetinizi ve Sayın Baş
kanlığı takdirlerimle, hürmetlerimle selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — 6832 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin 73 No. lu Geçici Komisyona havalesi 
hakkındaki İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresinin geri alındığına dair Başkanlığın açık
laması, 

BAŞKAN — Sayın Şevket Asbuzoğlu tara
fından Yüksek Başkanlığa tevdi edilmiş olup, 
6 . 4 . 1972 tarihinde okunmak suretiyle Ge
nel Kurul'un bilgilerine arz edilmiş bulunan 
yazı, Sayın Asbuzoğlu tarafından geri alınmış
tır. Gereği bu suretle yapılacaktır. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

5. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu 
adına Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletve
kili Vedat Onsal'ın, Demokratik Hukuk Devleti
nin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî 
durumların ve siyasî buhranların meydana gel
mesine sebebolduğu iddiasıyle Anayasanın 89 ucu 
maddesi uyarınca Başbakan Nihat Erim hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi. (11/22) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Vedat önsal'm vermiş olduğu gensoru 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçerisinde bulunduğumuz şartların ve olay

ların gelişme tarzı göstermektedir ki> Başbakan 
Prof. Nihat Erim, Demokratik hukuk Devleti
nin gereklerine uymamakta, Anayasa dışı fiilî 
durumların meydana gelmesine ve siyasî buh
ranların birbirini takibetmesine vesile olmakta
dır. 

Sayın Erim olağanüstü halden biran evvel 
çıkmayı gerektirecek şartları hazırlayacak yer
de, bir yandan durumun ağırlaşarak devam et
mesine sebebolmakta, bir yandan da komüniz
me ve anarşizme karşı kararlı bir mücadele 
veren sıkıyönetimi zarfa uğratıcı davranışlar
da bulunmaktadır. Ayrıca, icrayı, hukuk ve 
Anayasa içinde, gerekli her türlü tedbir ve yet
ki ile teçhiz edip güçlendiren T. B. M. Meclisi
nin haksız ve mesnetsiz iddialarla millete ve 
bazı organ ve şahıslara da şikâyet etmektedir. 

Bu durumun devam etmesi, demokratik ni-
nazmın geleceği hakkında tereddütlerin doğma
sına ve bunların yoğunlaşmasına vesile olmakta, 
iktisadî gelişmeyi engellemekte, Devlet hayatı
nın her kesimini mefluç hale sokmakta ve hatta 
dış itibarımızı da zedelemektedir. 

Demokratik Parlamenter hür nizamın işle
mesi ve gelişmesi, komünizme, anarşizme ve dik
taya karşı bir «millî cephe» kurulması imkâ
nının hâsıl olması için, yukardaki sebepler mu
vacehesinde, Başbakan Prof. Nihat Erim hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Gensoru açılmasını D. P. Millet Meclisi Grubu 
adına saygılarımla arz ve teklif ederim. 

M. M. Demokratik Pıvr'ti Grubu Adma 
Grup Başkanvekili 

Vedat önsal 
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BAŞKAN — Gensoru önergesinin müzake
resine başlamadan evvel bir hususu arz edece
ğim: 

Gensoru Önergesini imza eden ıSayın Vedat 
önsal'a ve siyasî parti grup sözcüleriyle Hükü
mete söz verdikten sonra önergenin gereği ya
pılacaktır. 

İlk söz, önerge salhîbi Demokratik Parti 
(Grubu adına Vedat Önsal'da. 

Yalnız bir hususu rica edeceğim, önerge sa
hibi olarak mı, yoksa grup sözcüsü olarak mı 
konuşacaksınız Sayın önsal? 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — önerge sahi
bi olarak grup adına. 

BAŞKAN — Konuşma hakkınız ikidir; bir 
önerge sahibi olarak, bir de grup adına. Onu 
tespit etmek istiyorum. 

VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — önerge sahi
bi olarak. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak buyurun. 
M. VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — Muhte

rem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Başjbakan Sayın Erim hakkında Grubumuz 

adına verilen Gensoru önergesini açıklayacak 
ve Demokratik Parti Grubunun önerge hakkın
daki görüşlerini arz edeceğim. 

Türk Devleti tarihinin güç devrelerinden bi
risini daha yaşamaktadır. Türk'ün ezeli ve ebe
di düşmanları bu seferde yurt içindeki uçakları 
vasıtasıyle bir tedhiş ve anarşi havası yarata
rak; kesif ve yıkıcı bir propaganda kampan
yasına girerek; Devletimizi parçalamak, bölmek 
peşindedirler. 

Bu faaliyetlerin büyük ölçüde müessir ol
duğu, vatandaşın yarınına güvenle bakamadığı, 
komünist çetecilerin yurtta huzur ve düzeni 
kundakladığı bir devrede 12 Mart'a gelindi. 

12 Mart Muhtırası; Türk Devletinin par
çalanması, bölünmesi ve bir kardeş kavgasının 
patlak vermesinin mümkün hale geldiği bir 
vasatta verilmiştir. 

Muhtıra, kendi ifadesiyle, Türkiye Cumhu
riyetinin geleceği ağır bir tehlike içine düşü
rüldüğü için, Türkiye Cumhuriyetini bu tehli
keden kurtarmak gayesine yönelmiştir. 

Anayasa içinde bir çözüm aramaktadır. Te
şekkül edecek Hükümetin demokratik kural
lar içinde teşekkülünü öngörmüş ve kuvvetli ve 
inandırıcı bir Hükümet kurulmasını istemiştir. 

Devletin ve ülkenin ağır tehlikelere maruz 
kaldığı dönemlerde, bu tehlikeleri süratle ber
taraf edebilmek ve milleti arzuladığı huzur ve 
sükûn havasına ulaştırabilmek için kurulacak 
hükümetlerin elbette kuvvetli ve inandırıcı ol
masında büyük zaruret vardır ve ancak bu va
sıflara sahip hükümetler Devletin ve Cumhuri
yetin geleceğini tehlikelerden kurtarabilir. 

Acaba Sayın Erim tarafından kurulan hü
kümetler bu vasıflara sahip midirler? i§ başın
da bulundukları bir yık aşan süre zarfında 
Türk Devletinin istikbalini tehlikeden kurtara
bilmişler ve Türk Demokrasisinin normal işle
yeceği bir zeminin hazırlanmasını temin edebil
mişler midir? Veya bu istikamette ne kadar yol 
alınmasını sağlamışlardır? 

Kurduğu iki Hükümete adını veren Baş
bakan Erim'in durumu nedir? Bizzat kendisi 
kuvvetli ve inandırıcı mıdır? Türkiye Cumhuri
yetinin içine düştüğü ağır tehlikeleri bertaraf 
edebilecek kudret, cesaret ve iyi niyetle müceh
hez midir? Bugüne kadar ki, tutum ve davra
nışları inandırıcı olabilmiş midir? 

Bu suallere maalesef müspet cevap veremi
yoruz. Bu konuda kafi hükmü verebilmek için 
Erim ve hükümetlerinin icraatını anahatlanyle 
eleştirmekte fayda vardır. Erim, Türkiye'yi 
hangi noktadan almış ve hangi noktaya getir
miştir? Bu noktaların tespiti Erim Hükümetle
rinin hür demokratik nizamı güçlendirme ve 
Devletin geleceğini kurtarma gayelerine uy
gunluk vasıfları hakkında verilecek hükmün 
doğruluk derecesini ortaya koyacaktır. 

Kat'i hükme varabilmek için de Erim'in 
Başbakan olarak ortaya çıkan kişiliği üzerinde 
duracağız. Bu, hiçbir zaman şahsiyet yapmak 
manasında değildir. Devlet yönetiminde en bü
yük sorumluluğu yüklenmiş ve icraanm en önem
li noktasını işgal eden zatın görevi ile ilgili ko
nulardaki kişiliği, toplum hayatımız bakımından 
son derece büyük bir önem taşır. Böylesine 
büyük bir mesuliyet taşıyan kişi elbette ehli
yetli, sözüne güvenilir, inançlı, fedakâr ve fazi
letli olmalıdır. Devletimizi içinde bulunduğu 
tehlikeli durumdan kurtaracak ve Türkiye Cum
huriyetinin istikbalini garanti altına alabilecek 
Hükümetin Başkanı, böyle bir başkan olabilir. 
Bu sebeple, Devlet yönetimine müessir olacak 
vasıfları üzerinde Erim'in kişiliğini de eleşti
receğiz. 
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Bulgun Türkiye 32 Mart şartlarından daha 
iyi durumda mıdır? Devletimizin bütünlüğünü, 
Cumhuriyetimizi, Milletimizin huzur ve refahı
nı tehdit eden komünist tehlikesi önlenerek 
Türk Devletinin istikbali emniyet altına alına
bilmiş midir? 

Türkiye Cumhuriyetinin geleceği üzerinde 
en önemli faktör olan ekonomik gelişme ve kal
kınma hamlelerimizin muaffakiyet derecesi ne
dir? 

Demokratik rejim bakımından nereden ne
reye geldik? 

Millî bütünlüğümüzü temin eden manevî 
hasletlerimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
hususunda ne yapılmıştır? 

Bu soruların cevaplarını kısaca arz edece
ğim : 

Günlük emniyet ve asayişin sıkıyönetim sa
yesinde büyük ölçüde sağlandığını belirtmek is
terim. Ancak, anarşi mihraklarının tamamen 
kurutulduğu; Devlet hayatımıza kasdeden ha
reketlerin tekrarlanamayacağı bir vasatın ha
zırlandığı da iddia edilemez. 

Sıkıyönetim makamlarının komünist tehli
kesinin kökünün kazınması yolunda takındığı 
kafi inançlı tavır, Hükümetin kararsız ve gev
şek tutumu dolayısıyle gölgelenmiştir. Sıkıyö
netim makamlarıyle Hükümet arasında tam bir 
inanç birliği, işbirliği kurulamadan kat'i neti
ceye varılabileceği ve Türk Devletinin istik
balinin bu şerirlerin elinden kurtarılarak em
niyet altına alınabileceği inancında değiliz. 

Zaman zaman Sıkıyönetim Makamlarının 
icraatına ters düşen tavır ve hareketler Hükü
met tarafından ortaya konulmuştur. Bu ise şe
rirlerin cüret ve cesaretini artırmaktan gayri 
bir işe varamamaktadır, idam dosyalarının Mec
lislerimizden geçişi ve Devlet Başkanının tas
dikine sunuluşu sırasında Erimin gösterdiği te
reddüt ve savsaklama komünist şerirlere cesa
ret vermiş; iki ingiliz ve bir Kanadalı teknis
yenin kaçırılması olayının hazırlanmasında mü
essir olmuştur. 

Güvenlik Kuvvetlerinin bu komünist şakile
rinin takip ve yakalanmalarında gösterdiği 
azim, cesaret ve muvaffakiyet İDÜtün vatan sat
hında memnuniyet ve huzur yaratmışken, âdeta 
bu şerirlerin yok edilmesinden üzüntü duyan, 
yurda bir huzur havasını çok gören bir eda için

de Sayın Erim bir hükümet buhranı yaratmak
tadır. 

Türkiye'nin ekonomik durumunun düzeldi
ği, ihracat ve ithalâtımızın memnuniyet verici 
şekilde inkişaf ettiği, fiyat artışlarının frenlen
diği bizzat Başbakanın ağzından ifade edildiği 
günlerde, komünist militanlara karşı girişilen 
son harekâtın bütün vatan sathında takdir edi
len bir başarıya ulaşması iSaym Erim için de 
sevinilecek bir olay olmalıydı, ama durum 
böyle olmamış, maalesef İSaym Erim bir hükü
met buhranına sebebiyet vermek yolunu tercih 
etmiştir. 

Bu tercih, «ben fevkalâde zamanların Baş
bakanıyım» diyen Sayın Erim'in, fevkalâde za
manların sona ermesinden korktuğu ve deva
mında fayda umduğu düşüncesini hatıra getir
mektedir. 

îşler böyle iken memleketimiz yeni buhra
na itiliyor. Bu buhranın hüviyeti nedir? Nere
den geliyor, kaynağı nedir? Rejimden mi geli
yor? Hayır. Bazı tashihlere muhtaç olsa da Tür
kiye'mizde işler bir Anayasa nizamı vardır. 

Meclislerden mi ıgeliyor? Hayır. Meclisler ta
til yapmadan devamlı çalışma halindedir. 29 
Şubat günü Sayın Erim «iSiyasî Partilerden des
tek gördüm, kimseden şikâyetim yok» diyor. 

öyle ise bu buhranın kaynağı nedir? Söyle
yelim. Buhranın kaynağı bizzat Başbakandır. 
Buhran Başbakandan geliyor. «Ben göreve de
vam edemeyeceğim, taze ve yeni bir güç gelip 
hükümeti kursun» diyor ve bu istifasını, kendi
sine güven oyu veren ve iktidara getiren Yüce 
Meclis huzurunda değil, gayri mesul organlar 
huzurunda yapıyor. Sahibolduğu geniş yetki ve 
imkânları değerlendirme gücünü gösteremeyip 
kendi cümlesiyle «Belkide kabahat bendedir. 
Bir yıllık yoğun çalışma belkide beni yormuş
tur.» diyen bir Başbakan, Meclislerin karşısı
na çıkıp : «Önceden verilmiş genel bir yetki ile 
beni teçhiz ediniz. Yasama yetkinizi tüm olarak 
hükümete devrediniz. Ben bu yetki ile hükü
metimin programında yer alan bütün konulara 
kararnameler çıkararak ve kararnameleri tek
rar Meclisin tasvibine sunmadan doğrudan doğ
ruya mer'iyete koyabilme imkânına kavuşa
yım.» diyor. 

Bu yetkiyle Meclislerden daha önce çıkmış 
kanunları da değiştirmek imkânım olsun. Siyasî 

- 611 -



M. Meclisi B : 69 10 . 4 . 1972 O : 1 

partiler de siyasî tartışmalarını, seçim propa
gandası mahiyetindeki her türlü faaliyetlerini 
geçici bir süre için durdursunlar... 

(Sessiz sedasız bir Türkiye, adı yasama mec
lisi olan, fakat yasama fonksiyonu hükümete 
devredilmiş; parti faaliyetleri de durdurulduğu 
için, murakabe fonksiyonu da kalmamış bir 
parlamento... 

îşte ben yorgunum, artık çekilmek istiyo
rum diyen bir Başbakanın istedikleri. 

Bu, millî iradeye sahibolmak isteğidir. Bu 
bağ, irade-i seniye hükümet etme arzusudur. îş
te bu noktada 'Sayın Erim milli iradeye el uza
tırken yakalanmıştır. D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Hemde, Meclislerimizde şerefle 
temsil edilen ve millî irade üzerine yemin et
miş millet temsilcilerinden meydana gelen si
yasî partilerimizin ortak bir davranışıyla. 

Hayır, Büyük Meclis buna müsaade edemez. 
Meclislerimiz yeminine sadık, millet temsilcili
ği görevini şerefle ifa eden vatanperver insan
larla doludur. 

Meclisler güç ve iman kaynağıdır. Onu şi
kâyet ve dert kaynağı olarak görenler, kendile
ri milletin başına dert olurlar. (D. P. sıraların
dan '«Bravo» sesleri) Milletin başına dert olan
ları da parlamenter bir operasyona tabi tutmak 
zarureti vardır. 

Millete dayanmanın ve onunla irtibatın ye
gâne usulü parlamenter demokratik usuldür. 

Partisiz parlamento, parlamentosuz demok
rasi olmaz. Demokrasisizde Türk Devleti ola
maz. Demokrasi üzerinde milletimizin yarım 
asırlık emeği vardır. 

Parlamentoya dayanmak lüzumunu hisset
meyen kişiler ve kuruluşlar millete de dayan
mak lüzumunu duymuyorlar demektir. Partile
rin kamuoyunda tasvip gören tutumlarını yatı
rım diye tavsife yeltenenler, millî iradeye ve 
onun tezahürlerine inanmayanlardır. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Parlamentonun murakabesine tabi bir hükü
metin parlamentoyu murakabe ve tenkide kal
kışmasına Meclislerimiz müsaade etmeyecekler
dir. 

Partilerin bütün faaliyetleri milletin tevec
cühüne mazhar olma hedefine dayanır. Elbette 
her parti kendisini ve faaliyetlerini duyurma
ya ve kamuoyunu kendi fikir ve inançları isti-

j kametinde oluşturmaya çalışacaktır. Sayın 
Erim'in «Erim Hükümetlerinin bir yılı» isimli 
ve Devlet parasıyle bastırdığı lüks kitap ken
dini ve icraatını tanıtmak için değil midir? Dev
letin yayın vasıtalarını biraz da kanunları zor
layarak kullanan Başbakan bunu, kendi icraatı
nı duyurmak için yapmıyor mu? 

Sayın milletvekilleri, 
12 Mart Muhtırası kurulacak hükümetin 

demokratik kurallar içinde kurulmasını önemle 
belirtmiş ve demokratik sisteme olan inancını 
ortaya koymuştur. Aradan bir seneyi aşan bir 
süre geçmiştir. Bu süre zarfında üç ciddî hükü
met krizi ile karşı karşıya gelindi. 

Bu buhranlarda Sayın Erim'in hükümetleri
ni kurarken içine düştüğü hatanın veya bizzat 
iSayın Erim'in davranışlarının büyük rolü ol
muştur. Nev'ıi icat partilerüstü hükümet hevesi, 
zayıf ve istikrarsız hükümetlerin kurulması ne
ticesini tevlidetmiş ve buhranlara sebebiyet ver
miştir. 

'Bugün başlangıcında bulunduğumuz hükü
met buhranı ise doğrudan doğruya Sayın Erim 
tarafından sahneye konulmaktadır. Genel bir 
yetki kanunuyla yasama görevinin hükümete 
devri istenilmektedir, öte yandan siyasî tartış
maların, çekişmelerin, seçim propagandası ma
hiyetindeki her türlü faaliyetin geçici bir süre 
için durdurulması talebi mevcuttur. 

Bir yanda, 12 Mart 1971'de demokratik ku
ralların titizlikte uygulanması isteği; öte yan
da, aradan 13 aylık bir süre geçtikten sonra, 
demokratik sistemi koruma bahanesiyle, şekli 
bir demokrasiye dönüş talebi. 

îşte Sayın Erim hükümetlerinin Türk de
mokrasisini bir yılda getirdikleri nokta. 

Sadece bu mukayese dahi Erim'in ne kadar 
başarısız olduğunun belgesidir. Demokratik si
yasî hayatımız 13 ayda büyük kayıplara uğra
mıştır. 

Tabiî siyasî hayatımızı etkileyen kurum ve 
şahıslarla birlikte. Erimin ellerinde Türk De
mokrasisinin ileriye gidemeyeceği, aksine her-
gün biraz daha gerileyeceği endişesi içeri
sindeyiz. 

Demokrasinin kurtulması için Erimteiz bir 
hükümet şarttır. 

Ekonomik durumumuz da Erim hükümetle-
I rinin iş başına geldiği günlere nazaran iyiye gö-
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türülmüş değildir. Sayın Erim'in bu mevzudaki 
iyimser beyanlarına maalesef iştirak edemiyo
ruz. Ekonomik durgunluk devam etmekte, iş
sizlik ağırlığını her geçen gün biraz daha fazla 
hissettirmektedir. Hayat pahalılığı dayanılmaz 
ölçülere varmıştır. 

ıSayın Erim ve ilgili bakanlarının hayat pa
halılığını önledikleri yolundaki beyanlarını is
tatistikler tekzip etmektedir. Meselâ İstanbul 
Ticaret Odasının yayınladığı geçinme endek
sinde Şubat ayında 1,8 puanlık artış olmuştur. 
Geçen yıl bu artış aynı endekslerde 2,1 puandı. 

Fiyatların anormal artışlar gösterdiği 1971 
yılı endeksleriyle mukayese ederek, artışların 
frenlendiğini ifade etmek aldatmacadan öteye 
1>ir mana taşımaz. Piyasa şartları dolayısıyle, 
genellikle bu aylarda fiyat artışları görülmez. 
Evvelki yıllara ait endeksler bunu açık olarak 
göstermektedir. Geçen yılın anormal artışını 
mukayese bazı alarak, hafif bir gerilemeden 
övünme ve propaganda vesilesi çıkarmak kabil 
değildir. Fiyatlar umumî seviyesi endişe verici 
artış temposunu muhafaza etmektedir. 

Müsait hava şartları ve işçi dövizlerimizdeki 
büyük artış döviz rezervlerimizi yükseltmiştir. 
ISayın Erim, döviz rezervlerimizin 1 milyar do
lara doğru yükselmesini her vesileyle ve ifti
harla tekrarlamaktadır. Türkiye gibi kalkın
makta olan ve kalkınma hamlelerini hızlandır
mak mecburiyetinde bulunan bir ülkede böyle
sine büyük bir döviz potansiyelini, kalkınma 
hamlelerini gerçekleştirecek yönde kullanmak 
yerine, merkez bankasında muhafaza etmek izah 
edilemez, 

Bu büyük ekonomik potansiyeli, ekonomi
mize yeni değerler kazandıracak yönde kulla
namayan hükümetin, yurt kalkınması yolunda 
muvaffak olması müminin değildir. 

Bir tarafta harekete geçirilemeyen, sadece 
öğünmek maksadıyle kullanılan 1 milyar dolar, 
öbür tarafta israfa boğulmuş mütaahhit istih
kaklarını ödemekte müşkilâta maruz devlet ve 
artan masrafları karşılamak üzere getirilen ağır 
vergiler. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Diğer tarafta Amerika'ya yaptığı seyahatte 
borç para temin ettiği için öğünen ve bu seya
hatin başarısını ifade eden Erim. 

Ve işte Erim hükümetlerinin elinde Türk 
ekonomisinin geldiği nokta. 

Elinldetki döviısi kullanaıar saçaksın ve bi
riktireceksin. Ve çok dövizim var diye övüne
ceksin. Sonra yabancı ülkelerden faiz karşılı
ğı borç para isteyeceksin. Ve borç para buldum 
diye yine övüneceksin. 

Devleti israfa boğacak, sonra da vergisiz 
devlet idare edilirmi teraneleri arasında orta 
sınıfı ortadan kaldıracak gayri âdil vergiler ge
tireceksin. Sosyal dengeyi iyice bozacak tedbir
lere tevessül edeceksin, sonra da her vesileyle 
sosyal adalet şampiyonu kesileceksin. 

Böyle ekonomi anlayışı olmaz. Bu tedbirler, 
Türkiye'yi ekonomik ve sosyal buhranlara doğ
ru sürüklemektedir. 

Erim hükümetlerinin yurtta huzur ve sükû
nun temini, demokratik rejimin muhafazası, 
ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınmasında ki
fayetsiz kaldıkları bu mukayeseler neticesi 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Devlet hayatımız 
bakımından böylesine önemli bir dönemde ida
rede otorite ve koordinasyonu sağlayamamış; 
teşhislerinde isabetsizlik, aldığı tedbirlerde ye
tersizliği ortaya çıkmış Erim Hükümetlerine 
Türkiye'nin kaderi daha fazla emanet edilemez. 

Bu hükümet düşürülmeli ve yerini kuvvetini 
parlamentodan alan güçlü ve inandırıcı bir hü
kümete devretmesi sağlanmalıdır. 

Erim hükümetlerinin icraatı ve Türkiye'yi 
getirdikleri noktayı böylece tespit ettikten son
ra, Erim'in davranışları üzerinde durmak isti
yorum. 

Sayın Erim Başbakan olduğu günden beri, 
muhtelif vesilelerle verdiği demeçlerde devam
lı olarak çelişkilere düşmüş, bir söylediği diğer 
söylediğini tutmadığı için, gerek vatandaş ve 
gerekse idare nezdinde güvenilir olma vasfını 
kaybetmiştir. Artık Sayın Erim'in hangi sözü
nün samimî, hangi sözünün gayri samimî oldu
ğunu kestirmek mümkün olamaz hale gelmiştir. 
Bu söylediklerime bazı misaller vermek iste
rim. 

Anayasa Profosörü Doktor Nihat Erim Baş
bakan olduktan sonra «Ben Anayasayı değiştir
mek için değil, uygulamak için geldim» demişti. 
Bu beyanından kısa bir süre sonra yine Sayın 
Erim «Bu Anayasa lükstür. Bununla devlet ida
re edilmez» diyebilmiştir. En çok bilmesi gere
ken konuda Sayın Erim'in içine düştüğü bu ba
riz tenakuz çok düşündürücüdür. 
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3 Nisan tarihli Milliyette Sayın Erimin şu 
(beyanatı neşrolunuyor. «Güven oyu fazla olma
lıdır» 

Bundan sadece 3 gün sonra, 6 Nisan'da yi
ne Sayın Erimin beyanı «Bir oy fazla olsun 
yeter» 

30 Mayıs 1971 Cumhuriyet : 
'Sayın Erim «Durum 2 ayda normale döne

cektir» buyuruyor. 
3 Haziran 1971 Milliyette ayni mealde bir 

beyan : 
«Anarşinin kökü kazmıyor» 
Sonrası malûm. Olaylar hepimizin gözleri 

önünde cereyan ediyor. Ve aradan bir seneye 
yakın bir süre geçtikten sonra Sayın Erim, 
normal ahvale dönebilmek için Meclis yetkile
rinin de kendisine devri talebinde bulunuyor. 

Aynı tutarsızlıklar ve çelişkiler Sayın 
Erim'in reform mevzuundaki beyanlarında da 
mevcut. 

Birinci Erim Hükümeti programında hükü
metin reform stratejisi bölümünde şöyle deni
liyor : «Kısa ve uzun vadeli konuların ele alın
masında aşamalı bir strateji uygulanacaktır. 
Bu stratejide ilk aşama, reformlarla ilgili ilk 
atılımı teşkil edecek 6 aylık bir programın uy
gulanması olacaktır.» 

23 Eylül 1971 tarihinde Sıkıyönetimin uza
tılması müzakerelerinde Sayın Erim aynen şöy
le söylüyor. 

«Reform konusuna temas edildi. Ve Hükü
met 6 ayda tasarılarını getireceğini vadettiği 
halde ortada tasarı yok dendi. 

Burada bir açıklığa varalım. Biraz insafsız
lık var bu işte. Hükümet, bildiğiniz gibi, Yüce 
Meclisten 7 Nisan 1971 tarihinde güven oyu al
dı. 6 aym tamam olması için 7 Ekim 1971 tari
hine kadar beklemek lâzım. İkincisi..» diye de
vam ediytor. «Meclislerin tatile gireceğini düşü
nerek 12 tane yetki kanunu hazırlattım. Sonra 
oğrendimki yetki verilmeyecek. O zaman sürat
le Meclislere hazırlamış olduğumuz reiform ta
sarılarını sunmanın tedbirlerine geiçtik. Ve ya
rından itibaren bu tasarılar birbiri ardı sıra bü
yük Meclise takdim edilecektir.» Bu söz söy
lendiği zaman tarih 23 Eylül 1971'dir. 

Bu tarihten 2 ay sonra 25 . 11 .1971 tarihin
de yine Sıkıyönetimin uzatılması konusundaki 
müzakerelerde, yukardaki sözleri kendisine ha
tırlatılınca bakınız Sayın Erim ne diyor. 

«Değerli sözcü arkadaşlardan, Hükümetin, 
kendi kendisine reform Hükümeti adım taktı
ğını, 6 ayda bazı reformları getireceğini, fakat 
6 ay geçtiği halde bu reform taşanlarını Mec
lise sunmadığına işaret buyurdular. Hükümet 
programının 6 ncı maddesinde bu konuda Hü
kümetin beyanı şudur» dedikten sonra Hükü
met programının yukarda okuduğum pasajını 
okuyarak; «'Görüyorsunuz ki, burada tasarıları 
ilk 6 ay içimde Meclise getireceğiz diye bir iddia 
öne sürülmemiştir, ilk 6 ayda toprak reformu, 
eğitim rsformıu ve malî reformların ele alınaca
ğı söylenmiştir.» diyerek, kelime oyunlarıyle 
meselenin içinden sıyrılmaya çalışıyor. 

2 ay önce katî olarak hazırlattığını ifade et
tiği 12 tane yetki kanunundan ve hemen ertesi 
günden yani 24 . 9 . 1971 tarihinden itibaren 
Meclise peşpeşe sevk etmeyi taahhüdettiği tasa
rılardan hiç bahsetmiyor. 

İlk konuşmasında henüz dolmadığı için ken
disini mazur addettiği 6 aylık süreyi, ikinci ko
nuşmasında bir taahhüdolarak tanımıyor. Ma
mafih Sayın Erim bundan böyle bu gibi sual
lere muhatabolması halinde vereceği cevabı da 
hazırlamış bulunuyor. «Erim Hükümetlerinin 
bir yılı» ismiyle basılan kitap reform meselesi
ni tamamen çözümlemiş bulunmakta kitabın 
215 nci sayfasında; «Erim Hükümetlerinin bir 
yıllık süre içinde Meclislere sunduğu reform 
tasarıları listesi şöyledir.» dendikten s'onra tam 
93 kanunluk bir liste sunulmuş bulunuyor. Bu 
listeye göre meselâ mahallî idare seçimlerinin 
ertelenmesi hakkımda kanun tasarısı da, bir re
form tasarısı. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Partilere yar
dım da var mı reform tasarısında? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
işte Sayın Erimin reform anlayışı, işte tevil
deki mahareti. 

Ancak bu tutumun ciddî Devlet anlayışiyle 
ne dereceye kadar bağdaştırılabileceğini ve bu 
tutumun Erimi ne derecede inandırıcı olarak 
igtöstereceğimi takdirlerinize arz ediyorum. 

Sayın Erimin sıkıştıkça bu gibi kelime oyun
larına müracaat etme temayülü son basın top
lantısında da kendisini göstermiştir. 

Türk demokrasisinin iç ve dış itibarına indir
diği büyük darbeyi yine böyle kelime oyunla
rıyle hafifletmek çabası içindedir. 
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Bu sebeple Cumhurbaşkanının parti genel 
başkanlarına gönderdiği not ve bu mevzuu ile 
ilgili olarak Sayın Erim'in yaptığı basın toplan
tısı üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın Erim bu notla ilgili görüşlerini ifade 
ederken; «Bunun dışında ya ne söylüyorum; ge
rekli yeni adımların atılabilmesi, reformların 
süratle yürürlüğe konulabilmesi için» demek su
retiyle, notun kendisi tarafından hazırlanmış ol
duğunu belirtiyor. Bu beyan muvacehesinde no
tu incelemek ve Erim'in ileri sürdüğü düşünce
leri değerlendirmek doğru olacaktır. 

Sayın Erim notun birinci maddesiyle «siya
sî tartışmaların, çekişmelerin, seçim propagan
dası mahiyetindeki her türlü faaliyetin geçici 
bir süre için durdurulması» m istiyor. 

Bu maddenin manası açıktır. Her türlü si
yasî faaliyetin geçici bir süre ortadan kalkma
sı, herkesin susması veya susturulması arzula
rı, bu cümlenin içinde mündemiçtir. Ama iç ve 
dışta rejimin ve binnetice Devletin itibarının 
sarsıldığını gören Erim, tevil yoluna sapıyor. Bu 
cümleyle Parlamentoda tartışma şeklinin daha 
nezih bir hale getirilmesi, ağır sözlerin sarf 
edilmemesi, siyasî parti kongrelerinde misalle
ri görülen kavga ve gürültülerin disipline edil
mesi manasının kastedildiğini ifade ed'îyor. 

Peki Sayın Erim, maksadınız budur da, ni
çin geçici bir süre için bu tedbiri istiyorsunuz? 
Bunlar demokratik hayatımızda devamlı olması 
lâzmugelen ve herkes tarafından temenni edilen 
hususlardır. 

(Bu sözlerde samimiyet bulamadığımızı açıkça 
belirtmek isterim. 

Sayın Erim sözlerini kuvvetlendirmek için 
bütün dünya Parlamentolarında benzeri görü
len misaller alarak Türk Parlamentosunu kamu
oyuna şikâyet ediyor. Birkaç parti genel başka
nına bazı milletvekillerinin hitaplarım kınıyor. 
Acaba kınadığı bu sözler Sayın Erim'in birinci 
Hükümetinin istifa ettiği günlerde bir parti ge
nel başkanına karşı sarf ettiği sözlerden daha 
mı ağır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Meclis zabıtları karıştırılırsa Sayın Erim'in 
içtüzük hükümlerini en ziyade ihlâl eden, kür
süde konuşan hatibe bir partinin genel başkanı 
veya başbakan da olsa en fazla sataşan millet
vekillerinden birisi olduğu görülür. Bu zabıt

lardan birkaç tanesi şu anda elimde. İsterlerse 
kendilerine takdim edebilirim. (A. P. ve D. P. 
sıralarından «Oku, oku» sesleri.) 

MUSTAFA VEDAT ÖN1SAL (Devamla) — 
Çok, okumayla bitecek gibi değil, sizlere ve ken
dilerine takdim ederim, okursunuz. 

Parlamentolardaki çalışma usullerini iyi bil
meyenlere, bazı sivri misaller göstererek, Par
lamentoyu şikâyet eden Başbakan, herhalde ilk 
defa görülmektedir. Hem de şikâyet ettiklerini1 

en fazla yapan Parlamenter olmasına rağmen 
ve hem de misal gösterdiği yabancı Parlamen
tolardaki olayları iyi bilmesine rağmen. 

Bunlar Başbakanın açıktan radyo ile ilân 
ettiği şikâyetlerdir. Kapalı odalarda Parlamen
tomuz hakkında bunlardan daha ağır şikâyet
lerinin mevcudolduğunu tahmin etmek güç de
ğildir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

irigiliz centilmenliğinden önce Türke has 
mertlik ölçülerine itibar etmek ve açık rejimde 
açık konuşma usulünü tercih etmek gereklidir, 
D. P. sıralarından (Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Aksi halde yapılan çağrıların samimiyetine 
kimse inanmaz. 

Notun ikinci maddesinde; «Geçici bir süre 
için, kendi tabiriyle, peşin olarak önceden veri
lecek bir genel yetki ile Hükümettin teçhiz edil
mesi ve kanun gücünde kararnameleri Bakanlar 
Kurulunun yürürlüğe koyması imkânının yara
tılması» istenmektedir. 

Bu, geçici bir süre yasama yetkisinin Hükü
mete devrini talep mânasını taşımaktadır. Ana
yasamızın; «Yasama yetkisi T. B. M. M. dir. Bu 
yetki devredilemez» maddesine açıkça aykırıdır. 

Ama Sayın Erim; «Bu ikinci madde bana 
göre hiçbir yanlış yoruma meydan vermeyecek 
kadar açıktır. Nasıl bir yanlış yoruma meydan 
vermekte ben doğrusu bu işe şaşıp şaşıp kalmak
tayım» diyor. (D. P. sıralarımdan gülüşmeler.) Ve 
bu maddeyi İtalya, Fransa ve Almanya'da oldu
ğu gibi ve Osmanlı devrinde de mevcut ka
nun - kararname meselesi olarak göstermek is
tiyor. 

Biz de Sayın Erim'in tabiriyle bu işe şaşıp 
şaşıp kalıyoruz. Çünkü Sayın Erim'den gayri, 
içerde ve dışarda hiç kimse bunu kendisi gibi 
anlamamaktadır. 

Kanun kuvvetinde kararname müessesesi 64 
ncü maddeyle Anayasamıza girmiştir. Meclisle 
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rimiz Hükümetlerin talebi üzerine bu yetkiyi 
muayyen mevzu ve çerçevede verebilir. Sayın 
Erim'in talebettiği şekilde bir Hükümet yetkisi 
Osmanlı Anayasasında da yoktur. Bahsettiği 
ülkelerde de yoktur. 

Osmanlı Anayasasında muvakkat kanunlar 
çıkarma yetkisini Hükümete veren ve Kanunî 
Esasinin 8 Ağustos 1909 tarihinde yapılmış bir de
ğişikliğe dayanan maddesi şöyledir1: Madde 36. — 
Meclisi umumî münakit olmiadifh zamanlarda, 
Devleşti bir mulrıtaradan veyahut emniyeti umu-
miyeyi halelden vikaye için bir zarureti müb-
reme zuhur ettiği ve bu bapta vaz'ma lüzum gö
rünecek kanun müzakeresi için Meclisin celp ve 
cem'ine vakit müsaidolmadığı halde Kanunu Esa
si ahkâmına mugayir olmamak üzere heyeti vü-
kâla tarafından verilen kararlar, heyeti mebu-
sanm içtimaiyle verilecek karara kadar, bağ 
iraıde-i searye muvakkaten kanun hüküm ve 
kuvvetinde olup, ilk içtimada heyeti mebusana 
tevdi edilmek lâzımdır.» 

Bu maddede açık olarak görüldüğü üzere 
muvakkat kanun çıkarabilmek için evvelâ Mec
lisin toplantı halinde olmaması şartı var. Devle
tin ve emniyeti umumiyenin korunmasını ica-
bettirecek âcil bir durumun olması ve Meclisi 
toplamaya vaktin müsait bulunmaması gereki
yor. Ve ayrıca bu muvakkat kanunlar Anaya
saya aykırı olmayacak, ancak Meclisin ilk top
lantısına kadar yürürlükte kalacaktır. 

Sayın Erim'in teklifiyle önceden verilen bir 
genel yetkiyle Hükümetin kararname yapması 
ve bu kararnamelerin doğrudan doğruya yürür
lüğe konulması istenmektedir. Ayrıca bir kitap 
diye nitelendirdiği programlında, ifade edilen 
bütün konulara şâmil olması arzu edilmekte
dir. 

G-örülüyor ki, Osmanlı Anayasa vaz'ının zih
niyeti ve Meşrutiyet devrinde Meclise saygısı 
Sayın Erim'den fersah fersah ilerdedir. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İtalyan, Fransız ve Alman Anayasalarında 
konuyla ilgili olarak örnek diye gösterilen husus
lar da Sayın Erimin ifade ettiği gibi değildir. 
Örnekler kasten yanlış ve eksik olarak takdim 
edilmiştir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

Sayın Erim, son basın toplantısının bir yerin
de ; «Üçüncü maddeyi uygulamayı kimse istemi

yor, ne Silâhlı Kuvvetler istiyor, ne Hükümet 
istiyor, ne Cumhurbaşkanı istiyor.» diyor. Ya
ni, Sayın Erim üçüncü maddeyi uygulamakta 
Hükümeti de yetkili germekte, şu anda iste
memekle beraber, şayet arzu ederse Hükümet 
olarak uygulamaya geçebileceğini ifade etmekte
dir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu söz
ler, herhangi bir maksada dayanılmadan, bilme
yerek, gelişigüzel söylenmiş sözlerse, Erim'in 
bizzat ifade ettiği gibi, yorulmuş olduğunu gös
terir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Yorgun, fikri bakımından tamamen dağınık
lık içine düşmüş bir zatın ise, Başbakanlık gibi 
çok mesuliyetli ve yorucu bir göreve devam et
mesine imkân yoktur. Bu sözler, şayet bilerek 
ve maksatlı olarak söylenımişse, Sayın Erim'in 
demokratik rejimin bekası bakımından ne kadar 
büyük tehlike arz eden bir hale geldiğini ispat 
eder. Böyle bir zatın da Türkiye Cumhuriye
tinde Başbakan olarak kalmasına imkân yok
tur. 

Yüce Meclisin Değerli üyeleri, 
Bu vesileyle Atatürk'ün tarihî bir nutkuna 

ternas etmek istiyorum. 
İki kanunî - evvel 1337 tarihli T. B. M. Mec

lisi celsesinde «Heyeti vekilenin vazife ve me
suliyetleri hakkındaki teklifin müzakeresi müna
sebetiyle Mustafa Kemal Paşa kurucusu olduğu 
Meclisle Hükümetin ilişkileri hakkında şunları 
söylemiştir:: 

«Kanun vaz'mda heyeti vekile müstakil vazi
yet ile Meclisi Âlinizin karsısında ahzı mevkii et
mek salâhiyetine malik değildir. Heyeti celile-
niz onların mevcudiyetini nazarı itibara alma
yarak kanun vaz'eder. Ve onların vazifesi bu ka
nuna tebaiyeıt ve itaat eltmekiten ibarettir. He
yeti vekilenin her bir uzvu, olsa olsa heyeti celile-
nizin içinde bir aza gibi bir mebus gibi fikri
nin tecelliyatını ve mütalâatı zâtiyesini söyle-
yeblir.» 

Kanunî Esasinin teşriî organına değil icra or
ganına salâhiyet verdiğini, halbuki teşkilâtı esa-
siyenin buna zıt bir karekter taşıdığını belirten 
Mustafa Kemal Paşa, getirilmek istenen değişik
liğin Teşkilâtı Esasiyenin mana ve ruhunu ze
deleyip şekli sabıka rücu sağlayacağını kayde
derek : 

Kabine olunca kuvvei mutlakada yerine otu
runca bu lâyihada olduğu veçhile muvakkaten 
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kaydıyle kuvve-i teşriiyenin kendisinden nes'et
tiği sıifat ve salâhiyeti tekrar Meclisten nes'ile 
istirdat eyler...» 

«...Yalnız bir küvetten ibaret olan hâkimi
yet ve irade-i milliye heyeti celilenizde mütecel-
li ve mütemessildir. Bu kayıt ve şartla millet 
bizi buraya göndermiştir. Milletin bize tevdi et
miş olduğu bu salâhiyet ve bu mesuliyeti biz 
içimizden bir zata verip de o zatın kendi rufe-
kasıyle bize karşı bütün umur ve muamelâtı 
Devlet ve milletten mesul olmasını bizim şera-
it-i mevcudiyemiz kabul edemez.» 

Sayın Erim yasama yetkisine el atmak ko
nusunda birinci olamamıştır. 1337 tarihinde de 
Erim gibi düşünerek hükümeti teşriî yetkilerle 
teçhiz etmek isteyenler olmuştur. 

O gün bunların karşısına Atatürk çıkmıştı. 
Bugün de Erimin karşısına Atatürk'ün kurdu
ğu T. B. M. Meclisi çıkacaktır. (D. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Bu kürsüden «Milletin kayıtsız şartsız ege

menliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilke
lerine bağlı kalacağımıza» yemin ettik. Milletin 
egemenliğini bir zümreye devretmeyi bu par
lamentoda kimse düşünmez. Esasen Anayasamız 
egemenliğin kullanılması hiçbir surette belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa devredilemez hük
münü vaz'etmlştir. Böyle bir teklifle Meclisin 
karşısına çıkan Başbakan Anayasa dışına düş
müştür. 

Değerli milletvekilleri, 
Sayın Erim meşhur basın toplantısının bir 

yerinde, Meclisimizi devlet memurlarına da şi
kâyet etmekte ve kendisi sorumluluktan kaçın
mak istemektedir. Mühendise, doktora, teknis
yene «sizin intibaklarınızı Meclis oyalıyor, Yet
ki kanunu 5 aydır Mecliste ben ne yapayım ka
bahat onda» anlamına gelecek ihbarda bulunu
yor. 

Komisyon sözcüsü Sayın Erim'in bu beyanıy-
le gerçeğin ne kadar gerisinde kaldığını açıkça 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Onun için mev
zuun üzerinde duracak değilim. Ancak, memur
larına karşı Meclisi şikâyet ederek, sorumluluk
tan kaçan bir Başbakanın bu Meclisle çalışması
nın imkânsız hale geldiğini belirtmek isterim. 
Sadece bu husus dahi Meclisin güvenini Sayın 

Erim'den geri alması için yeter sebeptir. (D. P. 
sıralarından «bravo» sesleıl) 

Sayın Erim hükümetlerine kanun - kararna
me yetkisi verilmesi konusunda Yüce Meclisle
rin gösterdiği titizliği da yerinde bulmamak im
kânsızdır. 

Genel olarak değil, sadece Toprak Reformu 
konusunda Birinci Erim Hükümetine yetki ve
rilseydi, Birinci Toprak Reformu Öntasarısı; 
İkinci Erim Hükümetine yer verilseydi, ikinci 
Toprak Reformu Öntasarısı yürürlüğe girerdi. 
Bu iki tasarının birbirine ne kadar uzak olduğu 
Meclisimizce malûmdur. 

Malî mevzularda yetki verilseydi, % 8 nis
petli bir Malı Denge Vergisi Kanunu yürürlü
ğe girerek, bilhassa orta sınıfı ezerdi. 

Arazide binde on nispetli bir Emlâk Vergisi 
yürürlüğe girerek, bilhassa küçük çiftçiyi yok 
eder, topraklarını devlete bedelsiz devretmeye 
mecbur bırakırdı. 

Erim inandırıcılık vasfını kaybetmiştir. 
Erim milletin parlamentosunu, haksız ve 

mesnetsiz şikâyet ederek itibarını zedelemek is
temiştir. 

Erim kararsız, tavizkâr politikasıyle komü
nist şerirlere karşı millet - parlamento -ordu 
senteziyle girişilen mücadelenin etkinliğini 
azaltmıştır. 

Erim iktidarı süresince şartları ıslah yerine 
daha ağır bir zemine getirdiği-için kuvvetsizli
ğini ispat etmiştir. 

Kendisine gösterilen büyük itimadı ve Mec
lislerimizce verilen yetkileri dahi kâfi görmeye
rek, demokrasiden taviz istemek suretiyle de
mokrasiye olan inançsızlığını ortaya koymuştur. 

Kendi ifadesiyle yorulmuştur. 
İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlardan 

memleketi kurtaracak Başbakan olma hüviye
tinden çok uzaktır. 

Şimdi ne olacak, Erim yeni yetkiler istiyor. 
Siyasî partiler ittifakla «hayır» dedi. Erim ne 
yapacak? Bundan evvel yaptığı gibi «eh ne ya
palım mademki yetki verilmedi, bende Allahaıs
marladık ben gidiyorum diyecek değilim ya, ol
duğu kadarı ile devam ederim.» mi diyecek. 
(Gülüşmeler) 

Böyle olacaksa, bu buhranın hesabını kim 
verecek? Canı isteyecek buhran çıkaracak. Son
ra da işe devam edecek. Memleketin uğradığı 
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kayıpların sorumlusu kim olacak? Türkiye'miz-
deki rejim konusu üzerinde içte ve dışta dünya
da doğan tereddüt ve tartışmaların ve bunların 
yarattığı sorunların hesabı kimden sorulacak. 

Bu sorularımızın cevabını Yüce Meclisimiz 
verecektir. Siyasî partilerimiz millet iradesini 
savunmakta ittifak içindedirler. Açık beyanla-
nyle bu hususu ortaya koymuşlardır. 

Birbirimizin kusurlarını goracek zamanda 
değiliz. Parlamentomuzun üstünlüğünü, ona 
inanmayanlan mahkûm edecek şekilde ortaya 
koymaya mecburuz. 

Parlamento inanç ve güç kaynağıdır. Güçlü 
ve inandırıcı nice hükümetlere vücut verecek 
iktidar, parlamentomuzda mevcuttur. 

Sayın Erim mutlaka gitmelidir. Hem de tası
nı, tarağını ve şalını toplayarak gitmelidir. 

Demokratik Parti Grubu adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası M. G. P. Grubu adı
na Sayın Emin Paksüt'te, buyurun efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım, konuyu mü
cerret Anayasanın 89 ncu maddesi açısından ele 
alırsak, günlerden beri Türkiye'nin içinde ve 
dışında yapılmakta olan bir konuşmayı yapsak 
mı, yapmasak mı gibi abesle iştigal ettiğimiz 
kendiliğinden ortaya çıkar. Meclisimizin Kü
tüphanesine gidiniz, ayın üçünden sonraki ya
bancı basına göz atınız; yabancı basın - her tan-
dansta olanı - Türkiye'de büyük meseleler oldu
ğu, rejimin krize gittiği, demokratik parlaman-
ter rejimden ümidin kesildiği gibi, çoğu dostça 
endişeler izhar ediyor. 

Türkiye'de Devlet radyosu öğle ve akşam 
yayınında Sayın Başbakanın konuşmalarını, 
Parlamentoya müteveccih saygısını ve suçlama
sını bir arada yayıyor. Sayın Devlet Başkanı, 
günlerden beri, bir krizin çözümüyle meşgul gö
rünüyor. Biz de, burada Parlamento olarak, şu 
işi konuşsak mı, konuşmasak mı, gündeme alsak 
mı, almasak mı gibi abes bir şeyle meşgul görü
nüyorum. Neden? 

Mesele, konuşmayı o kadar gerektiriyor ki, 
başka hiç kimsenin aklına gelmese, Sayın Başba
kan - hatta Kabinesinin önünde de değil - bir ba
sın toplantısında, kamuoyu önünde bazı nokta

lan aydınlığa kavuşturmak, bazı yanlış anlama-
lan ve anlatmalan gidermek cihetine gidiyor. 

Sayın Başbakanın yanlış anlaşılma bakımın
dan vuzuha kavuşturmayı düşündüğü birtakım 
meselelerin, bu Parlamentonun içinde vuzuha 
kavuşmasını istemeyecek insan farz edilebilir 
mi? 

O halde gündeme alma, almama müzakeresi
ni yaptığımız bugün bu Parlamentonun durumu 
nedir? 

Bendeniz M. G. P. Grubu adma huzurunuza 
gelmeden önce, bu Parlamentonun içindeki di
ğer partilerimizin tutumlannın ne olacağı hak
kında tabiî olarak, beşerî olarak bir merak duy
dum ve basına bazı görüşlerin ifade edildiğini 
de bu suretle öğrenmiş oldum. Sayın A. P. ne 
düşünüyor, Sayın C. H. P. ne düşünüyor? Onla
ra gördüm; D. P. ise, önerge sahibi olduğu için, 
onun da, biraz evvel yapılan konuşma istikame
tinde bir konuşma yapacağını tahmin etmek esa
sen güç değildi. 

Şimdi, bir noktada berraklığa kavuşmamız 
lâzım. Aslında Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre bir gensoru önergesi verildikten sonra, ya
ni bir siyasî sorumluluk ihtimali söz konusu olan 
bir meselede bir önerge verildikten sonra, bugün 
yaptığımız tarzdaki konuşmalar, «Bu konu gün
deme alıp konuşmaya değer mi, değmez mi?» 
konuşmasıdır. Aslı budur, ama bu konuşma fii
len başladı, Anayasanın 89 ncu maddesindeki 
sıra ile değil, belki en son konuşması lâzım ge
len Sayın Başkan herkesten önce, önergeden de 
önce, önerge sahibinden de önce milletin huzu
runa çıktı, basın toplantısı vesilesiyle konuştu. 
Şu halde konuşulur mu, konuşulmaz mı, bunun 
tartışmasını bir kenara bırakalım; hukukî ba
kımdan bugün mü bitirelim bu konuşmayı, yok
sa devam ettirelim mi? Mesele bu noktaya gelip 
takılacaktır. 

Şimdi konuşmalan hep beraber dinleyeceğiz, 
sonunda Sayın Hükümet Başkanını dinleyece
ğiz. Kendisi güven oyu ile meşruiyetini borçlu 
olduğu Parlamentoyla ilişkilerini düzeltme azim 
ve iradesini mi gösterecek - temennimiz odur -
yoksa, bu işi meşru düzen içinde yürütme im
kânsızlığına mı kendisini, Hükümetini ve Parla
mentoyu getirecek? Bütün düğüm noktası, ko
nuşmalara! sonunda Sayın Başbakanın takına
cağı. tavra bağlıdır. 
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Arkadaşlar, birtakım meseleleri içimizde duy
mamız, kapalı salonlarda konuşmamız, dost, 
ahbap muhitinde tartışmamız yetmez. Şimdi mil
letin önünde tartışılması icabeden ölçüde bazı 
meseleleri açıklığa kavuşturalım. Kavuşturalım 
M, Türkiye hakkında itibar düşürücü yayınlar 
devam etmesin. Bunu aydınlığa kavuşturalım 
ki, arkadaşlar, millet Hükümetinden, Meclisin
den beklediği aydın günlerin gelme çabasının 
müspet eserlerini görsün. Yoksa, bir karanlık 
fasit dairenin irinde mütemadiyen dönecek olur
sak; bir taraftan güvenoyu verdiğimiz bir Hü
kümet, arzu etmediğimiz halde itibar kaybına 
uğratılırsa, o Hükümetin kaynak aldığı, yani 
meşru temelini teşlril eden Parlamento itibarsız 
hale getirilirse; «Parlamento düşmanları var, 
anarşistler var, Anayasaya göre kurulmuş par
lamenter rejimi yıkmak isteyen insanlar var.» 
diye insanların muhakemesini yapan bir toplu
lukta, onları mahkûm eden mahkemelerin karar
larını hükme bağlayan Mecliste neyi tartışaca
ğız, neyi konuşacağız?.. Apaçık bu berraklığa 
gelelim. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşım bir noktaya değindi, ama şimdi tari
hî seyri itibariyle düşünürsek, aslında Demok
ratik Parti Grubu adına verilen önerge bir «ilk 
adım» değildir. Buna tekaddüm eden birtakım 
meseleler var : Demokratik Partinin önergesi 
6 Nisan 1972 tarihini taşıyor. Ondan evvel, ya
ni 5 Nisan günü öğle ve akşam haber bültenle
rinde dinlediğiniz, Sayın Başbakanın basın top
lantısı var; bir rivayete göre birbuçuk saat, bir 
rivayete göre bir saat elli dakika süren bir bü
yük toplantı. 

Şimdi, bu basın toplantısı da müstakil bir 
halka değil. Yani, bir basın toplantısı yapılmış, 
memleketin dışında birtakım gazeteler, ajanslar, 
radyolar Türkiye aleyhine yayın yapmışlar, yan
lış anlamışlar, yanlış anlatmışlar; onu tashih... 
Ondan evvel de bir şeyler oldu. Bütün bunları 
bir arada düşünmeye mecburuz, biz hakikaten 
ne yapmak istiyoruz, nereye doğru gitmek isti
yoruz? «Efendim, söyledim ya parlamenter dü
zen...» öyle değil. Onunla bağdaşmayan her 
noktayı bertaraf ederek apaçık ortaya koymaya 
mecbuniü. 

Şimdi, Sayın Hükümet Başkanı 29 Şubat gü
nü şu kürsüde seviyeli, Devlet adamı sorumlu

luğunun gereklerine uygun bir konuşma yaptı; 
memnun olduk. «Bana üye vermiş olan partilere 
şükranla ifade ediyorum, şu noktayı belirteyim; 
yardım ettiniz, yardım gördüm.» dedi. Bir 
Başbakanın, kendisine üye vermiş olan partile
re millet huzurunda, Meclis kürsüsünde «Şük
ranla ifade edeyim M, bana destek oldunuz, yar
dım ettiniz» demesi hem Parlamento için iyidir, 
hem Parlamentodan kuvvet alan Hükümet içini 
iyidir, hem de Parlamento - Hükümet ilişkileri
nin geleceği bakımından iyidir. Sayın Başba
kan bunları söyledi. Arada; Hükümetle Par
lamento arasında her hangi bir ters tutum ol
maksızın, 12 Mart'm yıldönümü münasebetiyle 
yapmış olduğu konuşmada, bir taraftan anarşist
lere «Milletin civanmertliğini, merhamet duygu
sunun üstünlüğünü» belirterek, Devlete karşı 
gelmemeleri yolunda öğüt verdi, diğer taraftan 
da Türk siyasî hayatının daha seviyeli, tartış
maların daha üstün fikir dozunda olması yolun
da bazı görüşler ortaya koydu; bunlara da bir 
diyecek yok. Çünkü, bunların örnekleri var
dır : Her birimiz zaman zaman, insan olarak bu
nun aksine davranışlar içine girmişizdir; Erim 
de müstesnası değildir, Emin Paksüt de müstes
nası değildir... Yapmışızdır, ters, hatalı işler ol
muştur, ama mesele, iyi niyetle, açık yürekle da
ha iyi olsun diyebilmek; Sayın Erim bunları söy
lemiş tir. 

Şubat ayının 18'inde, bu Parlamentoda grubu 
olan partilerin liderleri bir mektup almışlardır. 
Bu mektup, Sayın Erim'in memleket meseleleri 
hakkındaki bazı düşüncelerini anahatlarıyle ifa
de etmektedir, fakat şüphesiz her tarafı apaçık 
değildir, nihayet kısa bir metindir ve Sayın 
Erim bu gerçeği gördüğü içindir ki, «Bu mek
tubumda bahsettiğim bu fikirleri, aynntılanyle 
derinleştirmeye hazırım» vaadinde, taahhüdünde 
bulunmuştur. Ne beklenir?.. Sayın Erim'in her 
hangi birimizin ayağına yirmi kere gelmesi de
ğil arkadaşlar. Her hangi birimize bir kere tele
fon açması ve «sizinle yazlığım mektubu taahhüt 
ettiğim, vadettiğim gibi derinleştirmeye hazı
rım» demesi beklenir. Yarın öğleden evvel, öğ
leden sonra, gece... Bugüne kadar olduğu gibi 
kendisine derhal, Başbakan olmasını dikkate ala
rak, saat münakaşa etmeden, yer münakaşa et
meden, bu partilerin her birisi müspet cevap ve
rir. Bunu beklediğimiz sırada, Sayın Erim çok 
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önemli bir dış gezi yaptılar, döndüler; Parlamen
to toplandı, memleketin şartları bakımından 
Sıkıyönetimin devamı konusunu müzakere etti. 
Sıkıyönetim müzakeresinin sonunda, Sıkıyöneti 
min uzatılması görüşünde olan Hükümetin ya 
nmda bir Parlamento çoğunluğu bulundu ve 
onunla Meclis - Hükümet ilişkileri biribirini ters 
düşmemiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu safhayı taki-
beden bir safhada, 27 Mart tarihinde bir Millî 
Güvenlik Kurulu bildirisi yayınlandı. Sayın 
Erim, kamu hukuku hocasıdır, hukuk okumuş
tur ve hukuk okutmuştur. Tezini, görüşünü, iç
te ve dışta tereddüt hasıl olduğu zaman hem ken
di Anayasamızdan, hem de yabancı anayasalar
dan metinler alarak ifade eder. Onun için, söy
leyeceğim bu söz, bugün içinde bulunduğumuz 
hukukun temel hükümlerine taalluk ettiği için, 
ihmali, reddedilmesi mümkün olmayan gerçek
lerdir. Bu noktayı, berraklığa kavuşturmazsak 
Türkiye'yi çok kısa bir zaman zarfında fevkalâ
de karanlık akibetlere elimizle itmiş oluruz. O da 
şu arkadaşlar: Bizim Anayasamıza göre, Millî 
Güvenlik Kurulu Anayasanın 111 nci maddesin
de açıkça söylendiği üzere, Devlet Başkanının 
- mazereti varsa, katılmamışsa, bulunmadığı za
man Hükümet Başkanının - Başkanlığında top
lanan bir Kuruldur, yani icranın bir Kurulu. 
Devlet Başkanının Başkanlığında, yoksa Hükü
met Başkanının Başkanlığında toplanır. Bu Ku
rula, 1962 yılında çıkardığımız 129 sayılı Kanu
na göre belli Bakanlar, görevleri belli Bakanlar 
katılır, yani içişleri Bakanı katılır, Dışişleri Ba
kanı katılır, Millî Savunma Bakanı katılır. Ça
lışma Bakanı katılır, Ulaştırma Bakanı katılır, 
Maliye Bakanı katılır, Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcısı katılır. Demek ki, kanun kimlerin 
katılacağım da söylemiş. Başka kim katılır?., 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılır, 
ama sadece katılır, oylamalara katılmaz. Sonra, 
bu Kurul Anayasanın 111 nci maddesinde yazıl 
dığı üzere ve 129 No. lu Kanunda göslieriMiği 
üzere millî güvenlikle ilgili konuları konuşur. 
Sonra, gerekirse oylar, gerekirse farklı olduğu 
zaman Başkanın bulunduğu yer üstün sayılır. 
Sonra bütün bunlar ne olur?... Bütün bunlar 
Hükümete bildirilmiş olur; Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetine. Anayasa der ki, «Hiç kimse kay
nağını Anayasadan almayan Devlet yetkisi kul

lanamaz.» Millî Güvenlik Kurulu, Sayın Erim, 
ihtilâl konseyi değildir, ihtilâl komitesi değildir. 
(A. P., D. P., M. G. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) Eğer öyle olsa, ne sizin orada 
yeriniz var', ne Anayasaya taahhüt yemini etmiş 
olan Cumhurbaşkanının yeri var, ne de Bakan 
arkadaşlarımızın yeri var. (D. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri.) Apaçık adını koyalım; 
Millî Güvenlik Kurulunu, Anayasa dışında bir 
görüntüye götürmeye, hukuk hocası olarak me
zun değilsiniz. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Apaçık bilelim, bir memleketin ağır şart
ları, hukuktan kaydıkça ağırlaşır. Eğer memle
keti hen beraber kurtarmak istiyorsak, hukukun 
üstünlüğüne yürekten inanıyorsak, hukuk dışı 
birtakım davranışların içine girme temayülleri
nin önüne geçelim. Aksi halde, sizin Hüküme
tiniz gayri meşru bir hizip haline gelir, şu Mec
lis bir yığın, bir kalabalık haline gelir, bu mille
tin önünde «Anayasayı koruyacağına» dair na
mus yemini etmiş olan Cumhurbaşkanı yeminiy
le ters düşer; ne zannediyorsunuz? Yani, Meclis 
hakarete maruz kalır, Meclis itibarsız halde ka
lır, gerisi sağlam kalır; kalmaz Sayın Erim, kal
maz. O halde, hatalı yola gitmemenin çare ve im
kânını beraberce bulalım. Var mı imkân?.. Kı
yamet gibi; akıl yolu, ahlâk yolu, hukuk yolu. 
Bu yolu seçelim. 

Değerli arkadaşlarım, bunu niçin söylüyo
rum? Siyasî hayatımızda bu hata bir kere ya
pıldı. : 12 Mart'tan önce 22 Ocak günü, daha bir 
başka üslup ile de olsa, bir bildiri yayınlandı. 
Millî Güvenlik Kurulunun meseleleri, tedbirleri, 
kararları sokak ortasında mı tartışılır? Millî 
güvenliği ilgilendiren meseleler, bu kadar ulu
orta yayılması caiz olan şeyler midir?... Sanıyo
rum ki, hayır. Yapıldı, fakat görüyorsunuz bu
nun yapılmış olması memleketi 12 Mart'a gel
mekten alıkoymadı. Şimdi yapılır, yine birta
kım yerlere gelmekten - Allah esirgesin - alıkoy
maz. «Üçüncü madde, üçüncü madde...» bu mese
le üzerinde çok berrak olmamız lâzım. Ben ina
nıyorum. ki, benim Grubum inanıyor İd, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri adına 12 Mart'ta verilmiş olan 
Muhtıra,, memleketi anormal bir duruma getir
mek için verilmemiştir. Aksine, memleket anor
mal bir durumun içine çeşitli sebeplerle sürük
lenmiştir, Devletin meşru otoritesi sarsıntıya 
uğramıştır, mahkemeler tesirsiz hale gelmiştir, 
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zabıta tesirsiz hale gelmiştir, üniversiteler anar
şi yuvası haline gelmiştir, sokakta, evde kimse
nin emniyeti kalmamıştır... öyle bir hava es
miştir ki, başkaca çıkış yolu kalmadığı inancının 
bir tezahürü olarak, başkaca kurtuluş yolu kal
madığı inancının bir tezahürü olarak bir muhtı
ra verilmiştir; güzel. Bu muhtır;>, bası çevre
lerin gösterdiği ve göstermek istediği gibi, Par
lamentoyu tahkir ve tezyif için verilmemiştir. 
Belki bazılarının işine öyle gelir, «Bu maksatla 
verildi efendim» diyebilirler, ama öyle verilme
miştir. Bunun metni hepimizin elinde, hepimizin 
kafasında: Memleketin umumî bir karanlık tab
losu çizildikten sonra söylenen şey şudur, simdi 
memleket bu, Türk Ordusu da üzgiin, Türk Or
dusu da meyus. «Durum bütün vehametiyle, cid
diyetiyle...» diyor Muhtırayı veren büyük ku
mandanlar. «Meclislerimizce değerlendirilerek», 
«Meclislerce değerlendirilerek» de denilebilirdi; 
hayır. «Meclislerimizce değerlendirilerek...» di
yor. Arkadaşlarım, «benim Grubum» dediğim 
zaman takdir edersiniz ki, «Millî Güven Partisi 
Grubunu» kastediyorum, tesahübediyorum çün
kü. «Değerli arkadaşlarım» dediğim zaman hepi
nizi kastediyorum, çünkü hepinizi tesahübedi-
yorum. 

Şimdi, muhtırayı verenler «Meclislerce» de
miyor, «Meclislerimizce» bizim Meclislerimiz di
yorlar. «... değerlendirilerek» evet, ne olsun? Bir 
yeni Hükümet kurulsun, yok başka çaresi; gü
zel. Nasıl bir Hükümet kurulsun?.. Kuvvetli ol
sun, inandırıcı olsun, bütün milletin arzusuna 
uygun kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümet olsun. 
Ne yapsın bu Hükümet?... Yapacağı şeyler de 
belli; 

Asayişi sağlasın, memleketin asayişini sağ
lasın; çünkü asayiş bozuk. Evvelâ onu sağla
sın. Başka? Asayişi sağlayan bu Hükümet, Tür
kiye'nin, ki sosyal hukuk devleti.. Bu sosyal 
'hukuk devletinin; bu Anayasanın öngördüğü 
birtakım reformlar var. Yani, yepyeni bir fikir 
de kabul edilmesin; «Ezmanın tagayyürü ile 
ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz» sözü, asır
lar önce söylenmiş bir sözdür. Yani, zaman de
ğiştikçe hükümler değişecek, Çareler yok. 

Bugün «reform» «ileri hamle» diye yaptığı
nız bir şey, 10 sene sonra yetmeyecek memle
ketin ihtiyacına. Onun için, bunda da mübalâ
ğa etmeyin. Ama, bu Anayasanın öngördüğü 

birtakım reformlar var «Bunlar ele alınsın» di
yor. Nasıl ele alınsın? Sosyalist açıdan mı? Ha
yır Marksist açıdan mı? Hayır. Ya ne açıdan? 
Atatürkçü açıdan «Atatürkçü görüşle ele alın
sın» diyor. En azından milletin % 80'inin, 
% 90'mm rahatça paylaşacağı bir fikir, bu par
lamentonun da paylaşacağı bir fikir. « alın
sın, bunlar yürütülsün» diyor. Bu Hükümet 
emirle rastgele mi kurulsun?. Hayır, «Bu Hü
kümet demokratik kurallar içinde kurulsun» 
diyor. 

Hükümet demokratik kurallar içinde kurul
du arkadaşlarım. Bizim Hükümetimizin kuru
luş tarzı - Anayasamıza göre - bir Başbakanın, 
ismen Saym Devlet Reisi tarafından gösteril
mesi, onun etrafında bir kabinenin teşekkülü 
ve güven oyu alması demektir, 

Sayın Erim o safhada Parlamento içinden 
ve dışından dilediği şekilde arkadaşlarını seçti, 
bir Hükümet kurdu, bizim de geniş ölçüde 
benimseyeceğimiz bir üslup taşıyan bir prog
ramla Parlamentonun önüne geldi ve kendisine 
de inancımızın ifadesi olarak güvenoyunu ver
dik. 

Bu, hükümet kurulmuş olduğuna göre; şim
di, ikide birde söylenen 3 ncü maddeye dönüyo
rum. 

3 ncü madde ne diyordu, nasıl yazılış tarzın
da îdi o?.. Bu ikinci maddedeki, «Meclislerimiz
ce değerlendirilme» den, «kuvvetli ve inandırıcı 
bir hükümet» olmadan sonra, 3 ncü maddeye 
nasıl sıra geliyordu?.. Acaba, bazılarının gördü
ğü ve göstermek istediği gibi 3 ncü madde, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, kendi milletinin 
temsilcisi olan Meclisine karşı bir nevi tehdit-
kâr vaziyet alması demek miydi, yoksa onun 
dışında bir üstün manası mı vardı?. 

Arkadaşlar, apaçık bir kere daha okuyayım, 
geçen bir senelik hadiseleri de değerlendirin. 
Göreceksiniz ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri, «Mec
lislerimiz» diye tesahüböttiği Meclise karşı bir 
tehdit yöneltmiyor. Ya ne söylüyor?,. Millete 
apaçık bir teminat veriyor; «Bunlar oldu, Hü
kümet kurulamazsa, olamazsa bu milletin ka-
deıl anarşiye mi terk edilecek, sokağa mı bıra
kılacak? Hayır» diyor, «bu husus temin edile
mez ise, Türk Silâhlı Kuvvetleri, milletin sine
sinden çıkan Silâhlı Kuvvetleri, milletinin em
rinde olan Silâhlı Kuvvetleri, bu milletin kade-
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rini sokağa bırakmazı, o zaman tarihî sorumlu
luğu alır, idareyi üzerine alır» diyor. Bunun 
aslı bu, işin aslı bu, 

Şimdi, böyle olduğuna göre, zaten bundan 
sonra 3 ncü madde uygulanmaz. Uygulanırsa, 
bambaşka bir beyanname, bambaşka bir madde 
uygulanır. Ama hemen söyleyeyim, kaç madde
den ibaret olursa olsun uygulanacak met'In, o 
maddenin arkasından yazılmamış başka bir me
tin vardır, bir başka madde vardır. Mesele 3 
ncü maddede kalmaz, eğer bu mr.nada anlaşıh-
yorsa. Onun arkasından bir dördüncüsü gelir, 
bir beşincisi gelir. 

Şimdi onun için, parlamenter demokrasiye 
inanmış, hukuk hocası, yakın arkadaşım Sayın 
Elim, memleketin içinde ve dışında ileri fikirle
ri ile haklı bir şöhret sağlamış olan Sayın Erim, 
nasıl olur da hakikaten, biraz evvel konuşan 
arkadaşımın dediği gibi, Hükümet 3 ncü madde
yi uygulamayı düşünmüyor... Yani düşünebilir 
mi? Yahut, Sayın Cumhurbaşkanı düşünmüyor.. 
Düşünebilir mi? Düşünebilir'mi arkadaşlar?.. 
(D. P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Milletin şu kürsüsüne gelmiş Sayın Cumhurbaş
kanı, «Anayasayı koruyacağıma ve savunacağı
ma namusum üzerine söz veriyorum» demiş, O 
halde, Sayın Cumhurbaşkanının içine gireceği 
bir kombinezonda Meclis kapatılmaz, meşruiye
tini Meclisin güven oyuna borçlu olan Hüküme
tin içinde Meclisin kapatılması konuşulamaz ve 
böyle bir Başbakan ağzından milletin önünde 
3 ncü madde geliyor ha, gelir ha, denemez, 
(A. P., D. P. ve M. G-. P. sıralarından «•Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kanla bu noktalarda aslında mutabık olduğu
mu sanıyorum. Çünkü, kendisini eskiden beri 
tanırım, özel sohbetlerimiz, arkadaşlıklarımız 
vardır. Kendisinin, bunun dışında bir devlet dü
zenine girmeyeceğine dair beyanları da vardır. 
Ama, beyanlarla davranışlar arasında farklar 
varsa, gelin bugünkü konuşmamızı bu tarzda 
olumlu bir duruma getirelim. 

Ben, Sayın Erim'in demokrasiye aykırı cere
yanın öncüsü olabileceğini kabul etmiyorum, 
suç ortağı olabileceğini kabul etmiyorum, şer 
vasıtası olabileceğini kabul etmiyorum. Ama, 
lütfen hâcl'is olan durumda bulanık olan ne var
sa Sayın Erim'den onu istiyorum. Tarih önün

de - kesinlikle öyle koysun ki ortaya, kimse bir 
daha Erim ile Erim'in Hükümetiyle Erim'in şah
siyle ve ona güven oyu veren Parlamentoyla bu 
tarzdaki ters oyunların ve görüntülerin içine 
girmesin, içte dışta, dost - düşman bir kere da
ha görsün ki, Hükümetiyle Parlamentosu, meş
ru organları, parlamenter demokratik düzeni 
sonuna kadar korumaya kararlıdırlar. Bunun 
imtihanını vermemiz icabettiği inancındayım ve 
bıı konuşmamı, Sayın Erim'i kınamak iç'ln de
ğil, hatta bir ölçüde alınganlık edeceğim yönler 
olmakla beraber, ona illâ; cevap vermek için de
ğil, ama bu imkânı iyi kullansın, diye bir nevi 
acık konuşması gibi yapıyorum. 

Elimdi bakınız değerli, arkadaşlarım, Sayın 
Erim çok mertçe bir söz söylemiş; - bir arkada
şım söyledi - mertçe söylemiş. Diyor ki : «Bir 
Başbakan, demokrasilerde Cumhurbaşkanının 
sorumluluğunu ürerine alır» Doğru. Hakikaten 
böyledir. Yani, gayri mesul bir Cumhurbaşkanı 
vardır, onu alır. Ama, Cumhurbaşkanının Baş
bakanla, müşterek olan işlerinde alır. Süzin bera
ber olmadığınız bir işi varsa almaya mezun-da 
değilsiniz, almanız nehak yere de olur, zaten ön
leyemezsiniz. 

Şimdi, Sayın Devlet Başkanımız parti lider
leriyle görüşmek istedi. Kabul. Cumhurbaşkan
lığı Köşkünden telefon edildi;' parti liderleri 
tek tek gelsinler. Saten tek tek gideceklerdi 
ama, teyiden mahremiyeti işaret edilerek; tek 
tek gelsinler denildi. (Gülüşmeler) Tek tek git
tiler. Bu, ayın 30'una rasladı, 31'ine rasladı. Son
ra diğer temaslar oldu. Pazartesi günü, ilân 
edilm'Iş programa göre en son Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanı, Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı da, yine bu mahremiyet havası için
de köşke gittiler. Biz de bunu takibediyoruz. 
Onlar, Sayın Cumhurbaşkanının yanından çık
madan önce veya çıkmak üzere iken, yahut çık
tıkları sırada - bilmiyorum tam, yanlarında de
ğildim ama, tarza göre öyle - Devlet Radyosu 
bir not açıkladı. 

Şimdi, Sayüı Erim hem Türkçeyi iyi bilir -
eli kalem tutar, çünkü - hem yabancı dil bilir. 
insaf edilsin «Tartışına» kelimesini bir yaban
cı dile, Fransıasaya nasıl çovirir, îngilizceye 
naııl çevirir, yahut Almancaya nasıl çevirir, 
diye ben düşünüyorum. E,. bu «De'bat» 'kelime
sidir, «Debate» 'kelimesidir, yahut «Discussion» 
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kelimesidir. Ha, bunu durduralım muvakkat 
saman, dediğin zaman yer yerinden oynar ga
yet tabiî, Yani, Avrupalı, medenî bir memle
ket.. Ne demek?... Bir siyasî hayat olacak, tar
tışma olmayacak.. İnsan bunu tasavvur ede
mez. Tasavvur edemediği için, şimdi öyle yazan
lara tozmaya hakkımız yok; burada «Tartışma» 
lâfı geçmiş, kelime o demek değilmiş. Neymiş?. 
Arkadaşım biraz evvel söyledi, bundan mak
sat, bu Parlamentoda münasebetsiz sös söyle
yen insanlar var zaman zaman. Buradan söylü
yor, oradan söylüyor, oradan söylüyor. Oluyor 
bu. İşte bunların önüne geçelim. E., bunu payla
şacak kimse olmaz. Ama, hemen söyleyeyim; 
Sayın Erim, siz, burada söylenen 'bir söz, ki söy
leyen belki müzakere heyecanı içinde otokont-
rolü kaçırarak isöylemiştir ama, beş dakika son
ra, belki 10 dakika sonra, yahut keşke su çı
kışı yapmasaydım, demiş de olabilir, üzüntü 
duymuş olabilir o sözü söylediğine. Çünkü, kem 
söz aslında sahibini yaralar. Bir adama birisi 
çamur attı, haysiyetli bir hanımefendiye biri
si bilmem bir şey söyledi. Ne onun haysiyeti aza
lır, ne ötekinin bilmemnesi azalır. Aslında, bu
nu yapan kendi kendisini yaralar ve müm
kündür ki, Müzakere heyecanı içinde kürsüden 
veya aşağıdan böyle bir münasebetsiz söz söy
lemiş. E.. 'Sayın Erim'in Başbakan sıfatiyle bu; 
dinlemeye tahammül edemediği, hani çok üzül
düğü kelimeyi, yakışıksız kelimeyi Devlet Rad
yosundan itçe ve dışa, altını çize çize, tekrar 
ederek anlatmasında ne fayda var? (A. P., D. 
P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, gülüşmeler) 

Şimdi, bunun yakışıksız olduğu belli Ama, 
uzun Parlamento hayatı içinde, parti içinde, 
parti dışında - ben kendimden misâli vere
yim - ölçüyü kaçırmaklığım, bütün kontrol gay
retime rağmen bir zaman gelir ki, mümkün
dür; orada mümkündür, burada mümkündür. 
Bu, aslında üzücü bir şeydir. Ama, hemen 
^söyleyeyim, (Sayın Erim'in, bizim kamu oyuna 
tasvir ettiği şekilde yeryüzü parlamentosu 
yoktur. 

İngiltere Parlamentosunun «Centilmen» hi
tabının yanı sıra, bir hanımefendi milletvekili
nin ne mene olaylara saihne olduğu bilinen bir 
gerçek. (D. P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Ben daha çok Alman gazetesi 

okurum, Sayın Erim İngiliz ve Fransız gazete
leri okurlar. Yabancı basında, yabancı parla
mentolarda bunlaıjm örneklerini benden daha 
fazla bilirler. E,, mademki böyledir. Halkın gö
zünde, dışarıda bir acayip parlamento hiç kim
se kimseye ters söz söylemiyor, herkes birbi
rine centilmen, sayın centilmen, diye hitabedi-
yor, (A. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından gü
lüşmeler) hiçbir şey olmuyor. Böyle bir parla
mento imajı eğitim olarak güzel bir şey, ama 
realiteye aykırı. Böyle bir şey yok arkadaş
larım. 

Şimdi bakınız; her parlamentonun bir ni
zamnamesi vardır. Açınız istediğiniz parla
mentonun istediğiniz içtüzüğün, nizamnamesi
ni ; orada söz kesme hali, şahsiyet yapma hali, 
hakaretâmiz, (parol bilesant) yaralayıcı kelime 
söyleme hali Öngörülmüştür. 

Bir örnek vereyim: Sayın Erim'in içinde uzun 
müddet bulunduğu, Başkanvekilliğini yaptığı 
Avrupa Konseyi Regiemanmın 12 nci maddesi
nin 6 numaralı bendi tam bu hali derpiş eder. 
Demek ki, Avrupa Konseyi, bu kadar mede
nî memleketler topluluğu; İsviçre de içinde, İn
giltere de içinde, beraber yapmışlar nizamna
meyi. Diyor ki: «Yaralayıcı kelime söylerse, 
hakaret ederse şöyle yapılır...» dahasmı söylü
yorum - Böyle şeyler söylerse «... Reis, diğer 
disiplin haklarına halel gelmemek şartiyle bun
ları Proseverbalden çıkartır.» yani, her halü
kârda Başbakan ağzından Devlete ve millete 
yaymaz, yani «Çıkartır» diyor. (A. P., D. P. ve 
!M. G. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, Sayın Erim o gün burada bir parti
nin bilmem çok değerli bir basma yöneltilmiş 
haksız bir kelimeyi, onun sebebiyet verdiği sah
neyi çiziyor. Sanki görgü şahidi Sayın Erim. 
(A. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından gülüşme
ler) Burada olaydan biz müteessir olmuşuz, 
halk müteessir olumus ama, hiç değilse vatan
daş bu kadarını tafsilâtlı bir şekilde duyma
mış. Radyo da insaflı bir şekilde, «hâdise çık
tı» demekle yetinmiş, o kadanyle yetinmiş. Ha, 
ben gözümle gördüm efendim, kürsünün üzerin
de şöyle oldu, böyle oldu.. (A. P., D. P. ve M. 'G. 
P. sıralarından gülüşmeler «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Erim, yani bunu böyle konuşmakta, 
ne amelî fayda var? Lütfen söyler misiniz bu-
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nun bir mantığı var mı? (A. P., D. P. ve M. G. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun 
Parlamento dostluğu ile Parlamento itibariyle 
alış - verişi var mı böyle bir Başbakan ola
rak?.. 

Şimdi, ben bütün bunları şu maksatla söylü
yorum: Sayın Erim kendisini olayların akışı 
içinde bir miktar yaralı hissetmiş. Bir insan 
kendisini müdafaa etmeye kalkışırsa, yani ters 
bir durum doğmuş, bu ters durumda haklı de
lil gösterme gayreti içinde söylüyor bunları. 
Ama, aslında bu söylenen şeyler hem gerçek
lere tevafuk etmiyor, hem de mübalağalı. 

Değerli arkadaşlarım, bu mantık şu dere
ce zayıf: - özür dilerim Sayın Erim'den - bası 
otomobiller trafik kazası yapıyorlar. Efendim, 
mademki bazı otomobiller trafik kazası yapı
yor; öyle ise, motorlu araçlarla taşımayı dur
duralım. (A. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından 
gülüşmeler) Bazı trenler raydan çıkıyor ve 
bazı uçaklar düşüyor. Bunun çaresi, tren ve 
uçak seferlerini yasaklamaktır. 'Bazı kongreler
de kavga oluyor. Bazı kongrelerde kavga olu
yorsa, o kongrelerde kavga olmasına üzülen 
bir topluluk muhakkak vardır. Elbet, o toplu
luğun mesuliyetini taşıyan bir başkanlık diva
nı vardır. Gerekirse burada bizim Reisimizin 
zaman zaman yaptığı gibi, duruma hâkim ol
maya çalışır. Olmazsa, Devletin gücü vardır, 
müracaat eder, der ki, «Kongreyi tatil ettim.» 
Bunun çaresi var. Suç işleyen varsa, suç işle
yenin yunasına da bir Devlet düzeninde birisi 
yapışır; parti suçu işlemiş ise, ona da parti 
organları yapışır. Ama bundan dolayı siyasî 
partilerin faaliyetini yasaklama kimsenin ak
lına gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, apaçık bir şey söy
leyeyim: IBunlar birbirine bağlantılı suçlama
lardır. Evvelâ siyaseti suçlayacaksınız; ilk suç
lama siyaset, yani politika... Böyle dilinizin 
ucu ile elinizin tersiyle «Politika» diyeceksiniz 
bir kere... Politikanının, şahsi çıkan bir kena
ra bırakıp, insanın mensubolduğu topluluğa, 
yüreğinden, kafasından bir şey katmak için 
«Cefa çekme sanatı»olduğunu unutup, (A. P., 
D. P., M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) «Politika» diyeceksiniz. Sonrada aynı üs
lup ile «Politikacı» diyeceksiniz, aynı üslup ile 
«Siyasî parti ve meclisler» diyeceksiniz ve sonra 

da Devleti, millet olarak idare edeceksiniz bu 
mümkün değil... 

Herkes bilsin ki; her sanatın kendisine gö
re üstünlükleri vardır, hususiyetleri vardır. 
Ama, «Bir milletin idaresine gönül verme sa
natı» politikanın üstünde zaten sanat yok
tur. (A. PM D. P., M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu lâfı şimdi burada söylemiyorum. Değerli 
arkadaşlarım, muhasebeyi tam yapmak için 
söylüyorum;: 

1960 İhtilâlinden sonra Çankaya'da Allaih 
rahmet eylesin - Cemal Gürsel'in bulunduğu 
toplantıya çağrıldık. Anayasa yapacaktık. Gü
nün modası, politika ve politikacıyı kötülemek
ti. Siyasî partilerin - şimdi rasladığmız gibi -
tümünü kötülemekti. Eski Demokrat Parti İk
tidarı bir takibe maruz kalmış, onunla da ye-
tinilmemiş: «Yeni yapılacak Anayasa ile o 
partinin ilçe veya il başkanlığını yapanlar; 
ilçe veya il idare kurullarında bulunanlar, be
lediye meclislerinde üye ve başkan olanlar 
veya ;sadece aday olan insanlarla üçüncü de
receye kadar hısım akrabası, siyasî haktan ya
saklanmalıdır». 'Bu parlak fikirler söylendi. Ve 
«Tabiî bütün bunlara sebebiyet verenler, bu 
aşağılık politikacılardır» lâfı da edildi. Masaya 
vurdum elimi; 50 kişi vardı, burada hayatta 
olanlar var, henüz hatıra yazmıyoruz ama, de
dim ki: 

«ıSayın Devlet Başkanı : 
Siz ordunun çok sevdiği bir orgeneralsiniz. 

/Size «Cemâl Aga.» diyorlar. Siz askerin politi
ka yapmayacağını ve politika ile meşgul ol
maması lâzımgeldiğini bilirsiniz. Hal böyle ol
duğu 'halde; milletimizin kaderinin karardığı 
endişesini duyduğunuz zaman yüreğinizde, sır
tınızdaki elbisenize rağmen, mensubolduğu-
nuz Vekile, siyasî karakterli bir mektup yaz
mak hakkını kendinizde görüyorsunuz da; ben 
Emin Paksüt, siyasî ilim ve hukuk okumuşum, 
milletime şu kadar yıl' 'hizmet etmişim. Memle
ketime yararlı olacağım inancı ile politikaya 
•girmişim. Şimdi birtakım haddini bilmez in
sanlar da, benim bu sıfatımı tezyif vasıtası 
yapıyorlar. Politikacı olmakla iftihar ediyo
rum.» (A. P., D. P., M., G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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Şimdi huzurunuzda tekrar söylüyorum: 
Aslında, hiçbir partiden gelmemiş olan Sa

yın iSait Naci Ergin arkadaşımızla sayın arka
daşım Bayülken'in de hiçbir parti ile alâkalan 
yoik. Kimisi serbest sektörden, kimisi Devletin 
yüksek memuriyetinden gelmişler, girmişler. 
Şu andan itibaren politika ile meşguldürler. 
Çok kere konuşmuşumdur Millî Birlik Komite-
sindeki arkadaşlamma, «(Beni bu Anayasa ne 
kadar buraya getirmişse, sizi de o kadar getir
miş. (Politikacı,) diye ters ters lâf etmeyin. Çün
kü, ikendi kendinizi inkârdır» demişimdir. On
lar da 10 - 11 yıldır, memleketin politikasının 
içindedirler. 

O halde, şu «Politikayı, partiyi, dolayısıyle 
parlamanter düzeni» tahribetmek gayretine bir 
doğru teşhis koyun da, bunun ekmeğine hep 
beraber yağ sürmeyelim. Bu ekmeğe yağ sü-
rülürse, Parlamanter düzen bu şekilde yürü
mez. 

!Bir başka şeyi daha söyleyeyim: Anayasayı 
şu veya bu istikamete ihtiyaç karşısında de
ğiştirirsiniz. «İnancı ayakta tuttuğunuz zaman 
Anayasadır» Doğru. İnancı tahribettiğiniz za
man, bir müsveddelik kâğıttır, yırtıp, kâğıt se
petine atınız. Anayasaya istediğiniz maddeyi 
yazın, kâğıt sepetine atınız; Anayasayı kulla
nılmış bir mendil haline getirirsiniz. Anayasa
ya şu veya bu maddeyi yazıvermekle Anayasa 
olmaz. 

Hem size bir şey daha söyleyeyim - yeri 
gelmişken - «Bu Anayasa şöyle bu Anayasa 
böyle. Bu Anayasadan dolayı şöyle gidiyor» 
kanaati var ya. Değerli arkadaşlarım, 27 Ma
yıs İhtilâline bu memleket 1961 Anayasası ile 
gelmedi; 1024 Anayasası ile geldi. İsterseniz kal
dırın, 1924 Anayasasını koyun. Eğer bir mem
leketin kaderi kararacaksa, demek ki 1924 
Anayasası durumu kurtarmıyor. O halde, her 
işimizi bir berraklığa kavuştura kavuştura gi
dersek, tahmin ediyorum ki bu memleketin der
dini ve meselesini çözme ehliyetini bir kere da
ha gösteririz. 

Şimdi basın toplantısının - arz ettim - bu çe
kişmelere ilişkin kısmı böyle yani bunda an
laşmamak mümkün değil. Ama Sayın Erim'e 
ufak bir şey daha söyleyeyim: Bir Başbakan ya
kışıksız söz, beyanat verirse; onun kırmızı plâ
kalı arabaya binme hakkını 3 ay durduralım, 

tedbiri ne kadar saçma ise; (A. P., D. P., M, G. 
P. sıralarından gülüşmeler) yani kalkıp ta, işte 
«Bu Parlamento üyeleri sadece para cezasın
dan anlarlar» anlamına gelecek tarzda. 3 ay 
parasını keserseniz, problemi çözemezsiniz. (A. 
P., D. P., M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Çözemezsiniz. İnsanlar, haysiyet uğruna katil 
oluyorlar, ölmeyi göze alıyorlar; 3 ay filân kâr 
etmez. Asıl mesele, o umumî havayı elbirliği 
ile bulmamızdır. Hem bir şey daha söyleye
yim: Galiba bu ihtar meselesi, biraz da yan
lış bilgidir. Bizim İçtüzüğümüzün 183 ve nıü-
ıtaakıp maddelerini okursanız, orada «ihtar» dan 
gayri cezalar da vardır. Meselâ, «Hakaret» in 
cezası «İhtar» filân değildir aslında. İstese idi 
Reis, bu hakareti, belki o gün celseyi büsbü
tün körüklememek ve belki bir savunma hak
kı vererek, kürsüye davet etmemek için, bu ce
zayı kestirmeden telâkki ettiği için «İhtar» 
verdi. Yoksa, «Takbih» de verebilir ve gere
kirse dışarıya da çıkarabilirdi. Bunlar da ye
tersiz ise; oturunuz sahiden, Meclis Başkanlı
ğının nezdinde partiler, Sayın Hükümet; iç ve 
dış parlamento çalışmalarını bilen bir par
lamanter hüviyetiyle ve Başbakan hüviyetiyle 
tavsiye ve telkihlerinize bütün gruplar açık 
olur. Ama bunun yolu arkadaşlar, İçtüzüğün 
müeyyidelerini düzeltmenin yolu ve sahneye 
konulusu; - İnsaf ile mütalaa edelim - bir Millî 
Güvenlik Kurulu tebliği, bir Cumhurbaşkanlığı 
notu ve şöyle bir basın toplantısı mıdır? Bu
nun bir yolu var. Bu basit, sade yolu bırakıp da, 
bu anormal dekor içinde vazettiğiniz zaman; 
«Acaba 'Sayın Erim bu işi ne yapmak istiyor?1,» 
sorusu bazı çevrelere gelirse, - ki herkes de bi
zim kadar sizi yakın tanımıyor - o zaman öyle 
düşünenleri aleyhinizde bühtan ediyor, diye 
görmeyin, yani bu biraz da kendi kendine se
bebiyet verme halidir. Bunu beraberce önle
yelim. 

Şimdi Sayın Erim'e asıl yaptığı bir hatayı 
düzeltme fırsatını vermek istiyorum, Benden 
ovvel konuşan arkadaşım da söyledi. Bu, «Kanun 
kuvvetinde kararname» meselesini kendiısiyle ilk 
konuştuğumuz zaman, ben şahsan Alman Ana
yasasının 80 nci maddesini kendisine göster
diğimi hatırlıyorum. Çünkü benim burada ce
bimde bulunan bir Anayasa metni buradadır. 
Anayasanın 80 nci maddesinden bahsettim. 
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Kendileri daha çok Fransız Anayasasını ince
lemişler. Ama, «Alman Anayasasının 80 nci 
maddesi vardır» diyen benim. Bu Alman Ana
yasasının 80 nci maddesini okuduk. 

iSaym Erim, geçen günkü basm toplantı
sında bunu okuyor ve hakikaten 80 nci mad
denin birinci cümlesi, tam (Sayın Erim'in oku
duğu gibidir, birinci cümle ama. Diyor ki, 
«Kanun yolu ile bir federal hükümet, fede
ral nazır, yahut bir eyalet -hükümeti, kanun 
gücünde kararnameler çıkarmaya yetkili 
kalınabilir.» Buraya kadar iyi; sonra devam 
«delim, Almanca metin devam ediyor : (Sa
yın hatip burada Almanca metindeki kelime
leri teker teker Almanca okuyarak, Türkçeye 
tercüme etti.) 

«Dedi» bununla birlikte, «müssen» mecbur
durlar, «tnhalt» muhteva, «weck» amaç, «und 
Auısmab» ve ölçü, yani sınır, «der erteiltıen 
Ermanclhtiigunig» yani verilen yetkinin sınırı, 
«im Gesetz» yani kanunda, «bestimmt wer-
den» tayin edilmek lâzımdır. Basın toplan
tısında bunu da okuyun da, herkes desin ki, 
«Ha, yabancı memleketlerden Alman Anaya
sası böyle imiş» (A. P., D. P., M. G. P. sırala
rından gülüşmeler) Çünkü Alman Anayasa
sında buyurduğunuz şekilde olsa, «Frankfur
ter Allgemeiner» beni dehşete düşüren yazı
lan yazmaz. Ve şimdi cebimde «Confidentiel» 
olduğu için açıklamıyorum; Avrupa Konseyi 
üyelerinden şu aldığım mektupları Alman, 
Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu üyelerin
den aldığım şu mektuplar bana gelmezdi; bü
tün bunlar eğer böyle olsaydı. 

Hulâsa, Alman Anayasasının 80 nci mad
desi, bizim şimdi 64 ncü maddede yazdığı
mız tarzda, bir Yetki Kanununu ve o Yetki 
Kanununu amaç, muhteva ve ölçüsüyle süresi
nin bildirilmesini, söyler. Aynı şekilde, Fran
sız Anayasasının 38 nci maddesi ve uygulaması 
hakkında sormuşuzdur, sayın şimdiki Millî 
Eğitim Bakanı arkadaşımla o çalışmalar sıra
sında, «Bazı yetki kanunlarını isteyelim, ala
lım bakalım» demişizdir. Hiçbir yerde, hemen 
söyloy^yim, basıları söylüyorlar : «De Gaulle 
id^'l, b^ylııl'iîS ne yetki istem)iş ve ne de veril
miştir.» Yok böyle şeyler. Fransız Anayasa
sının 38 nci maddesi, tamamen okunduğu ve 
uygulanmasına da bakıldığı zaman, orada 
açıkça «Loit d'habilitation» Yetki Kanunu var

dır. Ha,, italyan Anayasasında yok mu? Yok. 
İtalyan Anayasasında da yok. İtalyan Anayasa-
ısını italyanca metnimden anlamam. Aona Meclis 
Kü'tüpıhaamîin'do bıınım ingilizce mı&tni var. 
Türkçe metni var ama kötü bir tercümedir. Fa
kat, İngilizce metni de var, benim ingilizcem de 
ona yetiyor. Gidip bakarız, isterseniz okuruz 
italyan Anayasasının 76 nci maddesi, kesin ola
rak parlamen'tıer denıdkraısinin. gereği olan Par
lamento yetkisini tarsin ettikten sonra, bir. 
istisnai durumda bilâhare Meclise getirmek 
üzere kanunla tanzim edilecek alana giren bir
takım tedbirlerin alınabileceği kaydını söylü
yor. Ama burada dahi, bahis mevzuu olan 
işin... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — italyan 
Anayasasının 77 nci maddesi Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT'-(Devamla) — Biliyorum, 
söyledik yani. 

Şimdi bahis mevzuu olan bunlar. O halde, 
kamuoyuna ve bu yetkilerden, aslında memle
ketin lehine bir şeyler düşünen çevrelere yan
lış kanaatler vermeyelim. Meselâ, «Efendim, 
anarşistlerin kökünü kazıyalım» kazıyalım. 
Yahut, «Üniversitelere yerleşmiş olan birta
kım anarşistler var, onları temizleyelim», te
mizleyelim. «Ama işte bunun için Parlamento
dan yetki kanunu istedik. Parlamento da bu 
yetki kanununu vermedi» derseniz; bu Par
lamentonun çoğunluğunun, büyük çoğunluğu-
ğunun davranışına uymayan bir suçlama yap
mış olursunuz. 

Şimdi, Yetki Kanunu yani Personel Kanu
nu ile Yetki Kanununun geçirdiği safahat, dü
pedüz Parlamentoyu haksız bir suçlamadır. 
Düpedüz bu işi yürütmesi lâzımgelen sayın 
'bulanlarını, parlatıuanto komıls^onlainnın önün
de berrak, inançlı bir savunma yapmamış olma
larının sonucudur. (A. P., D. P., M. G. P. sıra
larımdan «Bravo» sesleri) Buna rağmen Parla
mentonun çoğunluğu, ben ve benim gibi bazı 
arkadaşların da gayretleriyle istismarı önle
mek için, üzerimize vazife olmadığı halde, bu
nun komisyonundan çıkmasını rica etmişizdir. 
Arkadaşlar da anlayış göstererek, komisyondan 
geçirmişlerdir. Konuya bugün girmek istemiyo
rum. İstenirse bu konuya gireriz ve mesele çı
rılçıplak g-örülür. Yanlış ve haksız bir suçlama-
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dır. Gerçeklere uymayan bir suçlamadır ve so
rumluluğu Sayın Erim bu işe memur ettiği, 
memur olması gereken Bakanın da veya varsa 
birden fazla bakanlarında aramalıdır. Bunu ken
disine başka türlü söylemişler ise, nasıl olsa bu 
kanun buraya gelecek, o güne bırakmıyorum, 
bugün bıara'da tskrar etansik is^sülyoruaı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; gerekli yeni 
adımların atılabilmesi tabiî müphem bir söz ama 
bir Hükümet her zaman buna benzer bir söz 
s'ojleyebilir, siyaset adamı, Devlet adamı söy
leyebilir, anlayışla karşılanacak bir davranış
tır. 

Reformların süratle yürürlüğe konabilmesi 
bizim anladığımız manada yani Anayasanın ön
gördüğü reformların Atatürkçü çizgiden sap
madan ele alınması ise, bu Parlamentonun bü
yük çoğunluğunu, ezici çoğunluğunu Sayın 
Erim, Hükümeti ile beraber görecektir. Eğer bu 
ise. 

Demokratik, lâyik, sosyal Cumhuriyet şekli
nin savunması meselesini iyi bir üslûp olarak ka
bul etmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet sadece 
bir şekil meselesi değildir. Demokrasi de öyle 
sadece bir şekil meselesi değildir. Bu bir hayat 
tarzıdır, bu bir inanış meselesidir, bu bir hayat 
felsefesidir, bunu, bütünü ile içimize sindirme
ye mecburuz. Bu ucundan öteki ucuna olmaz. 

Burada bir noktayı daha berrak olarak çiz
dikten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

Parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Par
lamenter demokrasinin yaşamasına gayret eden 
güçler, suni birtakım davranışlarla, beyanlar
la karşı karşıya gelmemeli veya gelmiş gösteril-
memelidir. Aşırı uçlara karşı T. B. M. M. nin, 
hür demokratik rejimi savunma durumunda olan, 
savunma mecburiyetinde olan bütün kimseler, 
bütün görevliler herhalde T. B. M. M. ni yıp
ratma kampanyasının içinde görev alamazlar, 
kesin olarak bunun karşısında olmak zorunda
dırlar. T. B. M. M. ni zorla ıskata teşebbüs su
çundan yargılamalar yapılacak, T. B. M. Mecli
sini zorla ıskata teşebbüs suçundan ölüm ceza
ları verilecek ve sonra rahatça T. B. M. Meclisi
nin fiilen ortadan kalkması tarzındaki sözler or
taya atılabilecek, mümkün değil böyle şey. Her
kes kafasından kesin olarak çıkarsın, olur mu 
olmaz mı bilmem, tarihin geleceğine hiç
birimin hükmedemeyiz. Ama buna meş-
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rıı güçler katılamazlar; Parlamento katıla
maz, Hükümet katılamaz, Cumhurbaşkanı katı
lamaz, meşruiyeti savunmaya şeref sözü veren. 
hiçbir insan katılamaz. Hâdiselerin akışı dileye
lim de biaim istediğimiz gibi olsun. Ama hadise
lere biraz da hükmetmek bizim davranışlarımız
dan gelir. Bu itibarla sayın Hükümetten her va
kit söylediği sözü o kadar tekrar etmesine lü
zum yok; Parlamento varsa ben varım, Parla
mento yoksa ben yokum diyor, Sayın Erim. 
inanıyorum buna; zaten öyle olur ama; fakat 
mesele, hem Erim olsun diyoruz biz şu anda, 
hem de Parlamento olsun. Yani Erim'i berta
raf edip de, Erim yerine şu güç olan intikali 
yüklenecek ne bir parti çıkıyor, ne bir Başve
kil adayı çıkıyor, eğer bunu söylüyorlarsa sağ
da solda, böyle bir aday filân yok. Çünkü şun
dan dolayı yok A. P. ki Mecliste büyük çoğun
luğu teşkil eden parti hadiselerin talihsiz akışı 
içinde iktidarı bırakmıştır. A. P. nin dışında her
kesin kendine göre derdi var; C. H. P. nin mese
lesi var, öteki partinin kuruluş gayreti var, bi
ze gelince, biz sadece iman gücümüzle övün
dük, herhangi bir yere talibolmadık, talilboldu-
ğumuz zaman efendim daha iyisini yaparım der
mişin, hiç merak etmeyin derim zaten. Erim 
senden iyi yaparım ben derim, diyebileceğim şe
yi. (D. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 
Filân yazar «Erim Bey yani zatıâliniz ben Erim'-
den daha iyi yapmak istiyorum mu demek isti
yorsunuz» diyor. Eğer yapabileceğime aklım 
keS'Se, kestiği anda derim ki, Erim bu işi sen
den iyi yaparım. Ama şimdi böyle bir dâvamız 
yok. Biz istiyoruz ki, hâdiselerin akışı içinde 
içte ve dışta ismi olan, bizimle arkadaşlığı olan, 
başarısını istediğimiz bir arkadaşımız sabiden 
başarıya ulaşsın. Bu başarı demokratik yolda 
başarıdır, bunun dışı değil. 

Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet başkanının, benim bu yaptığım, 
aslında belki ton itibariyle ters yahut sert gö
rünen konuşmayı Parlamenter demokratik dü
şenin ve kendi Hükümetinin başarısı için iyi 
kullanacağını tahmin ediyorum. Çünkü biraz 
so^ra göreceksiniz Sayın C. H. P. sözcüsü Hü
kümeti müstafi sayıyor, ben böyle saymak iste
miyorum, Hükümeti iş başında görmek istiyo
rum. Ama iş başında, Anayasa düzenine, hukuk 
okumuş, hukuk okutmuş, içte, dışta ismi böyle 
bilinen Nihat Erim olarak çıksın, yoksa Parla-
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menter düzenden sapma gayretlerinin içinde ken
di güzel ismini gölgelemesin. 

Teşekkür ederim. Sağolun arkadaşlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grulbu adına ^Sayın Alh-
men Şener, buyurun. 
ISayın Başbakan Prof. Nihat Erim'in, demok-

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — ISayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Demokratik Parti Grubu tarafından Ana
yasanın 89 ncu maddesine göre Bayın Başba
kan Prof. Dr. Nihat Erim hakkında verilen 
gensoru önergesi üzerindeki C. H. P. Grubu
nun görüşlerini arz ediyorum. 

Demokrat Partinin gensoru önergesinde, 
Sayın Başbakan Prof. NilbJat Erlim 'in. demok
ratik hukuk Devletinin gereklerine uyma
makta olduğunu, Anayasa dışı fiilî durumların 
meydana gelmesine ve siyasî buhranlann biri-
birini takibetmesine vesile yarattığını; sıkıyö
netimi, zarfa uğratacak davranKİanda bu
lunduğunu, olağanüstü koşullardan biran önce 
çıkmanın tedbirlerini almak yerine, olağan
üstü koşulları daha da ağırlaştırarak devam 
ettirdiğini, öteyandan da T. B. M. M. ni 
haksız ve mesnetsiz iddialarla millete ve bazı 
organ ve şahıslara şikâyet yoluna girdiğini; 
bütün bu davranışlar nedeniyle demokratik 
düzenin geleceği hakkında tereddütler uyan
dığını, iktisadî gelişmenin engellendiğini^ Dev
let hayatının işlemez hale geldiğini ve hatta 
dış itibarın zedelendiğini ileri sürmekte ve 
«millî bir cephe» nin kurulması zorunluğuna 
işaret ederek gensoru açılmasını talebetmekte-
dir. 
Birinci ve ikinci Erim hükümetlerinin poli

tikası ve bu politikanın uygulaması üzerinde 
C. H. P. çeşitli vesilerle düşüncelerini açıkla
mıştır. Gerek Genel Başkanımızın, gerekse 
grup sözcülerimizin ağzından, C. H. P. olarak 
Hükümet programları, 1972 Bütçesi, sıkıyöne
tim uygulamaları; Anayasa değişiklikleri, diğer 
yasa değigiki k1 eri üzerinde görüşlerimizi açık
lamış, eleştirilerimizi yapmıştık. 

Sayın Erim hükümetlerinin bir yıllık tu
tum ve davranışları üzerinde gerek bu be
lirttiğimiz görüşleri, gerekse Erim hükümetle
rinin bugüne kadar Meclise getirdiği reform 

tasarıları üzerinde Grubumuz adına açıklanan 
düşüncelerimizi bugün de aynen muhafaza edi
yoruz. 

Bütün bu görüşlerde, Erim Hükümetinin 
politikasıyle mutabık olduğumuz ve olmadığı
mız hususlar açıkça ortaya konulmuştur. Bü
tün bunları burada tekrarlayarak vaktinizi 
alacak değiliz. 

Demokratik Partinin Hükümet politikasının 
tartışılmasını talebettiği bu önergesi konuşu
lurken, O. H. P. nin görüş ve eleştirileri hak
kında hafızalarınızı tazelemenizi rica etmekle 
iktifa ediyoruz. 

Bir yıllık uygulamalarında Hükümet, si
yasî tarihimizde benzeri az görülen bir Par
lamento desteğinden ve Ordumuzun etkili yar
dımlarından yararlanmıştır, 
Reformlar konusunda arzulanan sonucun he
nüz alınamamış olması bir gerçektir. 0. H. P. 
her zaman olduğu gibi son bir yıl içinde de 
reformlar üzerinde hassasiyetle durmuş, ge
rekse diğer siyasî partileri titizlikle uyarmış
tır. Diğer siyasî partilerin reformlar konu
sunda bir süredir belirtmeye dikkat ettikleri 
iyi niyet ve vadettikleri yapıcı gayretlerini 
tasarılar geldiği zaman göstermelerini tekrar 
ve samimiyetle bekliyoruz. Hükümetin vakti
nin büyük kısmını reformlara ayırmasını ve 
daha fazla gecikilmeden programlarında taah-
hüdettiği tasarıları Meclise sunmasını da sa
bırsızlıkla istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar önerge sahibi bu
günkü konuşmasında ıSayın Başbakanı idam
ların infazı konusunda kararsızlık ve tereddüt
ler içinde hareket etmiş olmakla suçlamakta
dır. Bu bize göre yanlış bir yargıdır. ıSaym 
Başbakanın, idam cezalarının infazı konu
sunda Anayasa Mahkemesinin kararı belli 
oluncaya kadar durdurulmasında bir etkisi ol
muşsa bundan dolayı hukuk Devletinin Baş
bakanını kınamak değil, kendisini bu davra
nıştan ötürü övmek ve teşekkür etmek lâzım 
olduğu kanaatindeyiz. Hele Anayasa Mahke
mesinin infazları hakkındaki kanunu bozma
sından sonra ıSayın Başbakanın bu hareketi
nin öneminin daha da iyi anlaşılmış olduğu 
kanaatindeyiz. 

!Sayın Milletvekilleri; C. H. P. bütün güç
lüklere rağmen meselelerin en doğru vs tek 
çözüm yerinin T. B. M, M. olduğuna inanır. 
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Çünkü, halka dayanan demokratik bir re
jim Meclisidir. Bunun içindir ki, C. H. P. mil
let iradesini temsilde Yüce Meclislere ortak ta
nımaz. 

C. H. P. Meclis yetkilerinin hiçbir sebeple 
başka mercie devredilmesine taraftar olmaz. 
Bunun bir Anayasa emri olduğu hspimizin 
malûmudur. Demokrasi özgürlükler rejimidir. 
Memleket idaresi üzerindeki her düşüncenin 
açıkça ifade edildiği ve tartışıldığı rejimdir. 

Bu nedenledir ki, çeşitli siyasî partiler var
dır, bu nedenledir ki, çeşitli siyasî fikirler 
tartışılacaktır. 

Siyasî tartışmaların yasaklandığı bir ülke
de demokratik rejimden bahsedilemez. 

Bu nedenle son günlerdeki Meclislerin ge
nel yetki devrine ve siyasî tartışmaların yasak-
lanmasnıa yol açan belge ve beyanların olağa
nüstü durumdan, olağan duruma geçiş, çabala
rına olumlu katkıda bulunmadığı kanaatinde
yiz. 

Bununla beraber gerek Sayın Cumhurbaş
kanının, gerekse Millî Güvenlik Kurulunun, -
ISayın Emin Paksüt'e cevap veriyorum, bu 
0. H. P. nin bir ifadesi değil, Sayın Cumjhur-
başkanmın ve Güvenlik Kurulunun beyanıdır. -
bildirilerinden anlaşıldığına göre Hükümet baş
kanı Sayın Erim istifa etmiştir. Ve bu istifa 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilme
miş olmakla beraber Sayın Erim'in istifasında 
İsrar etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Şunu da ifade edeyim ki, C. H. P. olarak, 
Saynı Nihat Erim'in Ibu konuda, şu anda bir 
buhran yaratmamak bakımından, istifa etmesi
ni arzu etmediğimizi aşağıdaki pasajda izah edi
yoruz Sayın Erim'in istifasında İsrar etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bir Hükümet buna
lımıdır. Bunalım devam ederken ve Sayın Baş
bakanın istifasının ortada devam ettiğini söy
lenirken Hükümetin düşürülmesine gidecek bir 
önergenin konuşulması kanaatimizce en azın
dan mevsimsizdir ve yersizdir. 

ISiyasî partiler ve parlamento olarak Hükü
met buhranı ile ilgili gelişmeleri beklemek ve 
olağanüstü koşulların gerektirdiği serinkanlı
lıkla meseleleri ele almakta yarar görmekteyiz. 

Bu nedenle Gensoru önergesine olumlu oy 
vermeyeceğimizi Yüce Meclise arz eder. C. H. P. 
Grubu adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı- j 
ralarmdan alkışlar). | 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Mustafa Fevzi Güngör'de, buyuru
nuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

A. P. GRUBU ADINA MUSTAFA FEVZİ 
GÜNGÖR (istanbul) — Çok Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grubu adına verilmiş bu
lunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması mevzuunu şu anda müzakere ederken, 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlıyorum. 

Gensoru önergesini tetkik ettiğimizde, dört 
hususu tespit etmiş bulunuyoruz: 

1. ISayın Başbakan Erim, demokratik, hu
kuk devletinin gereklerine uymamakta ve bu
nun neticesi olarak da siyasî buhranların biri 
birini takibetmesine vesile olmaktadır. 

2. ISayın Erim, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini haksız ve mesnetsiz iddialarla millete ve 
bazı organ ve şahıslara şikâyet etmektedir. 

3. Bu durum, iktisadî gelişmeyi engellemek
te, demokratik nizamın geleceği hakkında te
reddütlerin doğmasına sebebolmaktadır. Devlet 
hayatının her kesimini mefluç hale getirmekte
dir. 

4. Bu durmun önlenmesi için millî bir cep
he kurulmalıdır. 

ISayın milletvekilleri, bu hususları tartışmak 
istemiyoruz. Bugünkü müzakereler sonunda 
gensoru önergesinin gündeme alınması kabul 
edildiği takdirde, bunun sonu güvenoyuna ula
şacaktır. O takdirde bir Hükümet buhranının 
doğması ihtimali vardır. Buhranı önleme yeri
ne, yeni bir buhranın kapısını açmak istemeyiz. 

Adalet Partisi, kurulduğu günden beri mem
leketimizin gelişmesi, hür demokratik Cumhu
riyet rejiminin birgün öncekinden daha iyi iş
ler bir hale gelmesi için çalışmış ve büyük gay
retler sarfetmiştir. Adalet Partisi, 12 Mart 
1971'in getirdiği olağanüstü şartlar muvacehe
sinde his ve parti düşüncelerinin ötesinde, mem-
leketsever ve vatanperverlik duyguları içeri
sinde hareket etmiştir. Partimiz, 12 Mart'tan bu 
yana tezalhür eden küçük - büyük buhranlardan 
çıkma çarelerini aramış ve daima bu istika
metteki gayretlere yardımcı olmuştur. 12 
Mart'tan sonra Birinci ve ikinci Erim Hükü
metlerine, bugünde mahfuz tuttuğumuz görüş-
lerini ortaya koyarak güvenoyu vermiş, Büt-

I çeye müspet oy kullanmış, anarşiyi önlemek 
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için altı defa uzatılan Sıkıyönetimi olumlu kar
şılamıştır. 

Bütün bunlar, içerisinde bulunduğumuz buh
ranı aşarak memleketi selâmete ulaştırmak için 
yapılmıştır. Anayasa değişikliği, reform ka
nunları ye diğer önemli kanun ve kararlar bu 
defa hedefe varabilmek gayesiyle desteklen
miştir. Vatan ve memleket menfaati her şeyin 
üstünde mütalâa edilmiştir. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak; bir he
defe yönelmiş bulunuyoruz. Memleketimizin bu
günkü olağanüstü şartlardan biran evvel çı
karılarak olağan şartlara kavuşturulmasını, 
millî iradeye dayalı, parlamenter demokratik 
ıGumhuriyet rejiminin kemâli ile işlemesini te
min için, bütün görevlilerin samimî gayretler 
göstermesini zorunlu görüyoruz. Bu bakımdan, 
grubumuz bu önergeyi iltifat etmeyecektir. Bu 
vesile ile Adalet Partisi Grubu adına Yüce Mec
lisimizi saygıyle selâmlıyorum. (Adalet Partisi 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Siyasî parti grupları adma gö
rüşmeler bitmiş bulunmaktadır. Bemokratik 
Parti sayın sözcüsü, aynı zamanda Demokratik 
Parti Grubu adına da Gensoru takririni izah 
etmiş bulunmaktadır. Son sözü Sayın Başbaka
na veriyorum. Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Bu gensoru önergesini verdiği için, Demok
ratik Partiye teşekkür ederim. Çünkü, Millet 
Meclisinin Hükümete, Başbakana güveni olup, 
olmadığı anlaşılacaktır. Ben, Başbakan olarak, 
gensoru açılmasının kabulünü bilhassa rica edi
yorum. 

Madem ki, iş ortaya atıldı, biran önce Millet 
Meclisinin güveni veya güvensizliği anlaşıl
sın. 

Bugün gensorunun açılmasına karar verilir
se, hiç vakit kaybetmeden esasa geçelim. Ana
yasanın 84 ncü maddesi; «asgarî iki gün geç
mesini» istiyor. Şu halde 13 Nisan Perşembeyi 
ben şahsen teklif ediyorum. Bu mesele uzama
sın, bitirelim. Güvensizlik olursa, yeni Hükümet 
çabuk kurulsun. Memleket koşullarının uzun te-
reddüte elverişli bulunmadığını ayrıca izaha 
lüzum yoktur sanırını. 

önerge sahibi ve aynı zamanda Demokratik 
Partinin sayın sözcüsü olan milletvekili arka-
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daimiz; «Bunalımı» Başbakanın çıkardığını 
söyledi. Bunalımlar; olayların belli !bir yönde 
gelişmesi ile çıkar. Prensip sahibi insanlar yeri 
gtlince çekilmesini bilmelidirler Politikacıla
rı yıpratan, memlekete zararlı olan, vakti gelin
ce çekilmesini bilmemektir. 

Ne gariptir ki, Demokratik Partinin sayın 
sözcüsü, beni, «sık sık Hükümet bunalımı ya
ratmak» la suçlarken, bazı sayın üyeler ise. «Si
lâhlı Kuvvetlere dayanarak» işbaşına geldiği
mizi idia ediyor ve görev süresini uzatmak için 
olağanüstü denilen halin devamını isteyeceğimi
zi, her şeyi buna göre düzenleyeceğimizi iddia 
ediyorlar. Bu, her iki görüşün de yanlış oldu
ğu, aynı zamanda iddia edilebilmelerinden bel
lidir. Kalmak isteyen bunalım yaratmaz, buna
lım yaratan, kalamaz. Her ne hal ise; bu iki id
dianın da yanlışlığı çok geçmeden anlaşılacak
tır. Ama, maksatlı iddia sahipleri o zaman teş
hislerinde yanıldıklarını itiraf edecekler mi? 
Hiç zannetmiyorum. 'Kimbilir neler bulup söy
leyecekler. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerin tartış
malar yaratan olayı; Sayın Cumhurbaşkanımı
zın siyasî partilere ve gruplara verdikleri kısa 
«not» dur. Siyasî partilerimizin liderleri, bu 
notu aldıktan sonra, kendi partilerinin yetkili 
organlarıyle notta işaret edilen konuları derin
liğine görüşmüşler ve cevaplarını Sayın Cum
hurbaşkanına sunmuşlardır. Bu cevapları ben 
incelediğim de, şu hususları tespit ettim: 

içtüzük değişikliğinde; böyle bir ihtiyaçta, 
hemen hemen bütün partiler müttefiktir. 

Anayasa değişikliğine; Adalet Partisi, «Evet» 
diyor; Cumhuriyet Halk Partisi, «Açıklık ve 
bilgi verilsin, ondan sonra görüşelim» diyor. 
Millî Güven Partisi, «Hükümet Başkanı ve par
ti temsilcilerinin katılacakları toplantı yapılsın, 
sarih maddeler getirilsin» diyor. Demokratik 
Parti, «Bazı değişiklikler yapılabilir» diyor. 
Millî Birlik Grubu, «Anayasaya dokunulmasın» 
diyor. Kontenjan Grubu «Evet» diyor. 

Peşin, genel geniş yetkiye; Kontenjan Gru
bu dışında, bütün partiler «Hayır» diyor. 

Siyasî faaliyetin durması tabirini normal 
siyasî hayatta. Meclis hayatındaki görüşmele
rin, tartışmaların durması şeklinde yorumlaym-
ca, tabiatiyle istisnasız herkes buna «Hayır» di
yor. Ama, onun dışında asıl kastedilen mana ele 
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alındığında; Adalet Partisi, «itidalin korunma
sına» taraftar; Cumhuriyet Halk Partisi, «parti 
ler aralarındaki ilişkileri düzenlemenin doğru 
ölçülerini kendileri bulurlar». Millî Güven 
Partisi; «Seviyesiz çekişmelerden kaçınılsın» 
diyor. Demokratik Parti; bu konuda bir şey 
söylemiyor. Millî Birlik Grubu birşey söylemi
yor; Kontenjan Grubu, «Evet» diyor. 

Demokratik Parti ilk günden beri, benim 
başında bulunduğum Hükümetleri beğenmez, 
çekilmesini ister ve kendi tasavvur ettiği şekil
de bir Hükümet arzu eder. Hakkıdır. Başbakan, 
çekilirim dediği zaman, «niye buhran yaratı
yorsun» diyor. Çekilmezse, «niye çekilmezsin» 
diyor. Bir karar verse de, o karara göre biz 
de cevap arz etsek. Hükümet bir güvensizlik 
oyu ile karşılaşınca çekilir. Bu, Parlamentonun 
elindedir. Yalnız Demokratik Partinin arzu et
mesi ile Hükümet, ne çekilir, ne gelir. Parla
mento kara verir, Hükümet çekilir. Bir de tüm 
Hükümetin, veya Başbakanın tek başına vere
ceği kararla, güvenoyu alınmasına, rağmen çe
kilmesi vardır. Meselâ, Başbakan hasta olur, 
yorgun olur, prensiplerine bağlı kalmak ister. 
Yaihut, işbaşına başka birisinin gelmesini Dev
let için daha yararlı sayar. Parlamento ile ça
tışmayı yurt çıkarları için zararlı sayar. Bunlar 
gibi daha başka sebeplerle ayrılmayı yurtse
verliğin gereği görebilir, Hükümet böyle de çe
kilir. ilerde, arkada kalan ayların, haftaların 
ve olayların içyüzü, elverişli ortam doğunca 
açıklandığında, bana karsı insafsızca davranan
ların, o zamanki halini görmek isterim. 

Yani, arkadaşlar, bir fevkalâde hal içinde
yiz. Memleketimiz, varlığına, bütünlüğüne kas-
dedilmiş birtakım dışardan idare edilen örgüt
lerin, kuvvetlerin tehdidi altındadır. Normal 
şartlar altında değiliz ve normal şartlar altında 
olmadığımız için davranışlarımızın da, sorum
luluklarımızın da, dikkatlerimizin de buna uy
gun olarak cereyan etmesi lâzımdır. Normal 
hallerde tabiî görülebilecek bazı hareketler, 
bazı davranışlar, bazı sözler bugün Türkiy&'nin 
içinde bulunduğu halde; biraz dikkat, itina ve 
feragat, fedakârlık istemektedir. 

Demokratik Partinin sayın sözcüsü, benim 
parlamenter sistemi istemediğimi iddia etti. 

Parlamenter sistem, hukuk devleti, en az 
1930'da Paris'te doktora tezini yapıp savundu
ğum tarihten beri, yani 33 yıldır inandığım bir 

I rejimdir. Kitaplarım, makalelerim, derslerim, 
politika alanında söylediklerim istisnasız bu 
doğrultudadır. 

Bir yıldır Başbakan olarak sorumluluk taşı
yorum. Bu görevi üzerime aldığım gün Parla
mentoya olan saygımı belirtecek davranışlara 
giriştim, sözler söyledim. 

Hükümet çekilmişti, yeni Hükümetin Baş
kanı olarak Parlamentoya sarılmak isteyişimin 
anlamını, insaf duygusunu yitirmemiş olanlar 
elbette takdir edeceklerdir. Bu tutumdan, şu 
ana kadar bir an caymadım, caymayı düşün
medim. 

Şimdi bir meseleyi daha belirtmeliyim: Par
lamenter rejimi, siyasî rejimler içinde en az ku
surlusu saymak, buna inanmak başka şeydir, 
rejimin uygulama noksanlarının düzelmesini, 
daha iyiye götürülmesini istemek büsbütün baş-

I ka şeydir. 

Türkiye'de parlamenter çalışma usullerinin 
geliştirilmesini, tecrübelerden ders alınmasını 
ben her zaman savundum. Başbakan olmadan 
kısa bir süre önce bu konuda yazdığım makale
ler vardır. En son 1970 yılı Kasım ayında bu 
kürsüde Millet Meclisi yeni Başkanı seçimi
nin uzun sürmesi ve «Başkan seçilmedi» diye 
Meclisin gündeminde bekleyen Devletin önemli 
işlerinin haftalarca gecikmesi, seçim turların
dan başka bir iş yapılamaması karşısında buna 
karşı çıkmış; «'Başkan seçilmedi diye Millet Mec
lisi çalışmaz» bunu, kabul edemiyorum demiş
tim. içtüzüğün yanlış uygulandığını ileri süre
rek açıklık getirecek bir de değişiklik önerge
sini Sayın ilhami Sancar'la birlikte vermiş
tim. 

Başbakan olduktan sonra ilk günden beri 
usulleri iyileştirmek zarureti üzerinde duruyo
rum. Meclis çalışıyor; hem çok çalışıyor; fa
kat usullerin yetersizliğinden arzu edilen ve
rimlilik sağlanamıyor. Usulleri değiştirmek, dü
zenlemek şart olmuştur. Nitekim Millet Meclisi
nin Sayın Başkanı da bunu takdir ederek yeni 
bir içtüzük hazırlatmıştır. Bunun biran önce 
yürürlüğe girmesi, işlerin daha süratli, daha 
mütekâmil ilerlemesi için elzemdir. 

Bu arada kaba sözlerin, davranışların yurt 
sathında itibar kırıcı etkisine bir kere daha işa
ret ediyorum, içtüzükte ve Anayasada değişik-

I lik yaparak; toplantı açış oranını düşürürsek, 
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engellemeleri önlersek, oylama zaman ve usu
lünü daha elverişli hale sokarsak, çalışmayı bo
zanlara, kaba davrananlara daha etkili müey
yide tatbik edersek zannediyorum ki, Parlamen
ter rejimimiz bundan sadece yarar görür, daha 
kuvvetlenir, daha itibarlı olur. Benim arzu et
tiğim, gerçekleşmesini temenni ettiğim bundan 
ibarettir. 

ıSaym Demokratik Partinin Cumhurbaş
kanımıza verdiği cevapta; «'Kendi Türkiye'de, 
özlemi ingiltere'de Başbakanlık yapılamaz» bu
yuruyorlar. 

Ben daima bizdeki v°, başka ülkelerdeki fay
dalı uygulamalardan ders almayı severim, ikti
sadî ve siyasî otarşi devri Hitlerle birlikte ta
rihe karıştı, ingiltere, bütün dünyada parla
mentoların anası, bir başka deyimle beşiği sa
yılır. Her devlet oradan örnek almıştır; biz de 
aMJA, gene almalıyız. 

Partiler, gruplar bdyük çoğunlukla Anaya
sa değişikliği, içtüzük değişikliği ihtiyacını 
Sayın Cumhurbaşkanına verdikleri cevapta 
kabul etmişlerdir. Bu, memnunluk verici bir be
lirtidir. inşallah ayrıntıya girildiğinde kolay 
anlaşırlar. 

Peşin geniş yetkiyk Hükümete kanun gü
cünde kararname yetkisi verilmesini, Anayasa
nın şimdiki 64 ncü maddesi içinde kabul edi
yorlar; bu maddeyi genişletmeyi reddediyorlar. 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu 
konuda şöyle diyor: 

Adalet Partisi: «Anayasamızın, kanun gü
cünde kararname konusuyla ilgili 64 ncü mad
desi hükmünü aşan bir anlam taşıyorsa bu iste
ğin mahiyet ve şümulü öğrenildikten sonra gö
rüşümüzü tespit ve belirtmek mümkün olabi
lecektir». 

Cumhuriyet Halk Partisi ise: ....... Bununla 
beraber kanun gücünde kararnameler konusun
da Hükümetin uygulamada karşılaştığı güçlük
lerin, peşin bir genel yetki devrine gidilmeksi
zin çözümlenebileceği» kanısındadır. 

İstenen yetki bence, benim anlayışıma gö
re yanlış değerlendirilmektedir. Parlamentonun 
yetkilerini elinden almak kimsenin gücünde de
ğildir. Parlamento, parlamenter rejimlerde gö
rüldüğü gibi, kanun gücünde kararname yetki
sini genişletsin istenmiştir. 'Buna partiler şu 
veya bu tarzda olumsuz cevap vermişlerdir; 
herkes buna ancak saygı gösterir. Sayın Cum-
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hurbaşkanınm partilere verdiği notun sonunda 
bir cümle vardır: «Bu konuların görüşülerek 
kesin cevabınızı bekliyorum» cümlesi, 

Demek ki, partilere bir teklif yapılıyor, par
tilerden mukabil bir teklif bekleniyor. Bu cüm
le bence bunun ifadesidir. Partiler meseleleri 
görüşmüşler ve her nokta hakkında ne düşün
düklerini Sayın Cumhurbaşkanına bildirmişler
dir. 

ISiyasî partilerimiz takdirle karşılanacak bir 
açıklıkla sorumluluklarını yüklenmişlerdir. Şim
di önemli olan; Devletimizin bu karardan za
rar değil yarar görmesidir. Siyasî partiler ve 
gruplar, Devletin ihtiyacı olan yasaları hızla ve 
isabetle çıkarırlarsa yetkinin esirgenmesi bir 
sakınca yaratmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Paksüt çok gü
zel noktalara temas ettiler, çok uyarıcı müta
lâalar ortaya koydular. Hukuk mantığı olarak, 
bilgi olarak Paksüt'ün söylediklerinin itiraz edi
lecek bir yeri yoktur. Bütün mesele; bir yan
lış anlamadan, yanlış değerlendirmede benim 
kusurum olmuşsa - ki, olabilir, insandır her za
man mutlak her yaptığı doğru olmaz - ben ken
di payıma düşeni kabul ediyorum. 

Ancak, artık şu şüphe kalmamalı: Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa'sı kemaliyle yürürlüktedir 
ve herkes - sorumlu sorumsuz - ona saygı gös
termekle mükelleftir. (M. Ot. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Anayasaya saygısızlık hatıra 
bile gelemez. Nihayet hepimiz ıstırabını çekti
ğimiz olayların etkisi, tesiri, yükü altında çıkış 
yolları aramaktayız arkadaşlar. Meseleyi böyle 
almak lâzımdır. 

Dışardan Türkiye'ye bakanlar, Türkiye me
selelerini inceleyenlerin hepsi bizim dostları
mız değil, irlanda'da hoşgördüklerini, Türki
ye'de gölgesi belirdiği zaman büyük felâket ola
rak takdim ediyorlar. Bunu biliyoruz ve Türki
ye haberlerinden mutlaka kötü istikamette yo
rumlar çıkarmak için gayrette olanlar vardır. 
Benim ilk gün- tepki göstermem ve Radyoda 
«Türkiye'de parlamenter rejim yaşıyor ve yaşa
yacaktır» demem, dışarıdan haber aldığım rad
yo yayınlarına karşıdır. 2 nci gün basın top
lantısını yapmam, bu yayınların artarak de
vam ettiğini, Türkiye'ye yabancı muhabirlerin 
üşüşmeye başladığını haber almam üzerinedir. 

Arkadaşlar, Parlamentodan şikâyet etmiyo
rum. Usullerimizi ıslah etmemiz lâzım, tekâmül 
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ettirmemiz lâzım; bunu söylüyorum, vakıaları 
söylüyorum. Meselâ Personel Kanunu.. Personel 
Kanunu şu sebepten gecikti, bu sebepten gecik
ti... Ben bir şey demiyorum. Diyorum ki, 24 Ka
sım günü Meclise geldi, - yetki kanunu bu. 
Yetki alacağız da sonre, kararname yapacağız -
hâlâ kanunlaşmadı. (D P. sıralarından anlaşı
lamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. Çok rica ediyorum müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Beyefendiler, hata usulde midir, tüzükte midir, 
bakanda mıdır, Hükümette midir; bu nihayet 
görüşülür, tartışılır, meydana çıkarılır; ama 
vakıa şu ki, bir yetki kanunu henüz yürürlüğe 
girmemiştir. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Evvelâ Mec
liste... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, müdaha
le etmeyiniz. 

[BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, demokrasilerde her şey 
her yerde konuşulur. Ne zannediyoruz biz, bu
rada konuşulanlar burada kalıyor mu, başka 
yerlerde konuşulanlar başka yerlerde kalıyor 
mu? Bütçe konuşulurken, Personel Kanunu üze
rindeki şikâyetleri Sayın Mustafa Vedat önsal 
yapımadılar mı? 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, çok rica 
ediyorum. (C. H. P. ve D. P. sıraları arasında 
J^arşılıklı lâf atmalar). 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Ne 
cîuyor.. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, ne var? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Susun da dinleyin. Yeter yeter. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
na mı düştü müdafaası? 

BAŞKAN — Bir şey mi var efendim? 
Devam buyurun efendim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, burada kanun kuvvetin
de kararnamenin, Alman Anayasası, italyan 
Anayasası, Fransız Anayasasında nasıl olduğu
nun tartışmasına girecek değilim. Benim sade
ce o anayasaları misal olarak zikretmem, iste
nilen yetkinin hangi çerçeveler içinde olmasına 
işaret olarak alınmalıdır. 
AKIN ÖZDEMİR (ismir) — Bu olmadı Sa

yın Başbakan. Bu izahatınız olmadı. 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen

dim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, fazla konuşacak değilim. 
Sözlerime başlarken tekrar ettiğim ricamı tek
rar ediyorum: Lütfen bu gensoruyu kabul bu
yurunuz, en kısa zamanda görüşelim ve netice
sini alalım. 

istirhamım budur, hepinizi saygılarla selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gensoru üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Gündeme alınmasını kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler... KaJbul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Normal gündemimize geçiyorum. 
V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 4 . 1 . 1961 tanh ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İehizmet Kanununun 87 ve 
88 nci madelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Geçen birleşim yeterlik takririnin gelmiş ol
duğu ifade edilmiş, Hükümet ve Komisyon ko-

(1) 473 S. Sayılı Basmayazı 6.4. 1972 
tarihli 67 nci Birleşim Tutanağının sonuna ek
lidir. 

nuşmuş; Başkanlıkça, son sözün Nefoil Oktay'a 
aidolduğu ifade edilmişti. Son söz Sayın Nebil 
Oktay'da. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın İhsan Ataöv'ün konuşma talebi şimdi ifa
de edilmiştir. Grup olmanız dolayısıyle önceli
ğiniz var, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An-
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

87 nci madde ile, askerlere asayiş görevi 
verildiği zaman onlara bazı yetkilerin de bera-
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ber verilmesi öngörülmüştür. Biz, Adalet Par
tisi Grubu olarak bu Kanunun karşısnda de
ğiliz. Ancak bir hususun tespit ve Hükümete j 
iblâğında fayda mütalâa ettik. ; 

Türkiye'de asayiş konusunu takip eden polis; I 
Polis Vazife Selâhiyet Kanununa göre, Jan- ; 
darma; Jandarma Yönetmeliğine göre, asker '; 
de; vazife ile görevlendirildiği saman bu Ka- ; 
nuna atıf yaparak, Polis Vazife Selâhiyet ve İ 
Jandarma Yönetmeliği hükümlerine göre bu gö- -
revi görmektedir. 86 ncı madde bunu âmirdir. 

Şimdi 87 nci madde, yalnız askere diğerle- \ 
rinden daha fazla yetki veren bir hüküm ifade \ 
etmektedir. i 

Bizim görüşümüz odur ki, bu üç teşekkül l 
bir asayiş vazifesiyle görevlendirildiği zaman, 
bu kanun çıktıktan sonra, aynı asayiş vazifesi- j 
ni görmekte olan teşekküllerden, askerler ayrı I 
bir yetkiyle teçhiz edilmiş, polisle jandarma j 
daha başka bir yetkiyle teçhiz edilmiş olmak- \ 
tadır. O zaman, bu asayiş vazifesinde silâh kul- j 
lanma hakkını polisle jandarma ayrı bir ölçü- | 
de kullanacaktır, asker ayrı bir Ölçüde kullana- | 
çaktır. Eşitlik ortadan kalkmaktadır. ] 

Bizim üzerinde durduğumuz konu; şayet j 
86 ncı madde tatminkâr değilse, 86 ncı madde- | 
ye açıklık getirmeli, 86 ncı maddede asayişle i 
görevli bulunan bütün güçler aynı yetkiyle '\ 
teçhiz edilmelidir. Yok, 86 ncı madde kâfi ise, ] 
o zaman asayiş görevi alacak olan polisle jan- \ 
darmanm kullanamayacağı yetkileri, asayiş gö- \ 
revi verdiğimiz askere kullandırdığımız zaman l 
bu eşîltlilk ortadan kalkacak, bası akısaikhıklar \ 
meydana gelecektir, ilerde bazı kötü tatbikat- j 
lar olabilir. ) 

Bütün bu düşünceleri ortaya koymak su- r 
reliyle, 86 ncı maddeye açıklık vermekle bu j 
meselenin kapatılabileceğini ve Türkiye'de asa- l 
yişîe görevlendirilen bütün güçlere aynı yetki- j 
nin teşmil edilebileceğini, bu mesele bu şekilde \ 
halledilirse, o zaman jandarma ile polisin çe- | 
kecfrği müşkülün ne olacağı hakkında Hükü- i 
metten bilgi almamız icabettiğini ifade etmek j 
isteriz. I 

Polise vazife vereceğiz, polis silâhını bir asa- j 
yişsizlik konusunda kullanırken daha dar bir j 
seviyeden mütalâa edecek, jandarma daha dar I 
bir zaviyeden mütalâa edecek, askere verdiği- j 
miz vazifelerde daiha büyük yetkiyle teçhiz s 
edilecek. 
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Sis Adalet Partisi olarak, askerin bu yet
kiyle teçhiz edilmesinin de kargısında değiliz. 
Ama, asayiş kuvvetlerinin hepsine aynı yetki
nin verilmesinde ısrar ediyoruz. Yalnız askere 
yetki verip, jandarma ile polisi bırakmak değil, 
bütün asayiş kuvvetlerimizi eşit, müsavi güç
lerle takviye etmekte fayda mütalâa ettiğimiz 
için, bunu zapta tescil etmekte ve kanunu tat
bik edenlerin ileride müracaat ettiği zaman, 
bizim grubumuzun görüşünün de bu yönde ol-
m'üsmı hesaba katarak, o çerçeve içerisinde de
ğerlendirmelerinde fayda mütalâa ettik. 

Adalet Partisi Grubu adına saygılar suna
rız. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan madde üzerindeki görüş

meler kâfi derecede Umumî Heyeti aydınlat
mıştır. 

Kifayeti müzakereyi teklif ederim. 
istanbul 

Hasan Türkay 

Sayın Başkanlığa 
Silâhlı Kuvvetler iç Hizmet Kanununun 

87 nci madesi üzerinde 8 arkadaş konuşmuş 
ve durum aydınlanmıştır. 

Yeterliğin kabulünü arz ederim. 
Kayseri 

Mehmet Türkmenoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup; maddenin tadili 
üzerinde verilmiş bulunan 6 tane önerge vardır, 
ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

«Madde 87. — Askerler karakol, karakol 
nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmet
lerinde veya asayişi temin için görevlendiril
diklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh kul
lanmaya yetkilidirler. 

I - Silâh kullanılmasını gerektiren haller : 
a) Bu hizmetlerden birini yaparken mües

sir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veya mües
sir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hiz
metlerin yapılmasına mukavemet edildiği tak
dirde bu taarruz ve mukavemetleri gidermek 
için. 
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b) Bir taarruz veya mukavemete hazırla
nan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir 
aleti bırakmaya davet edildiği halde, bu davete 
derhal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silâhı 
veya âleti tekrar eline almaya davranan veya 
alan kimseyi itaate zorlamak için. 

c) Bu kanunun 80 ve 81 nci maddeleri ge
reğince muvakkaten yakalanan bir şahsın veya
hut muhafaza ve şevki kendisine tevdi edilmiş 
olan bir tutuklunun veya hükümlünün kaçması 
veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur 
emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü 
ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde yaka
lanması için, 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan ta
arruzu defetmek için. 

e) Bu maddede sayılan görevleri yapan as
kerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya hare
ketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, 
taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle 
karşılaşıldığında bu halleri gidermek için. 

II - Silâh kullanma derecesi : 
Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sı

rasında silâh kullanılması için başkaca bir ça
re kalmaması veya zaruret olması şarttır. 

1. Şahıs veya topluluk silâhsız ise; muka
vemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin dere
cesine göre asayiş hizmeti ile görevli birlik ko
mutanı gerekli uyarmayı yaparak silâh kullanı
lacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse 
bunu sağlayacak dereceden başlamak üzere si
lâh kullanılır. 

2. Şahıs veya topluluk silâhlı veya taarru
zun önemli derecede etkili kılacak şekilde alet
leri taşıyorsa, silâh veya aletlerin bırakılması 
ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukave
met ıbuna rağmen devam ederse itaati sağlaya
cak dereceden başlamak üzere silâh kullanılır. 

III - Silâh kullanma tarzı : 
1. iSilâh çeşitlerine göre etkili olabilecek 

şekilde kullanılır, önce kesici ve dürtücü silâh
lar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, sonra 
ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kullanılır, 
daiha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silâhlar 
bilfiil kullanılır. 

2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek 
değildir. Ateş etmek son çaredir, önce hava
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş 

edilir, mukavemet veya taarruza veyahut teh
likeli bir tehdide varan mukavemet hali devam 
ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir. 

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek: 
1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir ve

rilmiş olmasına bağlıdır. 

2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker 
silâhını kullanabilir. Ancak silâhını kullanıla
cağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının ta
yini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
gözönünde tutularak silâhını kullanacak asker 
tarafından bizzat takdir olunur. 

V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar : 
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için 

birliğe görev veren üst komutan olay yerinde 
bulunuyorsa sözle ateş emri vermeye yetkilidir. 
Komutan, bu emri yazı ile ceyideder. 

2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay 
yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe 
memur edilen birliğin parçalarına komuta eden 
en küçük komutan ve âmirler dahi daha Önce
den emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri 
vermeye yetkilidir. 

VI - Sorumluluk : 
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 

gözönünde tutulmak kaydıyle silâhını kullanan 
askere ve silâh kullanma emrini veren birlik 
komutanına sorumluluk yüklenemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan tadil tekliflerini aykırılık derecesine göre 
okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

ıSayın Kenan Mümtaz Akışık, maddenin bir 
kere de Anayasa Komisyonunda görüşülmesini 
arzu etmektedir; beyan metnini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının muhtevası iti

bariyle, ciddî ve yaşama hakkı ile ilgili olması 
sebebiyle de Anayasaya ayın görüntüde olduğu 
için Anayasa Komisyonuna havale olunmasını 
saygiyle teklif ederim. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon? 
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MtLLî SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ (SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (O. Senatosu Van üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Buyurun Sayın Akışık, kısaca izah edin. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitls) — Sa

yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım,; 
Maddenin muhtevasını, ben, Anayasayla şu 

yönden ilgili görüyorum: 
ıKitle halinde bir hayati tehlike getiren bir 

maddedir. Millî Savunmanın Sayın Balkanınım 
buyurduklarını, ben maddenin mulhtevaisayle im
tizaç ıeıder mahiyette bulmuyorum. Muhterem 
hafızalarınızda olduğu veçhile, Sayın Bakan bu
yurdular ki, «Bu madde yeni bir şey getirmi
yor, ağırlaştınmıyor, evvelce olanı daha vazih-
laştırmak için bazı tedbirlere ve açıklamalara 
başvuruyor.» 

Her şeyden evvel, maddede daha evvel var 
olmuş olması, burada yeni bir tetkike tabi tutul
masına eaıgfel bir sebep değildir. Kaldı ki, eğer 
bir ağırlaştırma ve yeni tedbirler, yeni iğreniş
ler getirilmemiş olsaydı, zaten Sayın Balkanın 
bu kadar zahmetlere katlanıp, burada bu şekil
de bir tedbirin mutlaka kabul edilmesini iste-
meyec3klerdıi. 

Vereceğim malûmatlar da, zannederim yük
sek takdirlerinizde Sayın Bakanı 'değil bizi hak
lı çıkaracak. 

Muhterem arkadaşlar, madde, bundan evvel
ki şekliyle mer'i haliyle, fıkralarının sonunda 
«Başka çare kalmamışsa» kaydını koyar. Silâh, 
şu, şu, şu hallerde kullanılabilecek. Ne vakit? 
Gösterdiği unsurların dışında ayrıca «"Başka ça
re kalmamışsa» der. 

Daha evvel konuşan (arkadaşlarımızdan biri
si buna temas ettikleri zaman, komisyon veya 
hatırladığıma göre Sayın Bakan, 2 nci bendin 
muhtevası olan esas, ileri sürülerek esvap ver
di. Yani, «Bu maddede yazılı hizmetlerin yapıl-
/ması sırasında silâh kullanılması için başka bir 
çare kalımamıa-sı veya zaruret olması «arıttır.» de
niyor. 

Burada ustaca bir hukuk tedvini gördüm 
şahsen, O ustalık şuradadır. 

Yüksek malûmunuz, -maddenin başı, 87 nci 
maddenin ilk fıkrası mer'i, haliyle «askerler ka

rakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat mu
hafazası hizmetlerinde silâh kullanmaya yetkili-
diılar» der. Meri metin budur. 

Değiştirilmek istenen metin bunu aynen ip
ka ©teıekle beraber... «nakliyat muhafazası Mz-
IÎK t;jerinde veya asayişi temin için görevlendiril-
diklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh kul
lanırlar» diyor. 

Birincisi, İç Hizmet Kanununun gerektirdiği 
görevler icabı silâh kullanmadır. Buna herhan
gi bir itiraz elbette düşünülemez. Hizmetin ge
rektirdiği kullanma tarzı muhakkak ki, ö<zel tak
dirlere ve değerlendirmelere bağlıdır. Ama, asa
yişi temin için görevlendirilme hallerinde dahi 
silâh kullanma esas alındığı zaman, burada, aşa
ğıdaki fıkra ile birleştirildiğinde, kitleler için 
hayatî tehlike ortaya çıkıyor, şöyle ki: 

Biraz evvel arz ettiğim (a), (b), (c), (d) 
fıkralarında (ibaışka çare kalmamışsa) unsuru 
geri alınmış ve ( I I ) ile gösterilen fıkrada ise 
(başjka çare kalmaması) unsuru yalnız iç Hiz
met Kanununun tatbik edildiği yerlere münha
sır bırakılmıştır. Yani, bir görevli er isiîâh kul
landığı zaman, asayişle görevli bir mevkide gö
rev yapıyorsa, burada silâh kullamma ihtiya
cını duyduğu zamıan, başjka çare arama gibi bir 
unsura kendisini kaptırmayacak, istediği şekil
de 'takdir ve tevcih edecektir, silâhını. Fakat iç 
Hizmet Kanununun ioabettirdiği yerlerde ken
disini hizmete verdiği zaman burada başka çare 
kalıp kalmadığını hesaba katacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, bir hususu haıtır-
latacağıım: Madde üzerinde müzakereler bitti, 
kifayeti müzakereyi oyladım. Lütfen Anayasaya 
aykırılık derecesini dile getirin ve niçin Anaya
sa Komisyonuna gönderilmesini istediğimizi izah 
ediniz. Bu noktaya hiç değinemediniz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devatmjla) — Sa
yın Başkanım, mesele şurada: Asayiş için gö
revlendirilmiş -bir erin, baçka çare kalmama gibi 
bir unsura başvurmadan, böyle bir takdir hali
ni birinci plana almadan silâh kullanması ile, 
iç Hizsmet Kanununun gerektirdiği yerde vazife 
görürken silâh kullanması arasındaki farkı arz 
etmek istiyorum. Bu farkın asayişle ilgili konu
larda kitlelere tevcih edilecek silâhlar bakımın
dan, kitlsvî hayatî tehlike doğurduğuna işaret 
etmek istiyorum. Yaşama hakkı Anayasamızın 
ana ve temel haklarından birisidir. Kitlıefein 
yaşama haklarının tehlikeye düştüğü aanman, 
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böyle bir tehlikenin. Anayasanın gösterdiği ya
şama 'hakîkini tehdit eder mahiyette ve büyük
lükte bir tehlike olup olmadığını tek takdir ede
cek makam, Amaya:anın kendisi; o kanunla il
gisini ölçebilecek makam da, Anayasa üzerine 
ihtisas yapmış, Yüce Meclis içinde Anayasa Ko
misyonu, dışarıda ise Anayasa Mahkemesidir. 

Şiımdi, biz, Yüce Meclis içinde faaliyetleri
mizi yürüttüğümüze göre, yaşama hakkının Ana
yasa açısından ne nispette tehdit altında tutu
lup tutulmadığını, sadece Anayasa Komisyo
nundan geçinmek suretiyle anlayabilir, ondaya 
çıkarabiliriz. 

Bu fıkranın tesadüfen tanzim. edilmiş oldu
ğunu zannEitımıiyorum ama öyle de olaibilir keisin 
ısöylemsımi gerek&ecek herhangi bir delil de 
elimde yok. Fakat daha, evvel Sayın Bakan ve 
Sayın Hükümet temsilcileri hassaten işaret etti
ler, her ne kadar evvelki fıkralarda fbaNka ça
re kalmamışsa) kaydı çıkanlmı? ise de, tümünü, 
(II) ile 'gösterilen fıkranın içinde göstermişiz, de
mişlerdir. Haddizatında (II) ile gösterilen fık
rada, ancak iç Hizmet Kanununun gerektirdiği 
yerlerde başka çare kalmama unsurunun aran
ması meşruttur. Fakat asayişle ilgili yerlerde si
lâh kııllanmıa gerektiği zaman burada ibaçka ça
re kalmaması kaydı aranmamaktadır. Takdir 
tamamen silah kullananın elindedir. Bi>yle olun
ca da, önümüze şimdiye kadar ileri sürülen izah
ların zıddına bir duruım ortaya çıkıyor; o da 
şudur: Bu takdir önünde hâkim dahi bağlıdır. 
Yani, (IV) ile gösterilen bendin ikinci fıkrasın
da, silâh (kullanma hususu tamamen ve bizzat 
askerin kendisi tarafından takdir edilecektir. 

Yüksek malûmunuz, gerek Sayın Bakan, ge
rek Hükümet temsilcisi buyuruyorlar İd, doğru
dan doğruya kullanılan (Silâh evvelâ ateşe inhi
sar etmez, ateşe inhisar ettiği zaman da mutlaka 
öldürülmez. Yani, evvelâ ihtar edilir, sonra sün
gü kullanılır, sonra dipçik; bir derecelendirme
den geçirilir, ondan sonra öldürmeye gelinir, 
buyuruyorlar ki, bu bir mantık yanıltısından 
başka bir şey değildir. 

Arz i&ttiğim bu fıkra önünde ileri sürülen bu 
derecelendirme, bir mantık yanılgısından fayda
lanmaya gayret etmektir. 

Takdir bir şahsın elinde olduğu zaman, o şa
hıs bu takdiri öldürme derecesinde kullanırsa, 
hâkim dahi onun önüne, «Sen neden öldürdün, 

i neden evvelâ süngünü Işılanmadın?» diye çıka
mıyor. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, madde müzake-
rasi bitti efendim. Anayasaya aykırılık derecesi 
üzerinde durunuz efendim, çok rica ediyorum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, ben hayatî tehlikenin, kitlelere 
tevoiih edilmiş hayatî tehlikenin nereden gel
diğini, niçin Anayasa Komisyonuna gitmesi lâ-
zımgeldiğlni açıklamak istiyorum. 

Eğer burada bu takdir keyfiyeti, şahsın ta
mamen kendi inhisarında olmasa idi mıessle kal
maydı. Hayatî tehlike bir dereceye kadar ve me
selâ bir yargı denetimlinden geçme imkânını bu
lurdu. Fakat, «takdiri böyle kullandım» dediği 
anda bir görsvli, orada her şey son bulmau-rta 
ve bu yönden de hayatî tehlike yabama hakkının 
tümünü içine alan büyük tehlike ortaya çıkmak
tadır. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayıcı Baş
kan, bu kadar müsamaha edilmez... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
I Muhterem arkadaşlar, müsamahamıza tefekkür 

ederim, bu müsamaha nazarımda çok kıymetli. 
Ama müsaade buyurun, zaten sözüm bitiyor; 
son dakikaya gelmeden ıbu müsamahanızı iki 

I. dakika daha gösterseydiniz lüzum kalmazdı, 
I ama, büyük ciddiyet arz eden bu noktada saibn-

nızı neden biraz daha lehte kullanmıyorsunuz, 
onu anlayamıyorum. 

I 'Sayın miUötivekilleri, arz ettim., eski metin 
I ile yeni metin arasında, muhterem dikkatleri-
I raizden uzak tutulmak suretiyle, yüzde yüz ma-
I hiyet farla yaratılmıştır. Eğer ben bunu muh-
I terem dikkatlerinize sunamazsam, bunun aczini 
I kendi anlatıamama imkânları içinde (bulurum. 
I Fakat hiç olmazsa burada bu hususa dikkatleri

nizi çekmeye çalışmakla da vicdanî borcumu ye
rine geitirdiğiıme kendimi inandırmak isterim. 

I Ama, ne derseniz deyin, bir ısayın bakanın, bü-
I tün bir ciddiyetiyle buraya İM fıkrayı 'getirmek 

için, bu maddeyi değiştirdiğine kani olmanıza 
yer vermek istemem. 

Bundan ötesi Yüce Meclislinizin takdirine 
aittir. Ama, tasarının bir kere de Anayasa Ko
misyonundan geçirilmeli suretiyle, burada lüt-

I fetmediğiniz sabrınızın orada belki biraa daha 
| müsamahalı olacağını bekleyerek bu maddenin 
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getireceği mahzurların cnlanmjesdni, bir kere da-
fala dikkatleriaajs.3 :arz ediyorum. 

Saygılar sunanım,. 
BAŞKAN — Sayın Akmk'ın takriri okundu. 

Yalnız tekrirde vuzuh da yok. Bu maddenin mi 
Anayasa Komıby onuna şevkini arsu ibuyuruyor-
ısuaıuz efendim,? Metlinde böyle 'tir ibare de yok. 

KEBAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Var 
efendim, m^aıcı derim. 

BAŞKAN — O halde tekrar okutuyorum. 
(BLİVİS M'lkıtvckili Kenan Mümtaz Akışık'-

ın önergesi »tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — Bu maddenin imi efeoıdim? 
K E M N MÜMTAZ AKIŞIK (Kulis) — 

Evot, bu maddesin. 
BAŞKAN — Yokmuş deonck ki. «Görüşül-

msktıo oba tasarı» ediyor.mnu*. 
Sayıu Akışık'ın takririne Komisyon ve Hü

kümet kı&ılmıyorlar. TaıkrirJn dikkate alınıp' 
alınmama:;! hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Bikıkate alınmasını kabul edenler... Eıfcmsyen
ler... Kafbul ad'ilmıeaniftir. 

Sayın Ferda Güley'jn, Adalet Komisyonuna 
gönderilmesi hakkında bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Bayın Başkanlığa 
Gcrü|mekte olduğumuz 473 sına sayılı tasa

rının t i r defa da Adalet Komisyonu tarafından 
tetkikini arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Siz de, tasarı demiştiniz Sayın 
Güley. Maksadınız bu madde ile mi alâkalı, 
yoksa tümü ile mi ilgili? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu madde ile 
ilgili. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Sebep yok 
efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takririnizi izah etmek üzere buyurun 
Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Değerli arka
daşlarım, iki birleşim önce şeklen küçük görü

len, fakat önemini çok büyüttüğüm kanun ta
sarısının ilk maddesi üzerinde görüşlerimi arz 
etmiştim. 

îç Hizmet Kanunumuz, Silâhlı Kuvvetleri
mizin, adı üzerinde, içihizmetleri ile ilgili tan
zimler getirir. Bu defa hükümet bu tasarısı ile 
asker kişinin ne vakit silâhını kullanabileceğini 
tanzim eden 87 nci maddesini, yeni bir değişik
likle YÜC3 Meclisin huzuruna getirmiş bulunu
yor. 

Hükümet ve Komisyon der ki : «Mer'i 211 
sayılı Kanunun 87 nci maddesinde ne varsa, ne 
kadar varsa onları getirdim, orada çok karışık 
düzende idi, düzeltildi; eksikti, o boşluklar ve 
eksiklikleri tamamlayarak getirdim.» Dolayısıy-
le, buna ancak teşekkür edilmek gerekir. Niçin 
karşı konuluyor, eleştirmeler yapılıyor?» 

Benim önergem ve de madde için oylarınızı 
kullanacaksınız. Sayın Başkan lütfen buyursa 
ve sizler de lütfederseniz çok kısa olarak neden 
dolayı bu madde karşısında ta komisyondan 
beri cephe aldığımı, kısa hatları ile arz ve izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Güley, onun için söz ver
medim. Adalet Komisyonuna neden gönderilme
si gerektiğinin gerekçesini izah edeceksiniz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Efendim, ni
çin Adalet Komisyonuna vermek gerektiğini an
latabilmek için bu izahı yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin îçhizmet Kanununun 86 nci maddesinde, 
Silâhlı Kuvvetler asayiş hizmetlerinde kullanıl
dıkları zaman hususî kanunlarına göre kullanı
lırlar, deyip geçmiş, ve 87 nci maddesiyle (îç 
Hizmet Kanunu olduğu için) îç hizmetin gerek
leri olan unsurları saymış. 

Ne imiş onlar? «Askerler, karakol, karakol 
nöbetçisi, devriye ve nakliyat muhafazası hiz
metlerinde iken aşağıda gösterilen hallerde si
lâh kullanmaya mezundurlar.» 

Bu mezunlukla ilgili paragraflar bu kanun 
çıktığı zamanda vazıı kanun tarafından eski
lerin; «Leff-ü neşri müşevveş» dedikleri gibi 
karışık yazılmıştır. Bu tasarı şimdi, bu karışık
lığı gideriyor. Eksikleri var bu mer'i metnin; 
Silâh kullanmanın derecesi, şekli, zamanı gibi. 
Bunları da tadadî bir şekilde, unsurlarını yerli, 
yerine oturtarak metne koymuş. 
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Bu bakımdan Hükümete tasarıyı bu hale ge
tirdiğinden dolayı teşekkür etmek gerekir, 
ben ilk konuşmamda teşekkür ettim, Sayın Ba
kan bunu duymamış olacaktır; teşekkür etme
diğimi söylediler, halbuki teşekkür etmiştim. 
Fakat bir önemli unsur olarak iç hizmete bir dış 
unsur eklenmiş. O da, göreceğiniz veçhile; «As
kerler, karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nak
liyat muhafazası hizmetlerinde görevlendiril
dikleri...» dememiş de «...hizmetlerinde veya 
asayişi temin için görevlendirildiklerinde...» 

Şimdi, filhal Silâhlı Kuvvetler îl idaresi 
Kanununun 11 nci maddesi mucibince; devletin 
güvenliğinin gerektirdiği 'hallerde genel asayiş 
hizmetlerinde kullanılıyorlar ve bu madde gere
ğince kullanıldıklarında silâhlarını asker kişi 
olarak istimal edebilme yetkisini de Jandarma 
Tüzüğünün veya Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununun 16 ncı maddesinden alıyorlar. Bi
rinci konuşmamda da arz etmiştim, 16 ncı mad
de; «aşağıda yazılı hallerde silâh kullanmaya 
polis yetkilidir» diyor : 

A) Nefsini müdafaa etmek. 
B) Başkasının ırz ve canına vukubulan ve 

başka suretle men'i mümkün olmayan bir taar
ruzu savmak için. 

C) Ağır cezayı müstelzim bir suçtan maz
nun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan 
veya herhangi bir suçtan mahkûm ve mevkuf 
olup da tutulması veya nakil ve şevki polise 
emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları ve
ya bu maksatla polise taarruzları halinde yapı
lacak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve 
taarruza mani olmak için başka çare bulunma-
mışsa. 

D) Muhafazasına memur olduğu mevkii 
veya elindeki silâha veyahut kendisine verilmiş 
veya teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıs
lara karşı vukubulacak taarruzu başka suretle 
defe imkân olmamışsa» diyor. 

E, F, G, H bentlerinde başka unsurları da 
saydıktan sonra; 

1 bendi ile de : «Devlet nüfuz ve icraatına 
silâhlı olarak karşı ğelinmemişse» diyor. 

Bu kanun 1934 senesinde çıkmış 1934 sene
sinden beri polisimiz bu madde gereğince ve 
(İl idaresi Kanunu da bir o kadar eskidir) o 
günden beri genel asayiş hizmetlerinde kullanıl
dıkça Silâhlı Kuvvetlerimize dahil asker kişiler 
silâhlarını bu madde gereğince kullanıyorlar. 

Şimdi Komisyon ve Hükümet diyor ki; «Bu
rada takyit edici bir şey yok, aksine benim 211 
sayılı îç Hizmet Kanununda eskiden kayıt var
dı, ben daha da fazlasını bu tasarı ile getiri
yorum. Ne istiyorsunuz?» 

Efendim, 211 sayılı Kanuna iç hizmetin dı
şından bir dış hizmet getiriyorsunuz. Tatbi
kat bunu gerektiriyor, kabul ediyorum. Aslında 
bu asayiş hizmetini devlet güvenliği ile ilgili 
polis, jandarma, silâhlı kuvvetler kullanıldık
larında silâhın nasıl kullanılacağı hususunun 
müşterek bir kanunda tanzim edilmesi gerekir
ken (iSaym Bakan arkadaşımız da sanıyorum 
buna işaret etmişlerdi) o, o tarafta kalmış. O, 
o tarafta kalmış kimdi Silâhlı Kuvvetler diyor 
ki; «Madem ki beni genel asayiş hizmetlerinde 
kullanıyorsunuz ben silâhımı nasıl kullanaca
ğım, hangi ölçüde kullanacağım bunu kendi iç 
hizmetinde tanzim etmeliyim.» 

Pekâlâ et, yani böyle olmamalı idi ama ma
demki başka türlüsü şimdi yapılmamış bu du
rumu iyi niyetin, tatbikata kolaylık getirmenin 
bir işareti saymamak mümkün değildir. Ancak 
böyle olunca, yani; karakol, karakol nöbetçili
ği, sevkiyattan kaçmak... Falan gibi asker kişi
nin kendi iç hizmetleriyle ilgili hizmetlerde si
lâhını nasıl kullanacağı hususu değil de; genel 
alayiş hizmetlerinde, bilmem DİİSK'in İstan
bul'da yaptığı toplantıda ve saire gibi... 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, bir husu
su rica edeceğim. Madde görüşmesi bitti efen
dim. Niçin Adalet Komisyonuna gönderilmesini 
istiyorsunuz? Lütfediniz de bu kelimeyi kulla
nınız efendim, ben de vazifemi yapayım. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Baş
kanım ve değerli arkadaşlarım; 

Bunları ilk konuşmamda mümkün olduğu 
kadar vuzuhla ifade etmeye çalışmıştım ve ko
misyonun bu maddeyi geri alarak ıslah etmesi 
zaruretine işaret etmiştim. Bütün bunlardan 
sonra maddenin sonu «Sorumluluk» diye bir 
matlapla bir fıkra getiriyor. O fıkrada; 

6. — Sorumluluk : «Her olayın cereyan etti
ği haller ve şartlar gözönünde tutulmak kay-
dıyle silâhını kullanan askere ve silâh kullanma 
emrini veren birlik komutanına sorumluluk 
yüklenemez.» 

İlk konuşmamda da işaret ettim; iç hizmet
lerden dış hizmetlere Silâhlı Kuvvetleri götürür 
yoruz ve bu bir vakıadır ve burada silâhını na-
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sil kullanacağı tanzim edildiğine göre, bu so
rumluluk daha da artıyor, daha da genişliyor, 
daha da 'büyüyor. Mutlaka bu sorumluluk mad
desine hukukî bir mesnet getirmek lâzımdır. 
Hukuk devletinde başka türlüsü düşünülemez 
demiştim. Fakat komisyon maddeyi geri alma
dığı için şimdiden bu önergem ile meselenin bir 
defa da Adalet Komisyonunda değerlendiril
mesini zaruri görmekteyiz. 

Bir hukuk devletinde silâh kullanacaksınız, 
Anayasaya göre kişinin dokunulmaz haklarının 
en bağında, en üstünde gelen yaşama hakkını 
devletin yüce menfaati için onun elinden al
mak gerektiğinde alacaksınız (elbette alacak
sınız) fakat koruduğunuz devlet hukuk devle
ti ise, bir ilkel çöl devleti değilse hukuk devle
ti, elini ayağını daha başlangıçta kendisi bağ
lar, çözük bırakmaz. Halbuki bu madde yuka
rıda arz ettiğimiz hususu çözük bırakıyor. 
Aman bunu değiştirin diyorum; «Hayır, bu 
bizim ihtiyacımızın tam karşılığıdır» deniliyor. 
îhtiyaç olarak ileri sürdüklerimi Adalet Ko
misyonu belki anlayacaktır ümidi ile bu mad
denin bir de Adalet Komisyonu tarafından gö
rüşülmesini rica ediyorum. 

Diyeceksiniz ki, bu husus Polis Vazife ve 
teelâhiyetleri Kanununda var mı, Jandarma İç 
Tüzüğünde var mı? Sorumluluk getiren, yani 
silâhını sübjektif ölçülerle meselâ korkarak, 
meselâ düşmanlıkla, meselâ her hangi başka ne
denle, yani hizmetin gerektirmediği ve bu ka
nunun saymadığı bir hal ile kullansa bir adam 
o zaman bu 6 ncı maddeye göre deniliyor ki : 
«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz-
önünde tutulmak kaydiyle - Lütfedilip bu ka
dar söylenmiş ? «... Silâhını kullanan askere ve 
silâh kullanma emrini veren birlik komutanı
na sorumluluk yüklenmez.» Bu sorumluluk 
maddesi mi, sorumsuzluk maddesi mi? 

'Geçen sefer iSaym Bakan, verdikleri cevap
ta dediler ki; «Filhal bu tarzına göre sorum
suzluk maddesi gibi görünüyorsa da, bunun so
rumluluğunu tâyin eden bu sorumsuzluk gibi 
görünüşüdür.» Eica ediyorum, sorumluluğun 
tâyinini sorumsuzluk ile yaparak böyle hayati 
bir kanunu Anayasamızın hukuk devleti tâbiri
nin ışığı altında Yüce Meclis nasıl çıkarabilir? 

'Bakınız, Yüce Meclis 7 - 8 ay evvel bir ka
nun çıkarmış. Okuyorum... 

BAŞKAN — Saym Güley, efendim madde
nin müzakeresini yapmıyoruz beyefendi. Hem 
zatıâlinizden rica ediyorum, hem de takriri bu
lunan ve bundan sonra söz alacak olan arka
daşlarımdan rica ediyorum; kısaca takririnizin 
mahiyetini izah edin der İçtüzüğümüz, madde
nin müzakeresini yapmaya izin vermez efen
dim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanım, teşekkür ederim uyarınıza ve müsa
mahanıza. Şüphesiz önergemin bir defa da Ada
let Komisyonu tarafından görüşülmesinin ne
denlerini Yüce Heyetinize kabul ettirebilmek 
için bu izahatı vermek zorundayım. Yoksa ko
nuşmanın bu niteliği olmasa idi kısa olarak ar
zı Tüzük gereği idi. 

Şimdi 7 - 8 ay evvel bir kanun çıkarmışız is
mi : Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi 
Hakkında Kanun, Numarası 1481 kabul tarihi : 
8 . 9 . 1971. 

Madde 1. — Polis ve Jandarma diğer kanun 
ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak üze
re aşağıda yazık hallerde de silâh kullanmaya 
yetkilidirler : 

a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyetleri 
Kanununun 16 ncı maddesindeki yazılı haller
de. 

b) «...Bir başka geniş unsur sayıyor şu, şu, 
şu hallerde silah kullanır diyor polis ve jandar
ma. 

Madde 3. — Bu kanun hükümleri dairesinde 
silâh kullanan polis veya jandarma hakkında 
hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları ve
ya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Dava açıldığında sanık, duruşmadan vares
te tutulabilir ve hakkında açığa alma, işten el 
çektirme işlemi uygulanmaz, 

Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanunu 1934 
yılında çıkarken ne başka unsurlar gelmiş, ne 
de böyle bir unsur gelmiş. O zamanki Anayasa
mız bu Anayasa gibi sosyal hukuk devleti tanı
mını getirmiyor. Ama şimdi getirdiği için ve ay
nı zamanda da bir hukuk devleti olduğumuz 
için, bu kanunu çıkarırken aynı espri içinde 
çıkarmış olmamıza rağmen; «silâhını kötüye 
kullanırsan» demiş devlet bizim elimizle, bizim 
ağzımızla; «Eğer silâhını haksız kullanırsan^ 
hukuk dışı kullanırsan velev beni korumak için 
kullanmış olsan dahi seni cezalandırırım, gere
ğini yerine getiririm» demiştir. Şimdi bunu de-
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miyoruz, ki ben bunun denilmesini istiyorum 
bunu demediğimiz gibi her olayın cereyan et
tiği haller ve şartlar gozönünde tutulmak kay-
diyle silâhını kullanan askere ve silâh kullan
ma emrini veren birlik komutanına sorumluluk 
yüklenemez.» Maddenin başlığı da «Sorumlu
luk.» Sorumluluk yüklenemezmiş... (A. P. sıra
larından «Hep aynı şeyleri söylüyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Güley, çok rica ederim 
efendim, sabrı suiistimal etmeyiniz. Tüzüğe sa
dık olalım beyefendi. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ben hu
lûs ile bu tasarıdaki önemli boşluğu ifade et
meye çalıştım. Eğer maddenin bir defa da Ada
let Komisyonunda görüşülmek üzere şevkine oy 
verirseniz, hukuk devleti olmanın bir önemli 
gereği Yüce Heyetiniz tarafından yerine geti
rilmiş olacaktır. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güley'in takriri okundu. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Takririn 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer tarafından veril
miş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 87 nci maddesi

nin (VI) ncı bendinin aşağıdaki şekilde tadili
ni arz ve teklif ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 

VI - Sorumsuzluk : 
Yukarıda sayılan hallerde silâh kullanan 

askere ve silâh kullanma emrini veren birlik 
komutanına sorumluluk yüklenemez. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz efendim. Çünkü buradaki metin de aynı şe
yi ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Metniniz aynı şeyi ifade etmek
tedir. 

Sayın Başer, Sayın Tosyalı, aynı şeyi ifade 
etmekte olduğunu beyan ederler. O sebeple ka
tılmamaktadırlar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer tak
rirlerini geri aldılar. 

HAYRETTİN NAKÎBOĞLU (Kayseri) — 
Komisyondan bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Takrirleri oyluyoruz efendim. 
Sıra takrirlerin müzakeresinde. 

HAYRETTİN NAKÎBOĞLU (Kayseri) — 
Komisyondan bu takrirle ilgili bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Pek de haklısınız. Sayın hatip
ler öyle konuşuyorlar ki, sanki madde görüşü-
lüyormuş gibi. Takrirlerin müzakeresinin usu
lü : Takriri okuyoruz, komisyon ve hükümet
ten soruyoruz ve oyluyoruz. Eğer kabul edil
mezse takrir sahibinin kısaca izah hakkı var. 
Onun dışında başka bir işlem yapamıyoruz. 

ıSaym Şinasi özdenoğlu'nun bir takriri var, 
okutuyorum. 

ISaym Başkanlığa 
Tasarının 87 nci maddesinin (VI) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

VI - Sorumluluk 
«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 

gozönünde tutulmak kaydıyle, silâhını kulla
nan askerin veya silâh kullanma emrini veren 
birlik komutanının sorumluluğunu askerî ada
let mercileri tayin eder.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
Mî£LÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, bu önerge kabul edilirse hiçbir kimseye 
vazife gördüremeyiz. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz? Vazife gördürüp gördürmemek ikin
ci planda. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

Hükümet?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
Takririnizi kısaca izah etmek üzere buyu

run Sayın özdenoğlu. Çok rica edeceğim kısa 
olsun. Bendeniz ihtar ettikçe üzülüyorum doğ
rusu. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Bu madde üzerinde herşey söylendi. Madde
nin can alıcı noktası ve ruhu (VI) numaralı 
bent olarak gösterilen «sorumluluk» hükmü
dür. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Hukukunda her 
suç mutlaka bir ceza tehdidi altına alınmıştır. 
Aslında Ceza Kanunlarının hedefi de budur. 
Ceza hukukunun meşhur prensibidir, hep bili
riz ; kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz. 

Diyeceksiniz ki, îç Hizmet Kanunu bir ceza 
Kanunu değildir. Evet, bir Ceza Kanunu de
ğildir ama, bir sorumluluk hükmü getiriyor. 
«Sorumluluk» başlığı altında bir hüküm getiri
yor değerli arkadaşlarım. 

«ıSorumluluk» başlığı altındaki bu hüküm 
içerisinde, bu sorumluluğu tespit edecek merci
in mutlaka gösterilmiş olması lâzımdır. 

Gayet kısa maruzatta bulunacağım ve yük
sek takdirlerinize terkedeceğim. önergemde 
esasen meseleyi bir hukuk teminatına, bir temi
nat barikatına bağlıyorum. Yani, uygulayacak 
makamlar için, adalet için, bizatihi Sayın Ko
misyon için de böyle bir hükmün girmesinde 
sayısız fayda var. Çünkü, ne diyor bu paragraf? 
«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar g'öz-
önünde tutulmak kaydıyle...» Kim takdir ede
cek bu şartları değerli arkadaşlarım? Bu so
rumluluğu, «her olayın cereyan ettiği haller 
ve şartlar» ı tayin edecek bir makam zikredil
miyor ve sonunda da, gerek silâhı kullanana ge
rek silâhı kullanma emrini verene sorumluluk 
yüklenemez diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir sorumluluğu ara-
ken kesin bir hüküm vazetmeye mecbursunuz. 

Şimdi ben diyorum ki, bunu tayin edecek 
bir makam vardır ve olmalıdır. Maddede zikre
dilmemiş. Arkadaşlarım elbette diyeceklerdir ki, 
askerî mahkeme var... Sayın Bakan geçen gün 
bir ifadede bulundu; «Silâh kullanmak mutla
ka ateş etmek değildir» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, ya ateş edilirse?.. Bu 
ateş etme sonunda bir suç işlenirge bir vatandaş 
ölürse, ki tatbikatta çok görülüyor, cezasız mı 
kalacaktır? Bu madde hükmüne göre, gerek si
lâhı kullanan gerek ona kullanma emrini veren 
mutlak bir sorumsuzlukla karşı karşıyadır. Hiç 
kimse hesap soramaz. 

Biz diyoruz ki, bu derece tutarsız, bu derece 
sorumsuz bir hükniü geçirmiyelim. Lütfedin. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorumsuzluk hepi
mizi sorumluluğa, önce vicdan sorumluluğuna 
götürür. 

Öyleyse; işlenmiş olan fiilde ya da suçta 
(gayet tabiî suç işlemesi halinde.) sorumlulu
ğun takdirini askerî adlî mercie bırakalım. 

Mahkeme mi bu? Hayır. Askerî savcılık mü
essesesi vardır, önce, savcı en kısa yoldan ha
zırlık tahkikatı yapar. Delilleri toplar; işte bu 
olayın cereyan ettiği halleri ve şartları kanu
na ve usule uygun olarak tespit eder. Ya takip
sizlik kararı verir; mesele yoktur, yahut da da
va açar. 

îşi, hiçbir hukuk prosessinden geçirmeksi
zin, mutlak surette sorumsuzluk kaydına bağla
mak, aslında, bütün askerî adlî mercileri bir 
yana atmak demektir. Madde onu söylüyor. De
ğerli arkadaşlarım, «Efendim, mahkemeye gidi
lecektir,» diyebilirler. Evet, mahkemeye gitmek 
•belki senelerce sürebilir. Kısaltıyorum; diyo
rum ki, askerî adlî merci elkoysun; onun tak
dir hakkına gidelim. Adaleti kurtarmak için, 
adaleti tecelli ettirmek için bir askerî adlî mer
ciin takdirlerine sığınmak, adalete inanmaktan 
başka bir şey midir değerli arkadaşlarım? 

Lütfen bundan kaçınılmasın. Bu sorumsuz
luk hükmünü ne hukuk kurallanyle, ne de 
Anayasa kurallanyle bağdaşamaz. Hiçbir de
ğerle ölçülemeyecek olan insan hayatına kas-
den bu sorumsuzluk hükmü, korkarım ki bir 
gün hepimizi vicdanlanmızm sorumluluğu önün
de mahkûm eder. 

önergem meseleye çözüm getirmektedir. Yü
ce Heyetinizde beliren görüşler de bu yöndedir. 
Konuyu çözümleyecek olan önergeme Yüce 
Heyetinizin katılmasını dilerim, saygılarımla 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır, önerge sahibi önergesini 
kısaca izah etmiştir, önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylannıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul.buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

iSaym Aybar,m takriri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
211 sayılı Kanunun 87 ve 88 nci maddelerini 

değiştiren kanun tasansmın 1 nci maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
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eder, açıklamada bulunmak üzere söz verilme
sini ve her fıkranın ayrı ayrı oylanmasını dile
rim. 

İstanbul Bağımsız Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

1. ISilâh kullanılmasını gerektiren haller : 
(a) fıkrasından : «veya tehilkeli bir tehdit» 

sözcüklerinin çıkartılmasını, 
(c) fıkrasından; «muvakkaten yakalanmış 

<bir şahıs veyahut» sözcüklerinin çıkarılmasını 
ve cümle sonundaki «yakalanması için» ibaresi
nin, «sağ olarak yakalanması» biçiminde değiş
tirilmesini ; 

(e) fıkrasının metinden tamamen çıkartıl
masını ; 

II - ISilâh kullanma derecesi : 

(1) No. lu fıkradan; «veya tehdidin» söz
cüklerinin çıkarılarak, fıkranın; «Şahıs veya 
topluluk silâhsız ise; mukavemet, taarruz veya 
müessir fiilin derecesine göre, asayiş hizmeti ile 
görevli birlik komutanı, gerekli uyarmayı ya
parak silâh kullanılacağını ihtar eder. Bu ihta
ra itaat edilmezse, bunu sağlamak için, ateş et
memek şartiyle ve ağır yaralama ve ölüme se-
bebolmaksızın silâh kullanılır.» biçiminde de
ğiştirilmesini ; 

III - İSilâh kullanma tarzı : 
(2) No. lu fıkradan; «veyahut tehlikeli bir 

tehdide» sözcüklerinin çıkartılarak, son cümle
nin; «Sonra ayağa doğru ateş edilir, mukave
met veya taarruza varan mukavemet hali ateş 
edilerek devam ettirilirse, taarruz, mukavemet 
ve ateşin ağırlığıyle orantılı olarak, hedef göze
tilmeksizin ateş edilir.» biçiminde değiştirilme
sini ; 

VI - ÎSorumluluk : 
Bu fıkranın; «Silâhını kullanan erin ve si

lâh kullanma emri veren birlik komutanının so
rumluluğu, Türk Ceza Kanununun, Birinci Ki
tabının, 4 ncü babı hükümleri uyarınca yetkili 
mahkemece tâyin olunur» biçiminde değiştiril
mesini; ve 88 nci maddenin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Mehmet Ali Aybar 
BAŞKAN — 88 nci madde ile ilgili takri

riniz, ayrıca 88 nci madde müzakere edildiğin
de oylanacaktır. 

Sayın Komisyon, iSaym Aybar metinde bir
çok tadiller istemektedir, katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMÎSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katiyen. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. 'Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Buyurun Sayın Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 

Başkan, takrirdeki hususların ayrı ayrı oy
lanmasını da istiyor. 

BAŞKAN — Usulümüzde ayrı ayrı oylama 
yok. Tek bir maddedir, madde metninde deği
şiklik yapılmasını muhtevidir. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
• Yüce Meclise sunduğum değiştirge önergesi, 

Anayasamızın ruhuna ve açık sözüne tamamen 
uygun ve demokratik hukuk devletini har hal 
ve kârda koruma kasdıyle kaleme alınmıştır. 

Kanunların en kötüsü, mevcut bir tehdit ve 
tehlike karşısında alelacele kaleme alınmış olan 
metinlerdir. Hiç şüphesiz bütün kanunlar bu 
niteliktedir. Yani bir ölçüde, mevcut bir duru
ma tepki teşkil ederler. Ama, demokratik, insan 
haklarına dayalı bir hukuk devletinde, kanun
lar, mevcut bir tehlikeyi defetmek için dahi ka
leme alınmış olsalar, birtakım prensiplere say
gılı olmak mecburiyetindedirler. Çünkü bu lâ-
zime yerine getirilmediği takdirde, demokratik, 
insan haklarına dayalı hukuk devleti olmaktan, 
devlet, çıkar. Korumak istediğimiz devleti, biz
zat bu kanunla, bizzat kendimiz tahribstmiş olu
ruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 14 ncü 
maddesi kişinin dokunulmazlığından bahseder 
ve der ki; herkes yaşama, maddî ve manevî var
lığını geliştirme haklarına ve ki§l hürriyetine 
sahiptir. Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti ka
nunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Demek ki, temel hakların en kutsalı olan ya
şama hakkı ortadan kaldırılabllmek için, sınır
lanabilmek için mutlaka ilgili ve yetkili mahke
menin kararı şarttır. Buna dayanmaksızın ileri 
sürülecek gerekçeler ne olursa olsun, bir veya-
hııtta birkaç kişinin hayatına son verebilecek 
işlemlerde bulunmak, yani bir taarruzu defet
mek için silâh kullanmak ve bir veyahutta bir-
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kaç kişinin ölmesine, yaralanmasına sebebiyet 
verme hali, Ceza Kanunumuzun memnu fiillere 
terettübettirmiş olduğu hükümlere tabi olur. 
Yani, bu gibi ahvalde ceza verilmemesi için, 
mutlaka, Ceza Kanunumuzun cezaî mesuliyeti 
tayin eden hükümleri muvacehesinde bir mah
keme kararının varlığına ihtiyaç vardır. 

işte ben bu noktalardan hareket etmek su
retiyle önümüze gelen tasarıya birtakım değiş
tirge hükümleri getirmek istedim. Önce, bu ta
sarı, Hükümet tasarısı birçok halleri düşündü
rüyor. Meselâ, bir tehdidin varlığından söz edi
yor. Meselâ, lafzen ve hakaret teşkil edecek söz
lerle tecavüzlerden bahsediyor. Ve her iki hal
de de, silâh kullanılabileceğini ifade ediyor. Di
ğer bir taraftan, muvakkaten yakalanmış olan 
kimselerin kaçmaya teşebbüs etmeleri halinde 
dahi silâh kullanılabileceği ifade ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, muvakkaten yakalan
mış kimsenin suçluluğu bile belli değildir. Kal
dı ki, aynı fıkranın hemen biraz, bir cümle al
tında tutuklu olan kimselere karşı da, kaçmaya 
teşebbüs edecek olurlarsa, silâh kullanılacağı 
ifade ediliyor. Bu silâhın hangi derecede kulla
nılacağı tasrih edilmemiş. Binaenaleyh, ölüme 
kadar varabilecek derecelerde silâh kullanılaca
ğı anlaşılıyor. Beri yandan, mahkûmlara karşı 
silâh kullanılmasından bahsediliyor. Belki bazı 
milletvekilleri bunu makûl karşılayabilirler. 
Hükümlüdür, hükümlü kaçmak istiyor, buna 
karşı silâh kullanılacaktır. Hükümlüdür ama, 
neden dolayı, ne kadar zaman için hüküm giy
miştir? Meselâ üç ay hafif hap ise, yahut da ha
pis cezasına hükümlü olan bir kimse de kaçar
sa, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ceza 
Kanununun 49 ncu maddesi. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
itibarla, bir arkadaşımızın yerinden söylediği 
gibi Ceza Kanunumuzun 49 ncu maddesinin 
getirmiş olduğu prensiplere dayanılarak hare
ket edilmesi zarureti vardır. 

Sayın milletvekilleri, demokratik esaslara 
dayalı bir hukuk devletinde sorumsuzluk, mües
sese haline getirilemez. Mutlaka her fiilin, her 
yetkinin bir sorumluluğu vardır. Asayişi iade 
etmek için bir askerî birlik görevlendirilmiştir. 
Görevi gereğince birtakım müessir fiillere baş
vurmaktadır. Bu müessir fiillerin, halin icapla
rını aşıp aşmadığını mutlaka üçüncü bir maka

mın, merciin yani mahkemenin tayin etmesine 
zaruret vardır. Bunun dışına çıkarsak, hukuk 
devleti, demokrasi filan güzel sözler olmaktan 
öteye gitmez, filhal, Türkiye'de otoriter ve to
taliter bir rejime doğru giden yolun kaldırım
larını, bu gibi"kanunlarla döşemiş oluruz. 

Onun için, biraz evvel okundu benim öner
gem. Bu önergede bazı fıkralardan bazı cümle
lerin çıkarılmasını istedim. Ve bazı fıkralara 
bazı kelimelerin ilâvesini istedim. Meselâ canlı 
olarak yakalanmasını şart koydum. Evet, silâh 
kullanacaksın, fakat, Sayın Millî Savunma Ba
kanı «zaten metinde de var. Silâh kullanmak 
mutlaka ateş etmek değildir. Dereceleri vardır, 
dipçik kullanılır, dürtülür ve saire» dedi. Evet, 
onlarla yetinerek, her halde kaçan bir kimseyi 
canlı olarak yakalamayı kastedeceğiz. Bir baş
ka tefrik daha. Kalabalık saldırgan bir halde 
direniyor. Ama, bu kalabalık, bu direnen kişiler 
silâhlı mı, değil mi? Mutlaka bu tefrikin de ge
tirilmesi lâzım metne. JMetinde bu tefrik yok. 
Kalabalık silâhsız, askerî birlik tepeden tırnağa 
müsellah. 

Değerli milletvekilleri, karşımızda olanlar bu 
memleketin vatandaşları, ordu kendi vatanda
şına karşı silâh kullanacak. Bunu iyi düşüne-
rak, iyi ölçerek ve sınırlarını gayet iyi çizerek 
tayin etmek mecburiyetindeyiz. Bu haliyle bu 
metin, ifade edeyim ki, Anayasaya aykırıdır. 
Ceza hukukumuzun temel ilkelerine aylarıdır. 
Bunun böyle çıkarılmamasında yarar vardır. 
Tekrar ediyorum, içinde bulunduğumuz şartlar 
gözönüne alınarak aşırı metinlerle kanunlar çı
karılmak isteniliyor. Bunda isabet yoktur sayın 
milletvekilleri, isabet yoktur. Bu, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlarda savunmak istediği
miz demokratik rejimi bizatihi tahribedecek bir 
yolu açar bize. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Reji
me inanıyorsan endişe etme. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Reji
me inanmak kâfi değildir. Rejimi yaşatacak ted
birlerin de alınması zarureti vardır. (Adalet 
Partisi sıralarından «işte onlar, bu tebrilerdlr» 
sesi) 

işte bu tedbirlerle o rejimi yaşatacak bir or
tam yaratmak mümkün olmadığını izah etmek 
istiyorum. Anayasamızın 14 ncü maddesini arz 
ettim. Anayasamızın 14 ncü maddesi, hayat hak
kının izalesi İçin mutlaka yetkili mahkemenin 
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kararını şart koşuyor, imza koymuş olduğumuz 
Avrupa însan Hakları Sözleşmesinin 2 nci mad
desinde de aynı hüküm var. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
münistlere söylesene o insan haklarını. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — An
cak ve ancak bu kayıtlara tabi olarak kanun 
çıkardığımız zaman demokratik ülke vasfını 
muhafaza ederiz. Bunun dışma çıkıldığı tak
dirde, korumayı istihdaf ettiğimizi söylediğimiz 
duruma ters düşer ve demokratik rejimi bizzat 
kendi ellerimizle tahribetmis oluruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar tarafından veri
len takıirle, maddenin muhtelif bentlerinde de
ğişildik yapılması talebolunmuştur. Komisyon 
ve Hükümet tüm tadil tekliflerine katılmamak
tadır. 

Okunan tadil teklifinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkanım, kaç tane daha önerge var bundan 
sonra? 

BAŞKAN — iki .takrir, Sayın Ferda Güley, 
Sayın Hayrettin Nâkiboğlu. Takriri okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesiy
le değiştirilmek istenen 211 sayılı Kanunun 87 
nci maddesinin (II) - Silâh kullanma derecesi 
başlığı ile başlayan fıkrasının, bu kanunda ya
zılı hizmetlerin veya asayişi temin görevinin 
yapılması sırasında silâh kullanması için başka
ca bir çare kalmaması veya zaruret olması şart
tır mahiyetinde tanzim edilmesini saygı ile tek
lif ederim. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
mıyor. Sadece takririnizi izah etmek üzere bu
yurun efendim. Takrir hududu içinde kalmadı
ğınız takdirde söz olan arkadaşların sözünü ke
seceğimi de ifade ederim. Kısaca, veciz, içtüzük 
hükmüne uygun olarak. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Te
şekkür ederim efendim. Bu kadar dikkatimi 
çekmenizi iltifat kabul ediyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, 
BAŞKAN — Başkanlık da görüşme tarzını 

takibetmektedir muhterem Akışık. Buyurunuz, 
devam buyurun. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, burada üzerinde durmak 
istediğim mesele şudur; madde, hizmet ve görev 
diye bir ayırım yapmıştır. Hizmet, iç Hizmet 
Kanununun icabettirdiği çalışma halleridir. Gö
rev, asayiş babında yapılması lâzımgelen haller
dir. Silâh kullanma derecesi şeklinde büyük 2 
ile gösterilen hususlar da, bir garanti, bir nevi 
lehte bir unsur getirilmiştir. Bu lehte unsurun 
yalnız İç Hizmet Kanunu uygulamasında lehte 
getirilmesini bendeniz müsait görmüyorum. Bu 
lehte unsurun, hem iç Hizmet Kanunu uygula
masında, hem asayiş uygulamasında kabul edil
mesini öneriyorum bu teklifimle. 

Mesele şu, az evvelki konuşmamda arz et
miştim, yukardaki fıkralarda, «başka çare kal
mamışsa» kaydı kaldırılmıştır. Yalnız, büyük 2 
ile gösterilen kısımlarda, «başka çare kalmamış
sa» kaydı getirilmiş, ama nerede? Yalnız iç hiz
met uygulamasında getirilmiştir. Görev yapma
da getirilmemiştir. Yani, bir birlik veya bir şa
hıs, bir er eğer asayişle ilgili görev yapıyorsa 
adam öldürme derecesinde silâhını kullanacak 
ve bu silâhını kullanırken başka çare olup olma
dığına da bakmayacaktır. Yani kaçan bir şahsı 
kovalamaya dahi tenezzül etmeden, arkasından 
vurabilecektir. Burada, şu önemli fark ortaya 
çıkar, genel hatlarıyle ifade edersek, asker ve 
sivil ayırımı mevzuubahistir burada. Maddeyi 
müteaddit defalar okudum. Verdiğim önerge, 
maddenin 1 nci fıkrasının aynen ikinci bölümde 
tekrarından ibarettir. Zannediyorum ki, bura--
da artık hiçbir bahane gitmemesi lâzım. Hiçbir 
bahanenin kabul edilmemesi lâzım. Eğer, hayır 
denirse, gerçekten bilerek, ama çok gizli mahi
yette bir asker - sivil ayırımı altında askere si
lâh tevcih edilirken başka çare kalmaması kay-
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di arandığı halde, sivile tevcih edilirken böyle 
bir çare aramak gibi bir kayıt da hesaba katıl
madan, tereddütsüzce silâh kullanılacaktır. Şu 
hale göre yukardaki madde şu; askerler kara
kol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muha
fazası hizmetlerinde veya asayişi temin için gö
revlendirildiklerinde silâh kullanabilirler. 

Biz de ne diyoruz? Bu maddede yazılı hiz
metlerin yapılması sırasında veya asayişin temi
ni sırasında silâh kullanması için başka bir ça
re kalmaması veya zarureti olması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada hissiyata 
kapılmayalım. Bir parti tefriki, bir iddialaşma 
şekline getirmeyelim. Eğer lütfederseniz, yu
kardaki fıkranın metnini burada aynen tekrar 
edersek, - ki, birbirinin aynıdır - bu müthiş teh
likenin bialm elimizle ve ağzımızla vücut bul
masına meydan vermemiş oluruz. Ama böyle 
bir tehlikeye, Büyük Mecliste bulunan sayın 
arkadaşlarımı ikna edememişsem, hiç olmazsa 
Sayın Bakanın veya muhterem Bakanlık tem
silcisinin, bu tasarıyı getiren görevlinin, bizim 
buradaki esas kastımızın, şahıs ister görevli ol
sun, ister hizmetli olsun, her halükârda silâh 
kullanmak mecburiyetinde kaldığı zaman başka 
hiçbir çarenin kalmadığına kanaat getirmesi 
şartını ihya etmek istediğimizi belirtmek iste
riz, desin. Son teminatımız bu oluyor. 

Ama, size hemen şunu da söyleyeyim ki, bir 
kanunun sarih metni önünde böyle bir teminat 
dahi bizi üstün sorumluluktan kurtarmaz. Bu 
büyük tefriki biz kendi elimizle ihya etmiş ol
mayalım. 

Sayın. Bakan, eğer ilk konuşmalarında bu 
hususa dikkat etmeden, dikkatlerini çekmeden 
mütalaalarını yürütmüşlerse, kendilerine bir fır
sat vermiş oluyorum. Lütfeder, izah ederlerse 
ve siz Yüce Meclis lütfeder önergenin birinci 
cümlesinin burada tekrarını kabul buyurursa, 
bu meseleyi en asgarî zararla kapamış oluruz 

Takdir Yüce Meclisinizindir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 'Sayın Akışık'ın takriri okundu, 
Komisyon ve Hükümet takrire katılmadıkları
nı ifade ettiler. Takririn dikkâte alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikka
te alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ferda Güley'in bir takriri vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin (II . Silâh kullanma derece

si :) başlığı altındaki ilk paragrafın maddenin 
başına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

ALİ YILMAZ (Hatay) — iSayın Başkan, 
evvelki önergenin aynısı değil mi, efendim? 

BAŞKAN — Aynı, aynı efendim, takdim te
hir yapılmasını istiyorlar. 

Sayın Komisyon, takrire katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet, -katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, 
neticeye herhangi bir tesir yapmıyor, o bakım
dan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Neticeye müessir olmadığı, bir 
değişiklik yapmadığı cihetle katılmadıklarını 
ifade ediyorlar, komisyon ve Hükümet. 

Sayın Ferda Güley, takriri izah etmek üze
re, buyurun efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu önergemle kabulünü rica etti
ğim husus, son derece basit sade bir şeydir. Es
ki metinde haller tadadedllirken, şartları her 
halin sonuna konulmuş. Şöyle diyor, efendim, 
«başkaca bir çare kalmamışsa» meselâ (a) pa
ragrafı böyle bitiyor, (b) paragrafı ise, «eline 
alan kimseyi itaata icbar için başkaca çare kal
mamışsa» şeklinde gidiyor. 

Halbuki yeni metin, gelen tasarı, gidermek 
için,... zorlamak için,... yakalamak için...» diye 
bitiyor. Haller ve şartlar hepsi için müşterek 
hale sokulmuş, İyi yapılmış, fakat kötü yere 
monte edilmiş. 

Sayın Akışık arkadaşım, bir başka ifade tar
zı içinde sanıyorum ki, bunun ihtiyacı ile konuş
tu. Şimdi maddeyi böyle yazmış yazmış... 87 nci 
maddenin; 

«I - (Silâh kullanılmasını gerektiren haller : 
II - Silâh kullanma derecesi : 
III - Silâh kullanma tarzı : 
IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek : 
V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar : 
VI - Sorumluluk : » 
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Şimdi her hal için müştereken şartı getiril
miş ya usulen, bunun ya maddenin sonunia ya 
da en iyisi başında bulunması lâzımgelirken, ta
sarıyı hazırlayanlar «silâh kullanma derecesi» 
diye, maddenin bir II nci bölümünün basma «bu 
maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında 
silâh kullanılması için başkaca bir çare kalma
ması veya zaruret olması şarttır.» demiş. 

E, yukardakiler, bu madde burada başlamı
yor ki, bu madde taa yukarda başlıyor. «Madde 
87 -» diye başlıyor. Demek ki, «Askerler; kara
kol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muha
fazası hizmetlerinde veya asayişi temin için gö
revlendirildiklerinde aşağıda gösterilen haller
de silâh kullanmaya yetkilidirler.» Bunu ya 
maddenin başına koyacaksınız, ya hepsinin so
nuna koyacaksınız. Ateş kullanma derecesi ile 
bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sıra
sında silâh kullanılması için başkaca bir çare 
kalmaması veya zaruret olması,» diye bir hük
mün yerine, - esasen bunu komisyonda da ileri 
sürmüştüm, o vakit Hükümet temsilcisi arkada
şımız «hakikaten burada bir zühul var, bunu ba
şa almak lâzım, yahut sona almak lâzımdır de
mişti. - Fakat sonraki müzakerelerde metnin 
tamamının aynı şekilde geçmesi lehinde oy ve
ren arkadaşlar çok olduğu için bu haliyle, dü
zeltilmeden gelmiş bulunuyor. Yani komisyo
nun da Bakanın da bunu bu haliyle bırakmasın
da ısrar etmesini anlayamıyorum. Bir şey değiş
tirmek için değil, «Bu maddede yazılı hizmetle
rin yapılması sırasında silâh kullanılması için 
başkaca bir çare kalmaması veya zaruret olması 
şarttır» bu metin her halin sonunda bunu tek
rar etmişken, bu metin tekrar etmiyor, topluca 
bir yerde kullanıyor. Bunu nerede kullansın, sa
yın arkadaşlarım? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEBİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Hiçbir şey de
ğişmiyor. 

MİLLÎ 'SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Burası da
ha müsait onun için, buraya koyduk. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Burası mı 
daha müsait? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet bura
sı daha müsait. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
Kısaca beyanı fikrettinlz, siz efendim, karşı

lıklı konuşmayınız. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, ben başta veya sonda bulunmasının 
gerektiğine inandığını için bu önergeyi verdim. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley'in önergesi 
okunmuştur. Komisyon ve Hükümet katılmadık
larını ifade etmişlerdir. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Hayrettin Nakiboğlu'nun bir takriri 
vardır, okutuyorum. 

Konuşulmakta olan tasarının 1 nci madde
sinin VI. ban dine «tutulmak kaydıyle» kelime
lerinden sonra «bu madde hükümlerine göre» 
ibaresinin ilâvesini saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
. Hayrettin Nakipoğlu 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılıyo
ruz efendim.. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
I Hükümet? 
I MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Tereddüdü 
gidermesi bakımından katılıyoruz, açıklık geti
riyor. 

BAŞKAN — Tereddüdü kaldırması bakı
mından katıldıklarını ifade ediyorlar. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, filhal katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Filhal ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Filhal katıldıklarını ifade edi
yorlar. Filhal katılmış olmakla; maddeyi tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 
«Madde 88. — 'Silâh kullanma yetkisini haiz 

I bulunan her asker veya silâh kullanma emrini 
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vermeye yetkili her komutan kanunun tâyin et
miş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında 
kullanmaz veya silâhlarından tamamiyle istifa
de etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırı
lır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sa
yın Hasan Akçalıoğlu, buyurunuz. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu geç saatte söz almak mecburiyetinde kal
dığım için hepinizden özür dilerim. 

Söz almak niyetinde değil idim, fakat bugün 
ve bundan evvelki müzakerelerde söz alan bir
çok hatip arkadaşlarımız, 211 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 8# nci 
maddelerinin tadili dolayısıyle getirilen tasan 
münasebetiyle, öyle karamsar bir tablo çizdiler, 
öyle vahim ve feci haller hayal ettiler ki, sanki 
bu yetki şimdiye kadar hiç yokmuş, yeniden bir 
yetki veriliyormuş ve bu yetki verildiği takdir
de demokrasi ve insan hayatı tehlikeye giriyor
muş. Hatta o kadar ileriye giden arkadaşlarımız 
oldu ki, bu yetki verildiği takdirde hiç kimse 
kimseden sual soramayacak, eline silâhını alan 
her asker birbirine düşman olan, şahsî veya psi
kolojik bir sebepten husumeti olan kimseler is
tediği kimseyi öldürebilecektir, gibi beyanlarda 
bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz elbette bir 
hukukçu olmadığım için kanunun hukukî yön
lerini arz ve izah edecek değilim. Beş senelik 
talebelik hayatım hariç tutulursa, 25 sene bilfiil 
Silâhlı Kuvvetlerimizde subaylık yapmış bir ar
kadaşınız olarak, tecrübeme, görgülerime ve mü
şahedelerime dayanarak işin teknik yönünü ve 
tatbikattaki güçlüklerini arz ve izaha çalışaca
ğım. 

Esasa geçmeden önce şu hususu belirtmek 
istiyorum; biraz evvel arz ettiğim gibi bazı ar
kadaşlarımız, bu yetki verildiği zaman eline si
lâhını alan, kırda gezmekte olan bir vatandaşı 
dahi sorgusuz, sualsiz ölrürebilecektir ve bunun 
mesulü de olmayacaktır, şeklinde beyanda bu
lundular. 

Pek muhterem arkadaşlarım; esasen yeni bir 
yetki vermemekle beraber, biran için yeni bir 
yetki verdiğimizi kabul edersek, silâh kullanma 
yetkisi verdiğimiz... 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, bir hususu 
hatırlatacağım. 
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Görüştüğümüz madde, silâh kullanma yet
kisi değil, silâhı kullanmama maddesidir, 88 nci 
madde. Gerektiği zaman kullanmama hususuna 
aittir, hatırlatırım. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, ikazınıza teşekkür ederim. 

Takdir buyurursunuz ki, herkesin kendisine 
has bir üslubu vardır. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî şüphesiz, yalnız 
ben hatırlatıyorum. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bazı 
kimseler Lirkaç cümle ile meramını anlatır, ba
zıları da bizim gibi biraz dolaştırarak anlatır. 
Mazur görmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, ben hatırlattım 
efendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Silâh 
kullanma yetkisi verdiğimiz kimseler, Türkiye 
Halk Kurtuluş Ordusunun savaşçıları değildir. 
Kanunun başında da yazılı olduğu gibi, Türk 
Silâhlı Kuvvetleridir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Türk Milletinin Ordusudur. Bunun mensupları, 
hepimizin canından, hepimizin kanından kim
selerdir. Hepimizin kanından, canından olan 
kimseler nasıl olur da nahak yere, keyfî bir şe
kilde kendisine yetki verilmiştir diya silâhını 
çevirip herhangi bir öfke neticesinde kimseyi 
öldürecektir? 

Ben, biraz evvel arz ettiğini gibi, yirmi beş 
senelik subaylık hayatımda şu silâh kullanma 
yetkisi mevcudolduğu halde, yersiz olarak silâ
hını kullanan bir tek kimseye raslamadım. Ak
sine, silâh kullanmak ieabettiği halde ya çekin
genliğinden, ya korkusundan veyahut merha
metinden silâhını kullanmayan ve bu suretle va
zifesini ifa etmeyen birçok arkadaşımıza rasla-
mışımdır. işte, 88 nci madde, bu noksanlığı gi
dermek, eskiden tedvin edilen maddedeki vu
zuhsuzluğu gidermek, daha vazıh bîr şekil ver
mek için getirilmiştir. 

Şimdi, eski metin ile yeni metni okuduğum 
zaman arasında mana itibariyle büyük bir fark 
olmadığını ancak daha vazıh bir şekilde, herke
sin anlayacağı bir şekilde, hiçbir şekilda tefsire, 
tevile mahal vermeyecek bir şekilde tedvin edil
miş olduğu anlaşılacaktır. Yeni tasarıdaki 88 nci 
madde : 

«Silâh kullanma yetkisini haiz bulunan her 
asker veya silâh kullanma emrini vermeye yet
kili her komutan kanunun tayin etmiş olduğu 
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müsaadeleri yerinde ve zamanında kullanmaz 
ve silâhlarından tamamiyle istifade etmezse fii
lin mahiyetine göre cezalandırılır.» 

Eski madde : 
«Yukarda yazılı hallerde gösterilen maksat

ları elde etmek üzere silâh kullanmak için ka
nunun tayin etmiş olduğu müsaadelerden vakit 
ve zamanında ve tamamen istifade etmeyen as
ker, vazifesini yapmamış olmakla, olmak fiilin
den dolayı hiçler surette mazur tutulamaz.» 

Netice, aynı. Eskisinde, «mazur tutulamaya
cağı» yazılmış, bunda ise açıkça vazifesini ihmal 
edenlerin cezalandırılacağı beyan edilmiştir. 
Bütün değişiklik bundan ibarettir ve bu da lâ
zımdır, şarttır. 

Bu bakımdan^ 88 nci maddenin yerinde oldu
ğunu arz eder, bsni dinlemek lütfunda bulundu
ğunuz için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci çerçeve maddeyi tekrar okutuyorum : 
4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddeleıl aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı bulu
nan 87 ve 88 nci maddelerin müzakereleri yapıl
mış, Genel Kurulun oylarına arz edilmiş ve ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Birinci maddeyi de oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyanler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı, Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır. 

2. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (1) 

BAŞKAN — Emlâk Vergisi kanun tasarısı 
üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon burada, lütfen yer
lerini alsınlar.. (A. P. sıralarından «Sayın 
Başkan, vakit geçti» sesleri.) 

Efendim, vakit geçmedi, daha on dakika 
var, ben de bakıyorum. Bu kalan zaman içeri
sinde bir arkadaşı daha konuştururuz. Sayın 
Bakan ve saym Vekâlet erkânı bu saate ka
dar sırf bunu beklediler. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu, buyurun. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Çok 

as vakit kaldı ISayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, kısa kısa lütfederse

niz yürütürüz. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (İSamsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1319 sayıjı Kanunu değiştirmek isteyen 

Hükümetin teklifi üzerinde şahsî görüşlerimi 
izah etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu, hepini
zin malûmu olduğu veçhile 1970 senesinde çı
karılmış idi. O gün bu Kanun ve bu seriden 
olan diğer kanunlar maalesef aceleye getiril
miş, bir oldu bitti şeklinde çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; o gün bu Kanun, 
«Fevkalâde kanundur, Adalet Partisinin hey
kelini dikecek» diyen maliyeci arkadaşlar, bu
gün bu Kanun tatbik edilmeden bu Kanunun 
iyi olmadığı gerekçesiyle huzurumuza geliyor
lar. Ya o gün bizi aldatmışlardı veyahutta 

(1) 472 S. Saydı basmayazı 6 . 4 . 1972 ta
rihli 67 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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şu anda aldatmak istiyorlar. Maliyeci arka
daşlar maalesef bu yönde samimî değillerdir. 
ıSamimî olmadıklarını 1319 sayılı Kanunun 
tatbik şeklini gösteren Tüzük apaçık ortaya 
koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; öyle bir tüzük ha
zırlamış ki, bu Tüzükte üç norm kabul edil
miş. Eğer, maliyeci arkadaşlar hüsnüniyet sa
hibi olsalardı, bu Kanunu vatandaşın ve mü
kellefin aleyhine kullanmayacak olsalardı; 
bu üç normdan, rayiç bedel, maliyet bedeli 
ve ortalama gelir diye üç norm kabul etmiş, 
Danıştaya teklif ettiği Tüzükte, bu normlar
dan hangisi yüksekse onun üzerinden, o 
vergi değeri üzerinden vergi alınır hükmünü 
koymuştu. Nerede bunun samimiyeti?.. 

Aziz arkadaşlarım, 
Şimdi bu Kanunla mülkiyete tamamen dar

be indirilmek istenmektedir, mülkiyet gasbe-
dilmek istenmektedir. 

Benim Karadenisdeki ve Anadolu'daki köy
lüm, geçimini temin etmek için beş - on dö
nümlük arazide kendini dağm başındaki ya
maca belinden ağaca bağlayacak, Anadolu'nun 
diğer köşelerinde bağlayacak ağaç da bula
mayacak, ondan sonra kalkacak çoluk çocu
ğunun nafakasını temin etmek için altı - yedi 
ay gurbetlere gidecek, başını sokacak sinek
lerin bayrakla geçtiği bir evinden, beş - on 
dönüm arazisinden sen Devlet olarak hiçbir 
sosyal hizmet götürmeden; okulu yok, yolu 
yok, sineması yok, hastanesi yok, bir emek
lilik teminatı yok, sigortası yok, ondan sonra 
vergi a'acaksm. Olmaz böyle adaletsiz vergi 
arkadaşlarım. 

Bizde, köyde oturmak büyük bir fedakâr
lıktır. Köyle oturan o vatandaş istihsale kat
kıda bulunuyor. Avrupa'da zenginler köyde 
oturur, bizde maalesef fakirler köyde oturur. 
1.8311 bu vatandaşa, köyde oturuyor, bu feda
kârlığa katlanıyor diye Devlet olarak prim 
vereceğine, yardım edeceğine, bunun bir dö
nüm, iki dönüm arazisinden, başını sokacak 
sineklerin bayrakla geçtiği evinden vergi 
isteyeceksin. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 
Aziz arkadaşlarım; bu Emlâk Vergisi Kanu

nundan iSaym Halk Partisinin Genel Başkanı 
dahi ürkmüş olmalı ki, - ne derece doğrudur 
bilmem - «Bu kanun ne zaman çıktı» diye sor
muşlar, «Paşam altı yedi yüzbin lira vergi ve
receksin» deyince. Ee, Paşa'nm korktuğu, bu 
kadar serveti karşısında korktuğu bu Kanun
dan, benim ayağında yok, sırtında yok, ba
şında olmayan bu köylüm nasıl korkmaz?.. .< 

Arkadaşlar, bu Kanunun esprisi şu idi 
çıkarıldığı zaman : 

Bu Kanun, arsa spekülâsyonunu önleye
cekti. Bu Kanun, evvelce yapılan tahrirle az 
vergi veren mülk sahiplerinden, arazi sahip
lerinden bugünün şartlarına göre vergi al
mayı temin edecekti, işte bu espri üzerine 
Adalet Partisi iktidarı köylerde bir muafi
yet tanıdı; 60 bin liralık evlerden vergi alma
yalım, 50 bin liralık araziden vergi almaya
lım dedi. Ama, bana göre bu da kâfi değildir. ' 
Köylünün en az 100 bin liralık arazisinden, . 
yerine göre vergi almamak lâzımdır. Aksi hal
de, eskisi gibi Osmanlı imparatorluğu Dev-

i rine dönmüş oluruz. Biliyorsunuz, Anadolu, 
Osmanlı imparatorluğu devrinde asker alı-

Aziz arkadaşlarım, 
Değişen nedir? Maliye Teşkilâtı yerinde, 

Umum Müdür yerinde, Umum Müdür Muavini 
yerinde, mükellef aynı, değişen bir tek bakan
dır, İSaym Mesut Erez gitmiştir, saym.. 

EKREM DİKMEN — (Trabzon) — Sait 
Erez gelmiştir. 

BAŞKAN — ISait Naoi Ergin. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

ISait Naci Ergin gelmiştir. 
Malûmuâliniz, bu kanun da, Personel Ka

nunu finanse etmek için çıkarılan kanunlar
dan birisidir. Her ne kadar Komisyon Söz
cüsü, bunun % 20'sini maliye alıyor, % 45'ni 
belediye, % 35'ni özel idare alıyor der ise de, 
bu seriden olan diğer kanunlarla beraber sa
dece Personel Kanununu finanse etmek için 
çıkarılmışlardır. Acele çıkarılan bu kanun
larla finanse edilmek istenen Personel Kanu
nundan maalesef küçük memur birazcık mem
nun olmuş, ondan sonraki hayat pahalılığı 
karşısında o da bugün gayri memnun duruma 
gelmiştir. 

Malûmunuz, büyük memurlar her nedense 
bu milletin sırtındaki yamalı gömleği de alsa 
doymuyorlar, üzülerek ifade ediyorum. Ve bu
raya gelerek 2,5 milyar liralık malî portesi 
olan bu Personel Kanununu nerede ise 15 mil
yar liraya çıkardılar. 
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nan, vergi alman, senelerce bunun çi
lesini çekmiş bir yurt köşesiydi. Şimdi, 
kalkıyoruz bu fukara vatandaşlarımızdan 
vergi almak suretiyle tekrar Osmanlı impara
torluğuna dönmeye gidiyoruz. 

ISonra, «Bu vergi yatırımları teşvik eder» 
deniyor. Yatırımları teşvik etmez arkadaşla
rım' bu vergi. Yatırımları asla teşvik etmez. Bi
lâkis yatırımları kısıtlar ve bu vergi mü
kellefin üzerine on kuruş götürürse piyasada 
yüz kuruşluk pahalılık meydana getirir. Şim
diden ev sahipleri kiraları artırmak için tek
lifte bulunmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım; hele elimdeki şu Tüzüğü 
okuduktan sonra bu verginin ne kadar ağır 
olduğunu görmemek mümkün değil. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Başkanın da mü
samahasına sığınarak vakit azlığından dolayı 
heyecanla konuşuyorum, halbuki birçok not
larım var. («delecek celse devam edersiniz» 
sesleri.) 

ISayın Başkan müsaade ederlerse öyle yapa
cağım her halde. 

BAŞKAN — Ne kadar daha sürecek Sayın 
Uzunoğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Yarım saat sürer Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yarım saat.. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

Evet, bu öyle ufak tefek bir şey değil ki... Mül

kiyeti vergi yoluyla ortadan kaldıracak bir 
kanun bu. («Perşembeye» sesleri.) Bu öyle 
bir kanun ki, maliyeciler bizi oldu bittiye ge
tirip şu tüzüğü tatbik ettikleri zaman - ki, 
Anadolu'da evlerin çoğu iki katlı, üç katlı ve 
100, 200, 300 metrekare bahçesi olan evlerdir, 
bunlara bugünkü rayiç bedelle vergi değeri 
uygulandığı zaman, aylık aşağı - yukarı 500 
lira getiren senede 6 000 lira getiren bir 
mülkin 15 bin lira vergi değeri olacaktır. El
bette bunun hakkında en az yarım saat, 45 da
kika konuşmam icabeder. 

BAŞKAN — (Sayın Bahattin Uzunoğlu ma
demki, yarım saat daha konuşacaksınız, bura
da müsadenizle keselim ve gelecek birleşim
de bu imkânı tanıyalım; olmaz mı efendim? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, söz almış bulunan sa
yın milletvekillerini ds arz edeyim; Sayın Ba
hattin Uzunoğlu'nun görüşmesinin ikmalinden 
sonra, Sayın iSavcı, Sayın Başer, Sayın Tos
yalı, Sayın Aslan, Sayın Müderrisoğlu söz 
almış bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar da 
konu üzerinde 8 sayın milletvekili konuşmuş 
bulunmaktadır. 

12 . 4 . 1972 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.33 

l^-A^I 
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GÜNDEMI 
•69 NOU BİRDEıŞlM 

10 . 4 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — D,cmi;0,kniıti)k Part i -iMülct Meclisi G-rupu 

•adma Grup Bıaşjkanveıkili ve Sakarya Milletve
kili Vedat Önisal'ın, ıDonijokratıik Hukuik Devle
tinin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî 
durumların ve siyasi (buhranların meyîdana gel
mesine sebebokluğu iddiasiyle Anayasanın 
89 nen maddesi uyarınca [Başbakan Nihat Kıinı 
hakkında ıbir gensoru aeılmaisma dadı- önergesi. 
(11/22) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ra 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler 
ekliyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin yenliden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plân komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 
518 ve 518 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 6.4.1972, 
8 .4 .1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yemden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon rapora (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-

soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihî: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

4. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1972) 

X 5. — 29 . 7 . 1970 (tarifli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12.1971) 

2. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. _ Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-



den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'MI affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin tdeğiştirilm esine 
dair 'kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. 'Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkımda ikamum teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (lS. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 mci elk) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldamlı'-
mım, Türk Ceza (Kamununum değişik 449 mcu 
maddesinin 2 mci 'bendinim tadili hakkımda (ka
mum teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. iSayıları 366 ve 366 ya 1 mci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sajkaryıa MiBetveikiii Hayrettin Uysal 
ve 19 .arkadaşınım, 'Devlet memurlarımın disiplin 
cezalarımın affımıa dair kamum teklifi ve Adalet 
Komplsyomu raporu (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur .Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza iKamumunun 455 nci maddesimim 1 mci 
fıkratsımım değiştirilmesi haJkkımda kamum tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 mci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 , 6 11971 W 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Konumunum 480 
nci maddesine son ficra alarak bir fıkra ekLem-
mesi hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 ncd elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'mın, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 mci mad
desinin ıtadiline dair kanun teikli.fi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 -sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 mci 
maddesinin (E) fılkrasının değiştirilmesine dair 
İkamın teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 inci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kaniim teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (IS. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 
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18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'uin, 14 Nisan 1030 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nei ıııa'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu rapora (2/2Ö2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması, hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/266, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanım ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311. e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : J . 4 . 1972) 

22. — Tokat Millet vekili İsmet Hıikııii Balcı'-
ııın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/83) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma 
tarihli: 6 . 4 . 1972) 

23. — Afyon Kauaihisar Milletvekili Kâzım 
UysaPm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/133) (S; Sayısı : 520) (Da
ğıtana tarihi: 6 . 4 . 1972) 

24. — Mardin Milltevefcali Abdurrahiım Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/409) (S. Sayısı : 521) (Dağıt
ma tarihi: 6 . 4 . 1972) 

25. — Konya Milletvekilli Balmi Dağdasın, 
yasanna dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra

poru (3/33) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
lihi: 6 . 4 . 1972) 

26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/588) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma ta
rihi: 6 . 4 . 1972) 

27. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balanın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/602) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma ta
lihi: 6 . 4 . 1972) 

28. — Öursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma 
tarihi: 6 . 4 . 1972) 

29. — Sakarya Millet vekili Vedat Unsalın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/456) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 6 . 4.1972) 

30. — Erzurum Milletvekili Easim Cfoıisli'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/408) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma ta
rihi: 6.4.197.2) 

_31. — Kars Milletvekili Veyis Koçııtu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/285) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesiaıe dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 



komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Bilinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

.X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet fco-
nıisyomlarınldan 5 er üyeden kuralu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul] Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/3615) (ıS. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıitma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtana tarihi : 20.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
taısıarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğhı ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâın komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasarısı ve Orman, ve Plân 
komisyonları raporları- (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmıiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yanıa'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmotoğiu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıiı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (6. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Aldan Gümüşlün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Ilüsoyinoğlu, Fikriye'dem doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeiik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 



tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(8. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü 'hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Ha mm'd an doğma, 1935 doğumlu Abi-
dim Deımirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
mu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağutma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
• 1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyü'kde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da* 
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardm Milletvekili Şevki Altın-
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarınım korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'num, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mlilllî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması ıhakkm-
da kamun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. luı 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

•24..— Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı haMandaki Kanunun 4 ve 6 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

25. — Bursa Milletvekili ıSadretitin Çanga ve 
Nail Ath'nm, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 19712) 

26. — Bartın ilçesinin Esenyunt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğana 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbafeanlıik tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

27. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
ısayfa 92 numarasında nüfus sicil kie kayıtlı 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Anıkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulımaısı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci eik) (Dağıtma ta inlileri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. .Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yödek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kamu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 



Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Aıdi'l Kal fa'n m ö'lüim cezasına çarptırıl
masına 'dair Başbakanlık teskeresi ve Adalelt 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 500.) 
(Dağıtıma tariki : 8 . 3 . 1972) 

X 2;8. — Toprak ve 'Tarım reformu önteıd-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

ı29. — Anayasa 'M allık örmesine Yaısaıma Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis-

» t in 

e -
I yon!arı raporları (1/591) (S. Sayısı 514) (Da

ğıtma tarihi : 4 . 4 .1972) 

30. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maıddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

I ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor-
I l a n (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta

rihi : 4 . 4 . 1972) 

31. — 7 . 7 . 1948 tarıiMl ve 5247 sayılı İstan
bul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/548) (S. Sayısı : 517) 

I (Dağıtma tardlıü: 6 . 4 . 1972) 

(Millet Meclisi 69 ncu Birleşim) 


