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474 

474:475 
Genel 

I. — Geçen Tutanak özeti 
II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Başkanlık Divanının 
Kurula sunuşları 475 

1. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken-
in, Los Angeles Başkonsolosu ve Konsolo
sumuza yapılan suikast konusunda gün
dem dışı demeci. 475 :477 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent 
Eeevit'in, Başbakan Ferid Melen'in görev, 
yetki ve sorumluluk anlayışı, Türkiye'nin 
iç ve dış durumu konusunda gündem dışı 
demeci ve Millî Savunmıa Bakanı Mehmet 
îzmen'in cevabı. 477:486 

3. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay' 
m, Türkiye idışmda ve i-oinde memleketimiz 
aleyhinde yapılan tahrikler ve Türkiye 
üuımıhuriyetini yıpratma çabaları hak
kında gündem dışı demeci ve Sivas Mil
letvekili Ahmet Durakoğln ile Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nım kendi 
gruplarıma sataşma olduğu iddiasıyle ce
vapları 486:5Q3 

4. — Konya Milletvekili özer Ölçmen' 
in, Konya'da yapılan Hububat Kongresi 
ve hububat fiyatları konusunda gündem 
dışı demeci. 5Q3 :5C5 

Sayfa 
5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/1022) 505 

6. — Hastalığı -sebebiyle bir- toplantı 
yılında iki. aydan fazla izin alan Ankara 
Milletvekili Osman Bölükbaşı'na ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1023) 505:506 

IV. — Görüjülen işilsr 475,506 
1. — Atatürk Akademisi kanunu 

tasarısı ve Milî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 
73Ö'ya 1 nci ek) 475,529:532 

2. — Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Tür
kiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranla
ra bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zası verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişk'ni, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komiayoularından, seçilen 3'cr üyeden 
kurulu .17 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (.1/83, 2/428) (S. Sayısı : 672 ve 672' 
ye 1 nci ek) 475,533:536 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak-
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Sayfa 
kında kanun 'teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna 'dair, C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri ('M. Meclisi : 2/768; C. Sena
tosu : 2/34) (M. Meclisi S. Sayısı : 775; 
C. Senatosu .S. Sayısı : 158) 475,537:54Q 

4. — M. Meclisli idare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair O. Senatosu ve 'Bütçe Karma 

Sayfa 
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2/757; C. 'Senatosu : 2/36) 
(M. Meclisi S. 'Sayısı : 776; C. Senatosu 
•S. ıSayısı : 159) 475,541:544 

5. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, 'Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Miletvekdli Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kulbilay İmer ve Van Mileltvekili 
'Salih Yıldız'm, Millet Meclisi İçtüzük tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 763) 506:528 

t>o<t 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletve'kiM Mustafa Kemal Çilesiz, 
FRlİNTAŞ Anonim Şirketinin yaptığı kötü ey
lem ve işlemler; 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, 
Tekirdağ Valisi Gezmi Kartay'ıoı uygunsuz ve 
sakim hareketleri, 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, ordu ilinin 
sorunları ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, klü-
çük esnafın götürü vergiye tabi tutulması konu
sunda gündem dışı demeçte bulundular. 

Galıışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, 23 Ocak 
1973 günkü Birleşimde izmir Milletvekili Burha-
nettin Asutay'ın yaptığı gündem dışı demecine 
cevap verdi. 

Aydın Milletvekilli ismet Sezgin'in, Maliye ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Kemal Yılmazd

ın, Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgi
lerine sunuldu. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İJşgüzıar'm, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 'kanun teklifleri (1/717, 
2/461, 2/470,2/539)!(S. Sayısı: 781) kabul edildi. 

29 Ocak 1973 Pazartesi günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20.20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başikanvekili Kayseri 
Kemal Ziya Ö&türk Tufan Doğan Avşargil 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/766) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Özel ihracat vergisi kanunu tasarısı 
(1/767) (Ticaret, Maliye ve Plân komis

yonlarına) 

474 
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Rapor 
3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 

ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler 

yapılmasına dair kanun teklifi ve Bayındırlık 

Komisyonu raporu (2/662) (S. Sayısı : 785) 

(Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvakîli Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
yoruz. 

başlı-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapporla-
n (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 

2. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur--
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı: 
672 ve 672'ye 1 nci ek) 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 2/758; C. Se
natosu : 2/34) (M. Meclisi S. Sayısı : 775; C. 
Senatosu S. Sayısı: 158) 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; C. Se
natosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; C. 
Senatosu S. Sayısı : 159) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
vardır, bunları yerine getireceğiz. Ancak, gün
demde ilk madde olarak yer alan 4 adet açık 
oylama işlemi var. Genel Kurul izin verirse 
gündem dışı konuşmaların devamı sırasında 
bu açık oylama işlemini icra etmek istiyoruz. 
Başkanlığın bu teklifini Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kaıbul edilmiştir. 

Gündemin 1, 2, 3, 4 neü sıralarında yer al
mış olan açık oylama için dört adet kupa sı
ralar arasında dolaştırılacak, bilâhara da kürsü 
önüne konacaktır. Sayın üyelerin oylarını kul
lanmalarını rica ederim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
Los Angeles Başkonsolusu ve konsolosumuza ya

pılan suikast konusunda gündem dışı deme
ci. 

475 
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BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, Dışiş
leri Bakanlığına mensup iki değerli temsilcimi
zin hunharca katledilmesi konusunda Genel Ku
rula bilgi sunmak istemişlerdir. 

Buyurun iSaym Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
basından, radyolardan ve televizyondan 
da öğrenmiş olacağınız veçhile, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin Kaliforniya Eya
letinin Los Angales şehrinde vazife görmek
te olan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu 
Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadir Demir 
27 Ocak Cumartesi günü menfur bir suikastin 
kurbanı olmuşlardır. 

Hepimizi derin kederlere garkeden, Dışiş
leri Bakanlığının bu iki kıymetli mensubunun 
şahadetiyle sonuçlanan olayın evveliyatı ve 
cereyan tarzı; derhal Washington Büyükelçili
ğimiz aracılığıyle yaptırdığımız tahkikat ve bi
ze bu ana kadar intikal eden bilgilere göre, şu 
şekildedir : 

Los Angeles Başkonsolusluğu, Bakanlığa 
gönderdiği 3 Ekim 1972 tarihli bir yazıda, 670, 
Romero Canyoıı, Montecito'da ikamet etmekte 
olan Cfourg Yaniki adlı bir Amerikan vatandaşı
nın Başkonsolosluğa müracaatla eski bir İran 
vatandaşı olduğunu, İkinci Dünya Savaşı sıra
sında Sovyet işgali üzerine Beyrut'a kaçtığını, 
orada menfada bulunan bâzı Türk'lerle tanıştı
ğını ve yine bu Türk'lerin birinden Abdülha-
mit'in sarayından kaçırıldığını iddia ettiği 
İtalyan Ressamı G. Eurelli'nin sulu boya bir 
resmini satmaldığmı, ayrıca kendisinde o sı
rada menfada bulunanların imzalar]m havi bir 
ikibııçuk liralık banknot bulunduğunu ifade et
tiği ve resini, ile banknotu hiçbir maddî karşılık 
beklemeden Türk Hükümetine vermeyi tasarla
dığını beyan ettiğini bununla beraber bu şah
sın konuşmasında kendisinin bunun karşılığın
da manen tatmin edilmeyi beklediği kanısına 
varıldığı bildirilmiş, müracaat sahibine verile
cek cevap hakkında talimat istenmiştir. Keyfi
yet Devlet Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına 
bildirilmiş, alman cevapta Kültür Müsteşarlığı-
keyfiyetin memnunlukla karşılandığını, sözü 
edilen tablo ve banknotun devredilmesi halinde 
resim ve heykel müzesi kolleksiyonlarınm zen
ginleşeceğini belirterek; Gourg Yaniki'ye gös

termiş olduğu yakın alâkadan dolayı teşekkür
lerimizin iletilmesini istemiştir. 

Bakanlıkça keyfiyet 23 Kasım 1972 
tarihinde Los Angeles Başkonsolosluğuna bil
dirilmiştir. 

27 Ocak günü Başkosolosumuz Mehmet Bay
dar, refaketinde Konsolos Bahadır Demir ol
duğu halde söz konusu tabloyu teslim almak 
üzere gittikleri Santa Barbara'da Bittmore 
Otelinin özel bir bölümünde, bu suikasti tas-
mim ettiği anlaşılan şahısla yemeğe oturdukla
rı vakit, sulkateı tarafından tabancayla vurul
muşlardır. Başkonsolosumuz olay m'ahallinde, 
Konsolosumuz da kaldırıldığı hastanede maa
lesef vefat etmişlerdir. 

Dün sabah olay öğrenilir öğrenilmez Was
hington Büyükelçimize, ABD Dışişleri Bakanlı
ğı nezdinde derhal teşebbüste bulunarak ola
yın cereyan tarzı hakkında resmî tahkikat so
nuçlarının tarafımıza ayrıntılı şekilde bildiril
mesini, olayın fail ve varsa suç ortaklarının sür
atle ve müstahak oldukları şekilde cezalandı
rılmalarının sağlanmasını, ABD'deki Türk tem
silciliklerinin ileride bu gibi terörizm hareket
lerine mâruz bırakılmamalanm ve aynı za
manda Amerika'nın muhtelif bölgelerinde ya
şayan vatandaşlarımızın güvenliklerinin de ko
runması için lüzumlu bilcümle tedbirlerin alın
masını taleıbetmek üzere talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan, Ankara'daki ABD Büyükel
çisini de dün nezdime davet ederek aynı şekil
de teşebbüste bulundum. Hâdiseyi öğrenir öğ
renmez derin üzüntü ve teessürlerini bize der
hal telefonla ulaştırmış bulunau Büyükelçi, gö
rüştüğümüzde bu ifadelerini tekrarlayarak ola
yın hakiki mahiyetinin meydana çıkarılması ve 
suçlunun veya suçluların cezalandırılmaları 
için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etmiş
tir. 

Menfur olayla ilgili olarak mahallinde ge
rekli tertibatı almak üzere Washington Büyük
elçiliğimiz Müsteşarı Ekrem Güvendiren der
hal Los Angeles şehrine gönderilmiş bulunmak
tadır. Bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Mr. Ro-
gers'ten aldığım şahsî bir mesajda, kendisinde 
bir şok tesiri yapmış olan ve iki mümtaz Türk 
hariciyecisinin ölümüne sebebiyet veren bu çıl
gın şiddet hareketinden duyduğu en derin te
essürleri ve tâziyetleri ifade edilmekte, Ameri
kan Federal Soruşturma Bürosunun meseleye 
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elkoyduğu ve alınacak bilgilerin derhal Hiikü- I 
liretimize ulaştırılacağı ilâve olunmaktadır. 

Yürütülen soruşturmalarla olayın esas ma
hiyeti, münferit bir vaka mı olduğu, yoksa da
ha geniş bir tertip karşısında mı bulunııluduğu 
elbette ortaya çıkacaktır. 

Bu vahşi suikast olayı hakkındaki maruza
tım şimdilik bundan ibarettir. Ekle edilecek 
mütemmim malûmat peyderpey Yüksek Mec
lislere ve kamuoyumuza arz edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin yarım asırlık tari
hinde Bakanlığımız mensupları arasında ilk de
fa böyle bir menfur suikasde kurban giden va
zife şehidi bu iki kıymetli arkadaşımızın aziz 
hâtırası önünde saygıyle eğilir, mükedder aile
lerine kalbî taziyetlerimi tekrar huzurunuzda 
arz ederim. 

BAŞKx\N — Teşekkür ederiz. Sayın Ba
kan. 

2. — Zonguldak Milletvekili ve C.II.P. Ge
nel Başkam Bülent Ecevit'in, Başbakan Ferid 
Melen'in görev, yetki ve sorumluluk anlayışı, 
Türkiye'nin iç ve dış durumu konusunda gün
dem dışı demeci ve Millî Savunma Bakam Meh
met İzmen'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, Sayın Baş
bakanın görev ve sorumluluk anlayışı ve Tür
kiye'nin iç ve dış durumu konusunda söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Ecevit. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). I 

C.H.P. GENEL BAŞKANI BÜLENT ECE
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

25 Oeak Perşembe günü, sıkıyönetimin do
kuz ilde yen'iden uzatılmasıyla ilgili olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüş
melerin sonunda gündeim konusunu aşan bâzı 
sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuz ortaya 
çıktı. Bu sorunlar üzerinde olunmayı, Türki
ye'nin iç ve dış güvenlilği, dünyadaki saygın
lığı ve Tüıık demokrasisinin ve Devflıeıtinin esen
liği bakımından gerekli gördüğümüz için, Sa
yın Başkandan konuşma izni rica ettim. Bana 
bu olanağı verdikleri için kendilerine teşekkür 
ederim. 

Öyle inanıyorum ki, bugün karşı karşıya 
bulunduğumuz başlıca siyasal sorunlardan bi- | 

— 477 
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ri, Başbakan Sayın Ferid Helen'in görev, yet
ki ve sorumluluk anlayışıdır. Sayın Başbakan, 
25 Ocak akşamı T. B. M. M. kürsüsünden, ken
di görev, yetki ve sorumlMuk anlayışını kendi
si dile getirerek şunları söyledi: 

«Sıkıyönetim Hükümete bağlı bir teşkilât 
değildir. Sıkıyönetim Hükümeıtin emrinde de 
bir kuruluş değildir. Anayasamıza dayanan, 
kaynağını Anayasadan alan bir Anayasa mües
sesesidir... Sıkıyönetim koomıtianı vazifesini! ya
parken, Hükümete de değil, kanunumuzda 
Başbakana sorumludur. Başbakana karşı so
rumlu ollmak başkadır, Başbakanın emirlerine 
tabi olmak başkadır. Bu farkı bilmemiz lâzım
dır... Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim idare
si, sıkıyönetim mahkemeleri görevlerini ve yet
kilerini kanundan alırlar... Sadece Başbakan 
bunları denetler. Eğer kanunlara aykırı hare
ket ederlerse, Başbakanım deneıtaimine tabiidir
ler, sorumlu olmak sıfatiyile... Oından ibaret
tir. Yoksa Başbakanın emrine tâbi değiller. 
Tanıamıen yetkililerini ve emri kanundan alır
lar.» 

Niçin sÖyilüyor Sayın Başbakan bunları?... 
Sıkıyönetim uygulamasıyla ilgili eleştirilere 
kendisinin muhatap ollamıayac ağıma belirtmek: 
için söylüyor. Nitekim şöyle dedi Sayın Baş
bakan : 

«Cumhuriyet Haille Partisi sıkıyönetimden 
bu defa şikâyetlerini ortaya koyarken Hükümet
ten şikâyet etti... Sanki sıkıyönetim yokmuş 
gibi.» 

Görülüyor ki, Sayın Başbakan, kullılanma-
yü gözünün tutmadığı yetkileri yok saymakta
dır. Sıkıyönetimi, Başbakanın ve Hüküme
ıtin yetki ve sorumluluk alanı dışında, bağımsız, 
hattâ özerle bir yönettim sanmaktadır. Sıkıyö
netimle ilgili bütün sorumluluğu böylece üze
rinden atmakla da, kendisi aradan çekilip, Or
duyla Parlâmentoyu, Orduyla Parlâmento üye
lerini ve partileri karşı karşıya bırakmaya kal
kışmaktadır. 

Sıkıyönetimle ilgiHi eleştirilerinizde neden 
Başbakanı muhatap alıyorsunuz, neden Hükü
meti muhatap alıyorsunuz, doğrudan doğruya 
Orduyu karşınızla alsanıza!. Demek istemekte
dir ve Sayın Başbakanın deyimlerini kullanı
yorum, «Ordu gücenir filân» diye, bunu «bilil
tizam» böyle yaptığımızı ileri sürmektedir. 
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Sayım Başbakanım mantığım kabul edersek, 
bunun doğal sonucu, Türkiye 'de iki hükümıe-
tiın varlığını kabul etmek olur: Biri sivil Hü
kümet, öbürü askerî Hükümet... (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Fakat Amayasamı
za göre böyle bilr duruım söz konusu değildir. 
Anayasamızı bir yana bırakın, öyle blir Devlet 
de olamaz zaten. 

Cumhuriyet Anayasasının 6 neı maddesime 
göre, «yürütme görevi, kanunlar çerçevesimde 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 
yerime getirilir...;» 

Görülüyor ki, Anayasamıza göre, Balkan
lar Kurulundan başka bir yürütme organı yok-
itur. Yürütmıe görevi tümüyle Bakamlar Ku
ruluna bağlıdır. 

Nitekim, Anayasanın 112 nci maddesi bu
nu açıkça belirtir: 

«İdare, kurullıuş ve görevleriyle bir bütün
dür ve kanunla düzemlenıir», der. 

Yine 112 nci madde, idaremam «ımıerkezden 
yönetim» ve «yerinden yönetim.» esaslarıma da-' 
yandığını belirtmiştir. Hükümet ancak «ye
rinden yönetim»© doğrudan doğruya emir vere
mez; fakat işleritndm kanuna uygunluğunu de
netler. 

Sayın Başbakanın sıkıyönetim - Hükümet 
ilişkileri anlayışı bu açıdan da izah eddttemez. 
Çünkü, sıkıyönetim, bir «yerinden yönetim» bi
çimi değildir. Sıkıyömetilm, bir «merkezden 
yönetim» biçimidir. Merkezden yönetimin 
temel kurallarımdan biri ise hiyerarşidir. Hi
yerarşide âmir, kendisime bağlı olan Devlet 
görevlilerime dmir verir, onların kararlarını 
değiştirir, ilptall eder. Yalnız yasalara uyıma-
dığı zaman değil, Hükümetin genel tutumuna 
uymadığı zaman da bu işlemleri yapabilir. Eğer 
yapamıyorsa o, gerçek bir Hükümet değil de
mektir; veya Hükümet dışında Hükümet var 
demektir. (C. H. P. sıralarımdan «Bravo» ses
leri.) 

Anayasamızda, bâzı Devlet yetkilerdlndn sı
kıyönetim zamanımda Hükümetten Orduya ve
ya sıkıyönetim komutanlarına geçeceğini gös
teren hiç bir hüküm yoktur ve olaımaz. Kayma
ğı Anayasada bulunmayan böyle bir yetiki ak
tarması asla yapılamaz. 

Eğer böyle bir yetki ve sorumluluk anlayışı 
benimsenecek olursa, Devlet yönetimi tam bir 
anarşiye sürüklendir. 

Sıkıyönetimle ilgili sorumluluk anlayışımı, 
daha doğrusu, sorumsuzluk amllayışiim, hangi 
gerekçeye dayandırıyor Sayın Başbakan?.. Sı
kıyönetimin, sıkıyönetim komutanlarının, 'gö
revlerini ve yetkilerimi kamumdan almalarıma 
dayandırıyor!.. 

Oysa sıkıyönetimdin, sıkıyönetimi komu
tanlarının, görev ve. yetkilerimi kamımdan al
maları, Hükümetin görev, yetki, emir ve so
rumluluk alanı dışıma çıkabilmeleri içlim ge
rekçe olarak kabul edilebilseydi, o zaman bü
tün Devlet kuruluşlarını, yönetimdeki bütün 
âmirleri, kendi başlarıma buyruk saymak ge
rekirdi. Çünkü, hepsi görev ve yetkilerimi 
kamundan alırlar. Vali dıe yetkisini kamumdan 
alın kaymakam da yetkisini kanundan alır; 
karakol komiseri de yetkisini kanundan alır; 
fakat hepsi İçişleri Bakanının emir ve sorum
luluğu altındadır. 

Karayolları Grenel Müdürü görev ve yetki
sini kanundan alır; fakat Bayındırlık Bakanı
nın emıir ve soruımluluğu altındadır. 

Bir ilin eğitim müdürü görev ve yetkisini) 
kanundan alır; falkat Millî Eğitim Bakamınım 
lemfir ve sorumluluğu altındadır. 

Anayasa bunu açıkça yazar. 

«Her Bakan, kendi yetkisi içimdeki işler
den ve emri altındakilerin, eylem ve işlemlerin
den ayrıca sorumludur.» der. 

Sıkıyönetim de kamumla Başbakana bağlı 
bulumduğuma göre, sıkıyönetimi doğrudan doğ
ruya Başbakanın emri ve sorumluluğu altında 
demektir. 

Başbakan veya bir bakan yerime bilr memu
rum karar almağa yetkili kılınması durumumda 
bile, karar hukuken o memurum bağlı bulun
duğu âmirdin sorumluluğundadır; yanii Başba
kanın veya ilgili bakanım sorumlulumğadır. Bu 
idene hukukumun, temel ilkelerindendir. 

Niteldim, sıkıyömetilm işlemleriyle ilgili ida
rî davalar doğrudan doğruya Başbakan aley
hine açılır. 

Nasıl, bir karakolda vatandaş dayak atıl
dığı zaman, T. B. M. M. bunun hesabını da
yağı atan miemurdan veya karakol komiserlin
den veya kaymakamdan ya da validem sormaz, 
doğrudan doğruya İçişleri Bakanımdan sorarsa 
ve nasıl bunun hesabını verımieye İçişleri Baka
nı meebursa; Anayasaya veya yasalara aykırı
lığı iddia edilen sıkıyönetim uygulamalarınım 
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hesabı da Meclis önünde ve mahkeme önünde, 
sıkıyönetimin bağlı bulunduğu Başbakandan! 
sorulur ve Başbakan bunun hesabını vermeye 
mecbur olur. 

Bu kürsüyle çıkıp da; «Güdiın Ordudan so
run!» diye meydan okuyamaz. Daha doğrusu 
meydandan kaçamaz. 

Sorumlusu olduğu, hesabını vermeye mec
bur olduğu eyllıöm ve işlemler için de, elbette 
emir verme, müdahalede bulunma yetkisi var
dır Başbakanın. 

Yetkli aktarmam o'lımaz mı sıkıyönetimde1?.. 
Olur!.. Fakat aktarılan, Bakamlar Kuruılunun 
veya Başbakanın yetkileri olamaz. Valilerin 
bâzı yetkileri, zabıta kuvvetlerimin bâzı yet
kileri, sıkıyönetim komutanlıklarına aktarılır. 

Anayasaya göre Hükümete bağlılık açısın
dan arada hiç bir ayınım yoktur. 

Sayın Başbakan, Anayasaya aylkırı olarak 
böyle bir ayırım gözetince, yalnız Hükümetle 
sıkıyönetim arasında değil, T. B. M. M. ile sı
kıyönetim arasında da bir kopukluk ortaya çık
mış oluyor. Hükümet ve Parlâmento dışında 
bir başika Hükümet var oluyor âdeta... Devlet 
üstünde bir Devlet gibi otluyor sıkıyönetim. 

Başbakanın teımelitndeın sakat ve sakat ol
duğu kadar da sakıncalı yetki ve sorumluluk 
anlayışının doğurduğu duruım, T. B. M. M. ni 
büyük bir sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Eğer T. B. M. M. bu sorun üzerine gereken 
önemllıe eğiHmezse ve Sayın Başbakanı bu kadar 
yanlış, sakat ve sakıncalı bir Anayasa anlayı
şına göre, yetki ve sorumluluk anlayışına göre 
Devüıeti yönetmekte serbest bırakırsa, bunun 
sonuçlarından T. B. M. M. de manen sorumdu 
olur. 

Onun içindir ki, Yüce Meclisi, bu sorun üze
rinde durmağa çağırmak zorunluğunu duyu
yoruz. 

Durum kısaca şudur : 
Kendi görev ve yetkilerini bilmeyen veya 

bilmezmiş gibi davranan ve kullanmaktan kaçı
nan bir Başbakanla karşı karşıyayız. 

Taşımağa gücünün yetmediği, gereğini yap
mayı göze alamadığı Anayasal sorumlulukları
nı yok sayarak üzerinden atmağa kalkışan bir 
Başbakanla karşı karşıyayız. 

Oysa, bir Başbakana, Anayasa ile ve yasalar
la verilen görevler, yüklenen sorumluluklar, 
onun, isterse veya gözü tutarsa yerine getirebi

leceği, istemezse veya gözü tutmazsa yerine ge
tirmekten kaçınabileceği görevler ve sorumlu
luklar olamaz. 

Aslımda hu garip ve tehlikeli Hükümet ve 
Başbakanlık anlayışı, bu kaçak yetki ve sorum
luluk anlayışı dolayısıyla sayın Melen'in kişili
ğini eleştirmek bir ölçüde haksızlık sayılabilir. 
Çünkü sayın M'elen'in Başbakan olarak benim
sediği bu anlayış ve davranış, bir bakıma, yü
rürlükteki Hükümet biçiminin kaçınılması çok 
zor bir sonucudur. 

Gerçeği .açıkça ortaya koymiak gerekirse, 
12 Mart lOTl'den bu yana işbaşına getirilen 
Başbakanlar ve Hükümetler, Millet Meclisinin 
güven oylarıyla görevde kalmakla beraber, bu
nun yanışına, fiilen, kendilerini Millet Meclisi
nin dışında bâzı çevrelerin de 'güvenine dayanır 
gibi ^görmektedirler. (GHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Öyle olunca da, o çevreler 
üzerindeki yetkilerini bu yetkiler Anayasa'dan 
alınsa bile kullanmakta çekingen davranmakta
dırlar. 

Bu nedenle, karşı karşıya bulunduğumuz so
runun çözümünü kişilerde aramak yersizdir. Bu 
sonunun çözümü, ancak, Hükümet kuruluşunun 
normal yoluna ve biçimine dönülmekle ve daha 
gerçek hiçimde, daha çok 'Parlâmentoya daya
nan bir Hükümet kurulmakla bulunabilir. 

C. H. P. bu bakımdan üzerine düşeni yap-, 
mıştır. Normal Hükümet biçimine dönüş yolunu 
iaçmağa onay ak olmuştur, fakat büyük ölçüde 
yalnız kalmıştır. 

Bunu kimseye karşı bir tariz olarak söylemi
yorum. Herkesin kendine göre gerekçeleri bu
lunabilir. Bunu sadece, ÖHP'nin kendi başına 
daha çoğunu yapamayacağını hatırlatmış olmak 
için söylüyorum. 

Elbette, Millet Meclisi öyle uygun gördükçe, 
bu hükümet biçimi sürecektir ve CHP de Millet 
Meclisinin o yönde beliren iradesine saygılı ka
lacaktır; fakat bu demektir ki, karşı karşıya 
bulunduğumuz ciddî sorun da çözülmemiş ola
rak devam edecektir ve Hükümet, Meclis ço
ğunluğunun güveniyle görevde kaldığına, bu 
hükümet biçimi Meclis çoğunluğunun oylarıyla 
yürürlükte kaldığına göre, bunun sorumluluğu 
Meclisde de paylaşılmış olacaktır. 

Hiç değilse, durumun sakıncalarını 'azaltmak 
üzere şimdilik başka yollar düşünülüp bulunma
sı gerekir. 
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(Bizim düşünebildiklerimiz, kısaca şunlardır: 
1. — Madeni ki sıkıyönetimin sorumluluğu

nu (islenmekten kaçan bir 'Başbakanı görev ba
şında tutmak zorunluğu duyuluyor, o halde hiç 
•değilse, [sıkıyönetime, yeni girdiğimiz iki aylık 
dönom, biter bitmez son vermeğe Parlâmento 
olarak kendimizi şimdiden hazırlamalıyız. Çün
kü, sıkıyönetimin ısorumluluğuııu reddederi ve 
sıkıyönetim uygulamasına ilişkin konularda 
T. B. M. M. ile askerî makamları karşı karşıya 
bırakmağa kalkışan bir hükümet ve Baş/bakan 
ıgörov başında iken, sıkıyönetimin uzayıp gitme
si, Devlet yönetiminde ağır sonuçlar doğurur; 
nitekim doğurmaktadır. İçerde Devlete güveni 
sarsar; nitekim sarsmaktadır. Devletin dış iti-
ibarını zedeler; nitekim zedelemektedir. 

Üstelik hele böylesine bir sorumsuzluk anla
yışı içinde bulunan bir Başbakan ve Hükümet 
görev başında iken uzatılan sıkıyönetimle seçi
me gitmek, seçimi de kuşku altında bırakacak
tır. 

2. — Önerdiğimiz yolun bir başka unsuru da 
şudur : T. B. M. M. sıkıyönetim kalktıktan son
ra da sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini 
sürdürmelerini sağlayacak Anayasa değişikliği
ni kabul etmekten sakınmalıdır. Çünkü bunu 
esasında büyük sakıncalarla dolu olması bir ya
na, böyle bir Başbakanın yönetimde, daha doğ
rusu 'bu türlü hükümetler döneminde, fiilî ola
rak ortaya çıkan ikili yönetim, o manian büsbü
tün hukuk dışı bir biçim alacaktır ..Sıkıyönetim 
kalktıktan sonra sıkıyönetim mahkemeleri nere
de hangi garnizon komutanlarına bağlanırsa, 
sayın Başbakan, o garnizon komuitr.mlai'i karşı
sında, kendini yetkisiz, görevsiz ve sorumsuz 
sayacaktır. 

Özetlemek gerekirse, bizim öngörebildiğimiz 
ideal çözüm, hukuken olduğu kadar fiilen ve her 
bakımdan Parlâmentoya dayanan, yalnız Parlâ
mentoya dayanan ve bütün Anayasal sorumlu
luklarını gereği gibi taşıyabilen ve bu sorumlu
lukların hesabını Parlâmentoya ve o yoldan da 
vatandaşa vermeye kendini mecbur sayan Hü
kümet biçimine biran önce dönülmesidir. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar) Fakat Yüce Meclisin ka
rarı o yönde belirmediğine göre, hiç, olmazsa, 
işba-şındaki Hükümet, sorumluluğunu üslene-
m ediği, uygulamasına karışamadığı, karışama-
yacağmı sandığı bir sıkıyönetimle ve sıkıyöne-
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tim mahkoaıelenlyle aynı zamanda varolmak 
durumundan kuntanlmalıdır. 

ftaym Milletvekilleri; Parlâmento olarak 
kai'şıkarşıya bulunduğumuz ve görmezlikten, 
duymazlıktan gelemeyeceğimiz bir başka önem
li sorun da, işkence iddialarıdır. 

Bu vesile ile ilkin şunu belirteyim ki, Per
şembe günü benim Sayın Başbakana yerimde 
müdahalem, bizim, parti olarak açıktan ileri sür
düğümüz iddialarla ilgiliydi, onların doğruluğu
nu belirtmiok içindi. Fakat hemen ardından şu
nu da belirtmeye mecburum ki, Sayın Başbaka
nın, işkencelerle ilgili iddiaları ve söylentileri 
yalanlaması da, bize göre yeteri kadar inandırı
cı sayılamaz ve bu söylentilerin arkasını kese
mez. 

Bu söylentiler, bu iddiabr gerçekten asılsız 
olabilir. Asılsız olmasını dileriz, fakat sıkıyöne
time karışamayacağını, emir veremeyeceğini, 
sıkıyönetimi uygulamasından kendini, sorumlu 
saymadığını belirten bir Başbakanın bu konuda 
vereceği teminat bir anlam taşıyabilir mi, inan
dırıcı olabilir mi, biz inansak veya inanmış gö-
rünsek bile, dünyayı inandırır mı? 

Denebilir ki, «Dünya umurumuzda değil» 
Çağımızda ne kadar geçerlidir bilmom ama, 

l)iı da bir dünya görüşüdür; fakat bu dünya 
görüşünü benimseyen bir Hükümet, demokra
tik Avrupa ülkelerindeki bütünleşme hareketi
nin dışında kalmayı kabul etmiş demektir. Bu
nu kabul ediyor mu Hüküm e-t? 

Özgürlükleri kısmak için, demekraûimizin 
kolunu kanadını' kesim ek için bâzı kimselerin ge
rekçe olarak sık sık kullandıkları «Türkiye'nin 
jeo - politik durumu» her halde demokratik 
Avrupa'daki bütünleşme hareketinin dışında 
kalmayı kabul etmemizi kolaylaştıracak bir et
ken olmasa gerektir. 

:Ne olur bu entegrasyon, bu bütünleşme ha-
rdkotinin dışında kalırsak? Türkiye'nin «jeo -
politik durumu» yapayalnız kalmamıza veya 
Bat ıdan tüm kopmamıza olanak vermeyeceğine 
göre, o zaman Batiyle ilişkilerimiz tek yanlı 
olur. Batıyla bağlantımız yalnız Atlantiğıin öte-
siyle olur. Batı ile bu anlamda tek yanlı bir iliş
ki içine girmenin, güvenliğimiz ve bağımsızlı
ğımız bakımından ne büyük sakıncalar taşıya
cağını anlatmaya ise ihtiyaç bulunmasa gerek
tir. 



Millet Meclisi B : 45 
Sayın Başbakanın Perşembe günü yaptığı 

konuşmada bâzı acı itiraflar vardı. 
Sayın Barbakan, dost ve müttefik ülkelerde

ki kampanyayı kastederek; «Aleyhimize açılan 
bu kampanyayı resmî teşkilât ile önlemeye, kar
şılamaya, göğüslemeye imkân mevcut değildir», 
dedi... 

Daha acısı, «Dışarda bizi tutan basın organ
ları yektur, bizi tutan başka yayın organları 
mevcut değildir», dedi... 

Sayın Başbakanın bu teşhisi bir bakıma doğ
ru, bir bakıma da yanlış sayılabilir. «Biz» der
ken, Sayın Başbakan, başında bulunduğu Hü
kümeti kastediyorsa, söylediği doğrudur. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Dışarda bu Hü
kümeti, bu tür hükümetleri tutan basın organ
ları, yayın organları ve kamuoyu gerçekten 
'kalmamıştır. Avrupa Konseyindeki bir seçim 
dolayısıyle ortaya çıkan durum, bunu Hüküme
te acı bir biçimde hatırlatmış olmalıdır. 

Fakat «biz» derken, Sayın Başbakan, eğer 
Türk Ulusunu kastediyorsa, duruma yanlış 
teşhis koymuş olur. Eğer Batılı demokratik ül
kelerin kamuoyunu oluşturan basın ve yayın or
ganları, Türkiye'deki ara rejimin uygulamala
rını eleştiriyorlarsa, Türkiye'de demokrasiye 
verilmek istenen biçimi eleştiriyorlarsa, işken
ce söylentileri üzerinde aşırı duyarlık gösteri
ye rlarsa, bunun bir anlamı şu olmak gerekir: 

Demek ki, o ülkelerin basını ve kamuoyu, 
Türk Ulusunu, kendi ülkelerindeki kadar ileri 
bir özgürlükçü demokrasiye ve hukuk devleti
ne lâyık görmektedirler... Kendi demokrasi öl
çülerimi Türkiye'ye de uyguladıkları içindir ki, 
Türkiyelde sürüp giden durumdan huzursuzluk 
duymaktadırlar. 

Buna karşılık Başbakan ve ülkcanizde bâzı 
çevreler, bütünleşme hareketine girdiğimiz de
mokratik Avrupa ulusları topluluğuna âdeta 
şunu der gibidirler: 

— Siz bizi kendinizle bir tutmayın!.. Bizim 
halkımızı kendi özgürlüklerinize, demokrasini
ze lâyık görmeyin!.. Sizin demokrasiniz bizim 
için lükstür... Siz bizi gene aranızda tutun 
ama, kendinizle bir tutmayın!.. 

Bu gibi sözlerden bâzılarını dışarıya açıkça 
söyleyenler de vardır. 

Türk Ulusuna saygılı bir parti olarak, biz, 
böyle bir değerlendirmenin ve anlayışın kesin
likle karşısındayız. 
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uluslar topluluğunda, ikinci sınıf bir üye gibi 
kalmasına, ancak ayrı değer ölçülerine vurula
rak varlığına katlanılan bir üye gibi kalmasına 
asla razı olamayız. 

Biz, Türk Demokrasisinin üzerinde, «jeo -
politik durum» 'gerekçesinin, «coğrafî durum» 
•gerekçesinin ağır bir ipotek gibi tutulmasına da 
razı olamayız. 

Türkiye, dünyadaki itibarını da, üzerinde 
bulunduğu coğrafî mevkideki sağlamlığını, ba
ğımsızlığını ve kıvanç duyulacak özelliğini de, 
herşeyin üstünde, özgürlüğe ve demokrasiye da
yanan bir yönetim biçimi seçmiş olmasına; ve 
Türk Ulusunun bu yönetim biçiminde diren
mesine, bu yönetim biçiıminin sorumluluklarını 
taşıyabilecek .erginlikte bulunmasına borçludur. 

Onun için, şunu da hemen sözlerime ekle
meliyim ki, C. H. P. olarak bizim, eksiksiz de
mokrasi üzerinde, kısıntısız düşünce özgürlüğü 
üzerinde önemle duruşumuz, yabancıların Tür
kiye hakkında ne düşündüğünden daha çok ve 
daha önce, kendi Ulusumuzun benimsediği de
mokrasi ve insanlık anlayışıyla ilgilidir... Ken
di Ulusumuzun siyasal rejim konusunda yaptı
ğı seçmeyle ilgilidir. 

Bu yolu seçen bir Ulus, ve öyle bir Ulusun 
Parlâmentosu, haklı veya haksız işkence iddia
ları ortaya atikliği zaman, bu iddialarla ilgilen
mek zorundadır. İşkence yapılmışsa kime ya
pılmıştır, ne için yapılmıştır 1. Bizim için bu 
hiç farketmez... Geçenlerde olduğu gibi Çam-
lıdere KaraAvolunda -veya herhangi bir İlçede, 
bir köyde, bir Türk köylüsüne, bir Türk vatan
daşına, herhangi bir insana, işkence yapıldığı 
söylentileri, iddiaları karşısında ne kadar du
yarlı isek, ne kadar duyarlı olmağa meebur 
isek, siyasal nedenlerle gözaltına alınanlara ve
ya tutuklananlara işkence yapıldığı yolunda 
iddialar üzerine de, aynı duyarlığı göstermeyi 
ödev biliriz; görüşlerini paylanmadığımız, ey
lemlerine karşı olduğumuz halde ödev biliriz... 
İnsanlık anlayışımızın gereği biliriz... Demok
rasi ve hukuk Devleti anlayışımızın gereği bi
liriz... Anayasamıza saygının gereği biliriz... 

İşkence bir şiddet hareketidir. Biz 12 Mart
tan önce de şiddete karşı idik, belki heı'kesden 
çok karsı idik; 12 Marttan sonra da şiddete 
karşıyız. 
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Kim başvurursa vursun, kime karşı başvu
rursa vursun, niçin başvurursa vursun, şidıdıe-
tin her türlüsüne karşıyım biz... Kişilerin de şid-
dete başvurmasına karşıyız, Devletin de şidde
te başvurmasına karşıyız. Şiddete de karşıyız, 
şiddete karşı şiddete de karşıyız. 

İddialar, söylentiler doğru mu, değil mi?.. 
Bunu elbette kesinkes bilenmeyiz... Ama böyle 
iddiaların, söylentilerin yaygınlığını bilmezlik
ten ele gelemeyiz. Biz bilmezlikten gıelselk neye 
yarar?... Bütün dünya bu söylentilerle çalkala
nıyor. 

Sıkıyönetimle ilgili her türlü yetkiyi ve so
rumluluğu üstünden atan bir Hükümet başta 
bulunursa, o türlü bir Hükümetle Sıkıyönetim 
ilci yıla yakın sürerse, binlerce insan gözaltına 
alınırsa, gözaltına alınanlardan haftalarca, 'ha
zan aylarca en yakınları bile haber alamazsa, 
düşüncelerinden dolayı insanlar ağır ceza bas
kıları altında 'bulundurulursa, düşünce suçlula
rının ayağına zincir vurulduğu duyulursa, de
mokratik ülkelerde serbestçe satılan kitaplar 
tıoplanır, yakılırsa, belli aşamalarda sıkıyönetim 
mahkemeleri lâğvedilir, hâkimler değiştirilirse, 
başjka hiçbir nedene gerek yok, dünya elbette 
ıböyle söylentilerle çalikanır. Hele Tür'kiye'mn 
Başbakanı, müttefikimiz olan demokratik ülke- j* 
İlerden birçoğunda iktidarda bulunan bâzı par
tilere, Türkiye'de bize yönelte geldiği giibi ka
ralamalar yöneltirse, bu çalkantı elbette tep
kiye de dönüşür. 

Dışarda komünist basın mı, sosyalist basın 
mı, hattâ sosyal demokrat basın mı yazıyor bu 
gilbi iddiaları?... Hayır, bu iddiaları ençok ya
zanlar, solculukla uzaktan yakından ilişiği bu-
lunımayan yayın organlarıdır. Üstelik kendi ül
kelerinin en inanılır, en saygı duyulur yayın 
organlarından bâzılarıdır... İsim veriyorlar, yer 
veriyorlar, olay veriyorlar, burada tekrarlamak 
istemediğim, tekrarlamayı uygun .görmediğim 
ayrıntılar veriyorlar yayınlarında... 

Bütün bu iddialar karşısında, haklı veya 
haksız iddialar karşısında, açıkça, 

— Ben sıkıyönetime karışmam, diyen bir 
Başbakanın sözüyle tatmin olunabilir mi? 

Pekiyi, nasıl eğilebiliriz bu sorunun üstü
ne?.. 

Üyesi bulunduğumuz bir uluslararası kuru
luştan da olsa, yabancıların gelip ülkemizde j 

— 482 

29 . 1 . 1973 O : 1 

araştırma yapmalarını, tahkikat yapmalarını, 
elbette hiçbirimiz kabul edemeyiz. Hükümet 
kabul etse - ki, kabul edeceğini sanmıyorum -
TBMM. kabul edemez bunu. 

Öyleyse ne yapabiliriz?.. Millî Güven Parti
si Genel Başkanı Sayın Turhan Feyzioğlu'da bu 
sorun üzerine eğilmek zorunluluğu duymuş ola
cak ki, bir öneride bulundu Perşembe günü bu 
kürsüden: 

Türkiye'de bir araştırma komisyonunu Hü
kümet kursun, meseleleri incelesin, iddiaları 
bir araya toplasın, varsa hakikat, bunu da ifa
de etmek isterim» diye devam etti Sayın Fey-
zioğlu, «(Sahiden gayriinsanî muamele varsa, 
sabiden 20 nci Asırda yapılmasını kabul ede
meyeceğimiz birtakım gayriinsanî şeyler varsa, 
yapılmışsa meydana çıksın. Bunun da sorumlu
su varsa soralım»... 

Böyle dedi Sayın Turhan Feyzioğlu... öyle
likle gerçek bir ihtiyaca parmak basmış oldu. 
Fakat bu ihtiyacı karşılamak üzere önerdiği 
yolun gerçekçi ve geçerli sayılamayacağına, 
biraz üstünde düşününce, kendileride her halde 
kabul ederler. 

Ortada bir sorumlu varsa, Anayasamıza gö
re, bu sorumlu en başta Hükümettir, hiç değil
se Başbakandır... Sorumlu mevkide bulunanın 
böyle bir araştırması, gerçekten objektifde ol
sa, hele içinde bulunduğumuz ortamda, yeterin-
ci inandırıcı olmaz. Kaldı ki, geçirdiğimiz bâzı 
deneyleri biliyoruz: Yakın geçmişten bâzı sıkı
yönetim uygulamalarıyle ilgili birtakım iddia
larda bulunduk; Sayın Başbakan, uygulamayı 
yapanlara sordu, onlardan aldığı «Böyle şeyler 
olmamıştır.» yolundaki cevapları bize olduğu 
gibi iletti. Hükümetin bu şekilde yapacağı bir 
araştırma inandırıcı olabilir mi?.. Kendi yan
lış sorumluluk ve yetki anlayışı, görev anlayı
şı, zaten daha çoğunu yapmasına, daha derine 
inmesine elvermez. 

Saym Feyzioğlu'nun belirttiği ihtiyacı kar
şılamanın nazarî olarak en doğru yolu, hiç 
kuşkusuz, iddialarla ilgili bir Meclis araştır
ması açılmasıdır. 

Fakat hem olanaklar bakımından hem de 
karşı karşıya bulunduğumuz koşullar bakımın
dan bunun da yeteri kadar geçerli ve uygun 
bir yol olabileceğini sanmıyorum. 
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Olanaklar bakımından geçerli olması zor
dur.. Çünkü geçmişe ait iddiaları delillendir-
mek belgelendirmek zordur, örnek olsun diye 
söyleyeyim, geçmişte elektrikle ve teknik incelik
lere dikkat edilerek yapılmış bir işkenceyi ispat 
etme olanağı var mıdır?.. 

Karşı karşıya bulunduğumuz koşullar bakı
mından da bu yolu ile izlemek zordur, sakıncalıdır 
çünkü, Sayın Melen'in Başbakanlık anlayışı ve 
davranışı ortadadır : Sıkıyönetim uygulamala
rını ve, sıkıyönetime ilişkin olsun olmasın, her 
türlü nazik siyasal sorunun, kendisini ilgilen
dirmediğini söylemek, her türlü sorumluluğu 
üzerinden atmaya ve her fırsatta Parlâmentoy
la orduyu, partilerle orduyu karşı karşıya bı
rakmaya uğraşmak âdetindedir Sayın Melen... 
Bunun bir örneğinin acısını, çok yakında, siya
sal haklar konusuyle ilgili olarak, bütün Par
lâmento ve partiler duymadılar mı? 

Son konuşmasında da, Anayasamıza göre 
hukuken baş sorumlusu olduğu sıkıyönetimin 
bâzı uygulamalarına yönetilen eleştiriler kar
şısında Sayın Başbakan, kendisi ortadan çeki
lip, eleştirilerin hedefi olarak Ordumuzu gös
termeye kalkışmadı m i l . 

Bir valiyle, bir kaymakamla ilgili bir eleşti
ri Meclis kürsüsüne getirildiğinde, bir başba
kan veya ilgili bakan, 

Bana ne söylüyorsunuz. Hükümete ne söylü
yorsunuz, gidin, yetkilerini kanımdan alan va
liye söyleyin, kaymakama söyleyin, derse gü
lünç olur. 

Eğer Başbakan Sayın Ferid Melen, bâzı va
lilerin yetkilerinden bir kısmının sıkıyönetim 
komutanlarına aktarıldığı hallerde böyle bir 
davranış içine girdiği zaman, ciddî ve sorumlu 
bir devlet adamı gibi göründüğünü ve davran
dığını sanıyorsa, kendi kendini aldatıyor de
mektir. 

Aslında işkence iddiaları doğru ise, bunla
rın uygulayıcılarının ille bâzı asker kişiler ol
ması da gerekmez. Öyle olalbilir de, olmayabilir 
de... 

Sıkıyönetim komutanlıklarının,emrinde yal
nız asker kişiler yoktur; MİT görevlileri de 
vardır, emniyet mensupları da vardır, trafik 
zabıtası da, bekçiler de, daha birçok Devlet gö
revlileri de vardır. Fakat uygulamayı yapanlar 
kimler olursa olsun, Meclis karşısında sorumlu

su Başbakandır. Oysa, kendi dile getirdiği so
rumluluk anlayışından, daha doğrusu sorum
suzluk anlayışından biliyoruz ki, Sayın Başba
kan, bir araştırma açıldığında, gene Parlâmen-
tolya orduyu veya ordu dışındaki birtakım 
Devlet görevlilerini karşı karşıya bırakmaya 
kalkışacaktır. 

Davası devam eden bir eski Millî Güven 
Partiliye pasaport verilmesi Mecliste eleştiri 
konusu olduğu zaman da öyle yapılmadı mı?.. 
Parlâmentonun karşına, sorumlu diye, adını sa
nını bilmediğimiz bâzı Devlet memurları çıka
rılmadı mı?.. Kaldı ki, çıkarıldı da ne yapıldı?. 
Hiç. 

Bu koşullar altında, bir Meclis araştırması
nın, iddialara son vermek bakımından nazarî 
olarak en doğru yol görünmesine rağmen, ge
çerli ve uygun olabileceğini sanmıyorum, hattâ 
yarardan çok zarar getirebileceğini sanıyo
rum. 

Öyleyse geri ne kalıyor?.. Geriye gene, iki 
yılını doldurmak üzere olan sıkıyönetime, yeni 
uzatma dönemi dolar dolmaz son vermıek ve 
sıkıyönetimden sonra da sıkıyönetim mahke
melerinin göreve devam etmeleri yolundaki 
Anayasa değişikliği için Hükümetten gelen is
teği reddetmek kalıyor. 

Görev başında bulunan Başbakanın sorumlu
luktan kaçan davranışıyla, eleştiri konusu her 
uygulamayı örtbas edici davranışıyla ve sıkı
yönetimin uzayıp gitmesiyle sürekli körükle
nen iddialar, haklı veya haksız iddialar, öyle
likle, bir noktada olsun duracaktır, sönecek
tir. 

Kaldı ki, sıkıyönetimden sonra da sıkıyö
netim mahkemelerinin devamında israr etmek, 
bir yandan Türk adaletine güvensizlik anlamını 
taşıyacaktır; öbür yandan da askerî mahkeme
lerin üstüne gölge düşürülmesine yol açacak
tır. 

İki yıllık bir sıkıyönetimden sonra sıkıyö
netimin kalkmasında hâlâ tereddüt ediliyorsa, 
bunun iki nedeni olabilir : 

1. Sıkıyönetime fazlasiyle alışılmıştır, 
2. Vıeya, iki yılda bile sıkıyönetimden bek

lenen yararlar sağlanamamıştır. 
Her iki durumda da, sıkıyönetimi kaldırma

nın zamanı gelmiş de geçiyor demektir. 
Türk Devleti artık, sıkıyönetimsiz olarak, 

şiddet olaylarını, yasa ve Anayasa dışı olayla-
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Millet Meclisi B : 45 

rı Önleyecek, hiç değilse kontrol altında tuta
cak bir Devlet olduğunu kendi kendine ispat-
1 amalidir. Halka ancak o zaman gerçek huzur 
ve güvenlik duygusu gelebilir. 

Kabul etmek gerekir ki, nedenleri ne olur
sa olsun, şiddet hareketlerinin hemen bütün 
dünyada yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Daha 
dün Birleşik Amerika'da, iki değerli diplomatı
mız, bir başka şiddet akımının, yüreklerimizi 
yakan kurbanları oldular,. Fakat hiçbir demok
ratik ülke, ama hiçbiri, o yüzden demokratik 
rejime bir ölçüde bile ara vermek yoluna gir
memiştir; özgürlükleri, bâzı mevziî istisnalar 
dışında ve bir ölçünün üstünde kısmamıştır; sı-
kıyöntim ilân 'etmemiştir. 

Sonuç olarak, sayın milletvekilleri, gerek 
«Partilerüstü Hükümet» denen hükümet türü
nün sakıncalarını bir ölçüde olsun giderebilmek 
için, gerek ülkemizin iç huzurunu ve dış itiba
rını sarsacak ölçülere varan haklı veya haksız 
iddia! araı bir noktada olsun kesebilmek için, 
bizim düşünebildiğimiz bâzı sade çözümleri siz
lere sunmuş bulunuyorum, önerdiğimiz bu çö
zümleri, bâzılarınız uygun görmeyebilirsiniz. 
Fakat uygun görmeyenler de her halde, önemi
ni belirtmeye çalıştığım sorunlara süratle çö
züm aramalıdırlar. 

Bunu yüce takdirlerinize sunmak için huzu
runuza geldim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Millî Savunma 
Bakanı, buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1Z-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin değerılii üyeleri. 

Sayın Eeevit tarafından yapılan gündem dı
şı konuşma ile Sayın Başbakan ve Hükümete 
tevcih edilmiş bulunan eleıştirltlıere Saym Baş
bakan, kendi adımla, Plükümiet adına ellbetlte-
ki cevaplarını arz edecektir. 

Konulmalar sırasında, sıkıyönetim uygula
ması dolayısiryle yapılan işkence iddiaları ba
his konusu olduğu içlin ben, 353 sayılı Askerî 
Yargı Teşkilâtı ve Askerî Yargı Usullerdi Ka
nununun 35 nci maddesinin verdiği sorumlulu
ğu göz önünde tutarak bu konuda cevaplarımı 
arz etmek isıtüyorunı. 

Bu husustaki cevaplarının arz ederken, Baş
bakana,, clcilayıaryle Hükümete tevcih edilen 
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bâzı hususlara da değinmek iktiza edeceği ta
biîdir. 

C. H. P. Genel Başkanı Sayın Eeevit, konuş-' 
malan sırasında, 25 Ocak tarihinde sayın 
C. II. P. sözcüsü tarafından yapılan konuşma
lara karşı Başbakanım yaptığı cevabî konuşma
yı esas alarak, Sayjın Başbakanın; sıkıyönetim 
konusunda mesuliyeti üzeninden atarak, sıkıyö-
etim uygulaması mesuliyetinin doğrudan doğ
ruya sıkıyönetim idaresine, sıkıyönetim reji
mine ve sıkıyönetim uygulamasını yapan aske
re müteveccih bir sorumluluk, şeklinde ifade 
'ettiğimi, kendisinin bu sorumluluğu üzerine 
almadığım beyan buyurdular. 

İfadeleri arasında zaptettiğim kadarıyla 
«sıkıyönetim uygulaması dolayısiiyle Başbakan 
bu sorumluluğu üzerinden atamaz, sıkıyöne
tim idaresi Başbakanın emrindedir» buyurdu
lar. 

Sanıyorum, ki, Başbakanın sözleri kendileri 
tarafından yanlış veya başka bir şcık'Ldie yo
rumlandı demek istiyor um. Başbakan hiç bir 
zaman Sıkıyönetim Kanununun uygulaması do-
layısayle; «Basbaikan sorumlu değildir» deme
di. Hepimizin birlikte tespit ettiğitaılz hususu 
•hatırlatmak bakımından arz ediyorum ki; sı
kıyönetim, kökünü Anayasadan alan bir idare 
rejimidir, sıikıyönetimdin ilânı sebepleri, sıkıyö
netimin ilân şekilleri ve usulleri, sıkıyönetim 
süresinin temdidi Anayasa ile tayin edilmiş 
icsasiara göre yapılmaktadır. Sıkıyönetim, bir 
'askerî idare değil, Anayasada sebepten sayılan 
şartların yerine gelmesi halinde usulü dairesin
de Hükümetle verilen yetki ile ilân edilen, Yü
ce Meclisin tasdiki ile yürütülen ve süresi de 
yine Yüce Meclise arz edilen sebepler muvace
hesinde Yüce Meclisçe süresi tayin edilen, nevi 
şahsına münhasır, bir idare tarzıdır, bir «aske
rî. idare» demek değildir. 

Bunu böylece ifade ettikten sonra sıkıyöne
timim uygulanmasında idarî muameleler, kazaî 
muameleler; yani usulü dairesinde tayin edilen 
sıkıyönetim, komutanının emrine verilen teşki
lât ve sıkıyönetim nozdinde kurulanı askerî 
•mahkemeler marifetiyle sıkıyönetim idaresi, 
Anayasa hükmü gereğince ilan edilen ve yine 
Anayasa şartları gereğince süresi tayin ve tes
pit edilen sıkıyönetim uygulaması, yine Ana
yasaya göre çıkartılan .Sıkıyönetim Kanunu 
- ki, 1402 sayılı Kanundur,- ile tayin edilen 
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idarî ve kazaî yetkileri kullanmak suretiyle 
sıkıyönetim hizmetini yapan bir teşkilâttır. 

Bu teşkilât, sıkıyönetim uygulamalarını 
yaparken yine 1402 sayıllı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince Başbakana karşı sorumludur. 
Başbakan bu sorumluluğu Sıkıyönetim Kanu
nunun açıkça tâyin ettiği görevleri yüklenmiş 
bulunan sıkıyönetim komutanının cimrine veri
lirin askerî ve sivil unsurlar ve nemcilinde teşkil 
.ediıleın askerî mahkemeler mariiıetiyle yürüt-
ımekteıdiir. Bu uygulama sırasında sıkıyönetim 
uygulamasınla ait muameleleri, Başbakan, ken
disine karşı sıkıyönetim komutanının sorumlu 
tutulması kanun hükmü 'karşısında, elbette gö
zetecek, icabında clencıtecelletir ve bu sebepler
le eğer donelim ve gözetim vazifesini yapmı
yorsa elbette mesuldür. Kiıme karşı mesuldür? 
Yüce Meclise karşı mesuldür, Yüce Meclis 
bundan dolayı kendisine her zaman sorgu sual 
açabilir ve kendiUi de gözetim vazifesini! yap-
ımaması sebebiyle bunların hesabını vermeye, 
açıklaımaıya mecburdur. 

Başbakan, beyanları sırasında bunları söy
lemiştir. Bunun dışında ben ve sizlerin de 
tespit ettiği şekilde, başka bir şey söylediğini 
'kabul edemiyorum. 

Başbakan şunu demek istiyor: Başbakana 
karşı sorumlu olduğu 140,2 sayılı Kanunun 
4 ııcü maddesinde açıkça ifade edilen sıkıyö
netim sorumluluğunu, sıkıyönetim idaresinin 
yerine kaimen Başbakanın veya Bakanlar Ku^ 
rulunun alacağı birtakım kararlarla, tespit 
edeceği bir talimat ile «kanun hükümlerini şöy
le tatbik edin, böyle tatbik edin» şeklinde bir 
yetkisi olmayıp, kanunla sarahaten birer birer 
sayılmak suretiyle sıkıyönetim komutanına 
verilmiş olan vazifelerin ifasında kanuna uy
gunluğun olup olmadığını gözetmek ve icabın
da denetmek ve bu sebeple de, demin arz et
tiğim. gibi, Yüce Meclise icabımda hesap ver
in ok sorumluluğunu yerine gelinmekle görevli
dir, gerektiğinde sıkıyönetim komutanını da 
d.eğiştirmiek yetkisine sahiptir. Yani, Başba
kanın sıkıyönetim uygulaması dolayısiyle ifade 
ettiği husus bunidaın ibarettir. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, sıkıyöne
tim rejimi kaynağını Anayasadan alan bir ida
re tarzıdır. İlân sebepleri, sekileri, usulleri, 
süresi Anayasa ile tâyin ve tespit edilmiştir. 
Sıkıyönetim hizmetleri, yine menbaını Anayasa-
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| dan alan bir kanunla sıkıyönetim komutam ve
ya komutanları tarafından emrine verilen teş
kilât ve organlar vasıtasiyle yürütür. Sıkıyö
netim hizmetlerinin ne suretle yürütüleceği ve 

! sıkıyönetim komutan veya komutanlarının gö-
j rev ve yetkileri 1402 sayılı Kanunla tâyin ve 

tespit edilmiştir. 
Sıkıyönetim komutanı, bu kanunla kendi-

| sine verilen görev ve yetkilerden dolayı Baş-
j bakana karşı sorumludur. Aynı komutanlar 

askerî hizmetlerinin yüınitülme'SBjnden dolayı 
da bağlı bulundukları kanunlar gereğince so
rumludurlar. 

Biraz evvel özetlemeye çalıştığım konuşma
lardan gerek 25 Ocak 1973 tarihinde yapılan 
konuşmalardan, gercık bugün biraz evvel Sayın 
Ecevit'iln burada yaptığı konuşmalardan, sıkı
yönetim tasarruflarının Başbakan veya Hükü
met tasarrufları şeklinde gösterilmek istendiği 
anlaşılmaktadır. Anayasa ve 1402 sayılı Ka
nunun açık hükümleri karşısında bu görüşün 

r kesim olarak yanlış olduğu meydandadır. Bu 
itiıbaıla Başbakanı veya Hükümeti sıkıyönetim 
idaresi yerine kaim olarak; Sıkıyönetim Kanu
nunun uygulanmasında «şunu yapın, bunu yap
mayın» şeklinde kararlar alma ve bu yolda 
emliler verme bahis konusu değildir. 

Başbakan, görev ve yetkileri Sıkıyönetim 
Kanunu ve diğer kanunlarla belli edilmiş olan 

| yetkileri kullanan ve bundan dolayı kendisine 
karşı sorumlu olan sıkıyöınetim komutanının 

I veya komutanlarının yaptıkları uygulaımaları 
! gözetmekle ve denetlenmekle görevlidir elbette. 
| Bu görevi dolayırfiyle de, biraz evvel arz etti-
; ğiın gibi, icabında Yüce Meclise karşı sorum-
j ludur. Yoksa ne Başbakanın, ne det Hüküme

tin sıkıyönetim yetkilerini sıkıyönetim idaresi 
yerine kaim olarak kullanması söz konusu ola
maz. 

Sıkıyönetim komutanları emirlerindeki teş-
| ikilât ide ve nezdindckl Anayasaya görie taıma-
1 imiyle bağımsız olan ve görevleri askerî yargıla-
! ma ve usul kanunlarıyla tayin edilmiş bulunan 
i ve ayrıca 353 sayılı Askerî Mahkiemcler Gö-
j revleri ve Teşkilâtı hakkındaki Kanun gereğin

ce askerî mahkemeler vasıtasiyle görevlerini 
! kanunlarımızın hükümlerine uygun olarak bü-
j yük bir dikkat, titizlik ve feragatle yapmakita-
| dırlar. Bu hizımed erinci eu ötürü sıkıyönetim 
i komutanları emirlerindeki teşkilât ve nezdin-
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deiki askerî mahkemelilerin bütün, görevlileri ola
rak Pariâmentomuzun ve minetimizin takdirle
rine mıazhar olmuşlardır. Bu takdirkâr sözler 
ve beyanlar zaman zaman çeşitli vesilelerle 
daima ifade edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bu konuşmalar 
sırasında zaman zaman, sıkıyönetim uygulama
sı sırasında birtakım işkenceler yapıldığı riva
yetleri ileri sürülmektedir. 

Beyanatıım sırasında, yukarıda da arz etti
ğim gibi, Sıkıyönetim uygulaması 1402 sayılı 
Kanunun bükümllerine ve Askerî Yargı Teşkilâ
tı Kanunu, Askerî Yargı Usulleri Kanunu hü-
'kümlleri ve bu kanun hükümlerine göre yapıl-
ımış bulunan talimiatnanıe ve tayfi.ii edilmiş bu
lunan usuller dairesinde yürütülmektedir. 

İşlkence yapıldığı iddiaları birtakımı riva
yetlerden ileri iddiaJlar değildir., Sıkıyönetim 
tatbikatı bir taraftan idarî yöndjem, yama sıkıyö
netim komutanınım idaresi altında bulunan sı
kıyönetimi idarî yönden, bir taraftan da sıkı
yönetim komutanı nezdimdeki aıslkerî mahkeme
lerin, savcıların kamunla tâyin edilen vazife
leri ifa yönünden, işlemıler'i yönünden askerî 
kazanın ve Millî Savunma Bakanlığına verilen 
yetkilerin kullanılması suretiyle daimî şekilde 
murakabe ve takip edilmektedir. 

Bu yolda birtakım iddialar daima ileri sü
rülür, fakat müşahhas olarak, «şu şekilde şu 
zata, şu kimseye şöyle bir muamıdle yapılmış
tır ; gerek soruşturma sırasında, gerek tutuklu 
olduğu zamanda, gerteik göz altında bulundu
ğu sırada şu şekilde bîr muamele yapılmıştır; 
hâdise budur,» şelklinde ortaya sürülmüş iddia
lar mevcut değildir. Birtakım rivayetler var
dır. Bu rivayetler, biraz evvel arz ettiğim se
kilide, yaptığımız devamlı idarî, kazaî muraka
be sıralarımda; soruşturma ımuaımelelerimlin ge
ciktirilmesi, işlerin uzatılması, savcıların ve
ya yetkililerin tesir altında bulundurulması gi
bi, birtalkmı maksatlarla yapıldığı anlaşılmış
tır. 

Geçen ay Bakanlığımla bir şikâyet vâki ol
muştur bâzı avukatlar tarafından. Bu şikâ
yet üzerine Bakanlığım derhal gerekli inceleme
yi yaptırmış ve bu şikâyetmaimieıde ileri sürülen 
iddiaların varit ollımadığı, yapılan muamelelerin 
(kanun hükümleri, usul hükümleri ve Askerî 
Tutuklu ve Cezaevleri Talimatı hükümleri ge

reğince yetkililerin yaptığı muameleilerden baş
ka bir muamele almadığı şeklinde neticeye va
rılmıştır. 

Arz ettiğim gibi, bu muamelelerden dola
yı şikâyet edenler; hükümlerinden bahsıattiğim 
mevzuata göre, tutulklular, gözaltına alînıamlar, 
mahkûm olanlar, kılıik kıyafet bakımından, 
yatma, kallkma, davranış, inzibat, sıhhatlerinin 
korunması, emniyetlileri balkımmdan birtakım 
mecburiyetlere tâbidir. Bu mecburiyetleri ye
rine getirdikçe, bu mecburiyetleri, bir nevi 
kendilerine yapılan kanunsuz muamele şeklin
de ifade etmektedirler. Araştırmaların netice
sinin bundan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca, Askerî Cezaevleri Talimatnamesi ge
reğince tutukluların, mahkûmların sıhhî ihti
yaçlarını kontrol etmek üzere tâyin edilmiş 
vazifeli doktorlar vardır. Gerek sıhhatinin bo
zulduğu talebiyle doktora çıkanlar, gerek umu
mî olarak yapılan muayenelerde kendilerine 
işkence yapıldığına dair doktora hiç bir şikâ
yet vâki ollımadığı gibi, bunun bellirtilierine de 
hiç bir suretle tesadüf edilmemiştir. 

İşkence yapıldığı, kanunsuz muamele ya
pıldığı şeklinde her hangi bir şikâyet elbette 
ki her zaman tetkik ve tahkik edilebilir. Bun
dan hiç bir suretle kimsenin kaçındığı yoktur. 

Özetiamelk istiyorum ki, bu şikâyet ve id
dialar birtakım rivayetlerden ibarettir. Orta
da, delil oüarak, madde olarak, vaka olarak 
zikredilmiş, ortaya çıkmış tek bir iddia var
dır. O da biraz evveli arz ettiğim şekilde in
celetilmiş ve varit olmadığı neticesine varıl
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, sılkıyönetim ko-
mutanları, kendilerinin emirflieritaie verilmiş 
bulunan teşkilât ve nezdleriııde teşkil edilmiş 
bulunan aslkerî mahkemeler vasıtasıyla görev
lerini kanun hükümlerine, vicdanlarıma uy
gun olarak, kendi ifadelleriyle, tutuklu veya 
gözaltında bulunan insanlların hayatları, kendi
me emanet edilmiş kimseler muamıeilesiiıe tâbi 
tutularak görevlerini yapmıalkta devam etmek
tedirler. Biran evvel bu görevlerini ikmal et
mek suretiyle kendi bölgelerânlde normal idarre-
min avdet etmesine de- gayret sarf etimeiktedir-
iler. 

Durumu takdirlerinize saygı ile arz ederim. 
3. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Tür

kiye dışında ve içinde 'memleketimiz aleyhinde 
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yapılan tahrikler ve Türkiye Cumhuriyetini 
yıpratma çabaları hakkında gündem dı§ı demeci 
ve Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu ile Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun kendi 
gruplarına sataşma olduğu iddiasıyla cevapları 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nehil Oktay, 
Millî Güven Partisi Grupu adına, Türkiye dışın
da ve içinde yapılan memleketimiz aleyhinde 
tahrikleri ve Türkiye Cumhuriyetini yıpratma 
çabaları konusunda gündem dışı konuşma talep 
etmişlerdir. 

(Buyurun. 

MİLLİ OÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
MEHMET NiEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; yurt içinde ve 
yurt dışında mâruz kaldığımıız birtakım tah
rikleri söz konusu etmek üzere gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Ancak bu konuşmam
dan evvel, dün Türkiye Radyolarından öğren
diğimiz ve bugün de sayın Dışişleri Bakanımı-
zın ağzıyla ifadesini bulan, çok kıymetli iki ha-
riyeeimizin uğramış bulunduğu bir menfur olay 
sebebiyle Millî Güven Partisinin hissiyatını ifa
de etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, olay, her yönüyle in
sanlık dışıdır. Milletimizi ve bütün medenî 
âlemi yaralayan bir olaydır. Bu olayın herhan
gi bir örgüt tarafından Türkiye aleyhinde dü
zenlenmemiş bir 'tertipli hareket olmamasını 
yürekten temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, her yönüyle çok mües
sif olan bu olay, bir hususu bir defa daha ha
tırlamamıza vesile teşkil etmiştir. Bu olay, si
yasî düşünce ayrılıklarımız ne olursa olsun, 
memleket kaderinin 'sıöz konusu olduğu her hal
de ve her meselede 'birlik ve beraberlik duy
gusu içerisinde olmamız lüzumunu bir defa da
ha hatırlatan bir olaydır. Millî Güven Partisi 
olarak, 'bu müessif olay karşısındaki derin te
essürümüzü 'bir defa daha ifade ederken Türk 
Hariciyesinin çok değerli mensupları olan va
zife şehitlerine rahmet, ve aile efradına başsağ
lığı dileriz. 

Değerli arkadaşlarım, her zamandan daha 
fazla millî ıbirlik ve beralberlik içerisinde olma
mız gereken şu günde memleketimizin dışarıdan 
ve içeriden mâruz Ikaıldığı bir takım sabotaj
ları şu kürsüde bugün için münakaşa mevzuu 
yapmak istemezdik. Ancak, benden evvel konu

şan Cumhuriyet Halk Partisinin sayın Genel 
Başkanı, Ibu müessif olayın varlığını hiç bir su
retle hatırlamadan, aşırı sol örgütlerin yıllar
dan beri memleketimiz aleyhinde yaptıkları ve 
yapmaya devam, ettikleri bir kışkırtmaya mal
zeme hazırlamıştır ve bu malzemeyi böyle bir 
günde Millet Meclisi kürsüsünden ifadeden çe-
kinımemiştir. 

Bu itibarladır ki, esasen, gündem dışı ko
nuşmamızın mevzuuna giren bu meseleye de bir 
nebze olsun, Millî Güven Partâsi olarak ,temas 
etmek isterim. Aşırı sol örgütlerin ve onların 
yürüttüğü kampanyanın 'müdafiliğini yapmak 
nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına 
düşen bir görev değilse, elbette ki Başbakanın 
müdafiliğini yapmak ta bana düşen bir görev 
değildir. Ancak, mevzuun yurt içinde ve yurt 
dışında, Türkiye'nin millî menfaatlerini, millî 
birlik ve bütünlüğünü asla arzulamayan bir 
zümre tarafından alabildiğine istismar edildiği 
bir dönemde böyle bir konuşmanın yapılmasını, 
Millî Güven Partisi olarak, Türkiye'nin millî 
menfaatleriyle asla bağdaşamayacağı kanaatin
de olduğumuzu bir defa daha Millet Meclisi 
kürsüsünden ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın 'Genel Başkanının, öteden beri iz
lediğimiz ve çok iyi bildiğimiz bir konuşma tak
tikleri vardır; asla bahis mevzuu olmayan bir 
olayı veya asla bir şahsa izafe edilmesi mümkün 
olmayan bâzı sözleri, olmuş gibi, hareket nok
tası ittihaz-ederek kendi düşüncelerini, bu yan
lış hareket noktasından başlamak suretiyle 
izah ederler. 

Değerli arkadaşlarım, vakıaları umumi ef
kâra ters yansıtmak, dünya efkârı önünde Tür
kiye'nin millî menfaatlerini, millî birlik ve be
raberliğini asla düşünmeden 'hareket etmek de
mektir. 

Şimdi Sayın Ecevit.. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Baş

kan, cevap mı veriyor bu, anlamıyorum. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 

Ben cevap vermiyorum. Türkiye'nin dışarıdan 
ve içeriden mâruz kaldığı bâzı 'hareketler hu
susunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yeni 
usul mü çıktı ? 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NE
BİL OKTAY (Devamla) — Bu malzemeleri 
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Millet Meclisi kürsüsünden ifade etmek, bir 
mi'illetvekili olarak, bir nıilliyetpe.rver olarak 
ıbenim görevimdir. (M. G. P. ve A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Oktay, söz 
komimiz ıbelii. O komi ik ilişkisi.. 

TURHAN ıFEYZİOĞLU (Kayseri) — İlgili
dir, ilgilidir. 

BAŞKAN — Olduğu takdirde ancak söz 
'konusu aldığınız mevzuu vazedensiniz, her han
gi bir oracık ,göstermek için. Örnek vazetmek 
olanağınız var, örnek dışında, esas meseleyi, 
esas konuyu bırakıp Ibir evvelki konuşmaya .ce
vap niteliğinde bir temel görüşe sapılmaması-
nı rica ediyorum. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bundan 
evvelki oturumda, zabıtlardan okuyorum, ay
nen şu ifadeleri kullanmıştır; 

«Sıkıyönetime yöneltilen (şikâyetlerin başın
da işkence iddiaları geliyor. Bu iddialara, bil
hassa mamleket dışında, biraz evvel işaret etti
ğim gibi sıkıyönetim icraat ve kararlarına göl
ge düşünmek maksadiyle yine aşırı solcu unsur
ları, Marksist ve Leninist, komünist unsurlar 
tarafından tamamen uydurularak Türkiye aley
hine kullanılmaya çalışılıyor. Bunların tamamı 
Hükümet adına açıkça, resmen arzodeyim, bun
ların tamamı yalandır, uydurmadır. Bunların 
hiçbirisini müşahhas bir misale dayamak im
kânı (mevcut değildir ve olmamıştır. Şikâyetler, 
her defasında ortaya çıktığı zaman, kendilerini, 
müşaıhhas misal vermeye davet etmişizdir. Ve 
ıbıı misalleri kimse verememiştir. Bir iki misal 
vermişlerdir ve onları da tahkik ederek tama
men yalan olduğunu meydana çıkarmış bulunu
yoruz.» 

Şimdi, (Sayın Barbakanın konuşmasın m bu 
noktasında bakın Sayın Ecevit nasıl cevap ve
riyor ? 

TEVKİK FİKRET ÖVET (iSinop) — Bu ne 
Başkan, yeni usul mü çıktı ? 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Nasıl skin Genel Başkanınız başkaları adına bu
rada konuşmak yetkisine haizse, ben de konu
şabilirim. 

BAŞKAN -— Bir dakika, siz cevap vermeyi
niz. 

ıSAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — Başbakan 
adına konuşamazsın orada. (C. II. P. sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Bu konu istismar edilmiştir. Bu konu istismar 
edilmiştir, Millet Meclisi kürsüsünde etrafıyle 
münakaşa edilecektir, tartışması yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir saniyenizi rica 
edeceğim, bir dakika. 

TURHAN EEYZİOÖLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, usul hakkında, tutumunuz hakkında 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, sabırlı olun, mü
saade buyuran. Bana ilettiğiniz görüşme tale
binizi sınırlayan yazı şu; 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İç, dış 
tahrik. 

BAŞKAN — Türkiye dışında ve içinde ya
pılan memleketimiz aleyhindeki tahrikleıri, Tür
kiye Cumhuriyetini yıpratma çabaları. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
iSaym Başkan, iç tahrikler için Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanının konuşımalanndan 
daha iyi bir malzeme mevcut değildir. (C. II. P. 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar.) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, evve
lâ, sayın hatip, Başkanlığın bir uyarısını ta
mamlamadan söze devam etme imkânınız yok. 
Bu liitiîbarla, şu anda mikrofonunuzun ses ver
me imkânını kestim, sözümü tamamlamak üzere. 

Şimdi, biraz evvel ifade buyurdunuz, bir ev
velki konuşan hatibin şu veya bu niyeti öteden 
beri düstur aldığı şeklinde konuşmanıza esas 
aldınız. Yine gönüyonuım, aynı çerçeve içinde, 
biz bu şekilde gündem dışı konuşmaları peşpe-
şo sıralar, bir evvelki hatibin şu veya bu mak
sadı taşıyan, şu veya bu usulü, metodu uygu
layan kimseler olduğunu eleştirime imkânını 
vardiğimiz takdirde, esas memleket meselesi 
olarak ortaya vazettiğiniz konulara eğilme im
kânını Başkanlık bıılaimaz. 

Bu itibarla, lütfen Başkanlığa yardımcı 
'olun, koyduğunuz, vazettiğiniz (konular etra
fındaki görüşlerinizi ortaya vazedin, takdir hak
kını, dinleyenler, Yüce Meclis, Yüce Türk Ulu
su .kullanıl'. Müsaade buyurun, takdir hakkını 
onlara bırakalım. 

Buyurun efendim, devam edin. 
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MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi, 
ımeanleketin Başbakanı, aşırı solcuların ve on
ların kampanyasını yürütenlerin yalan söyle
diğini, Türkiye'de herhangi 'bir işkencenin ba
his mevzuu olmadığını söylüyor. Bunun yanın
da, bir siyasî partinin genel başkanı, Türıkiye-
nin Genel Başkanına karşı çıkıyor. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, «Türkiycnin genel baş
kanı kim?» sesleri) 

Hesabınıza gelmiyor değil mi? (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Başibakan, ıSayın Oktay, Baş-
ikan diyorsunuz, Başbakan. Müsaade buyurun. 
Başbakan, Sayın Oktay, Başbakanına karşı çı
kıyor. 

MEHMET NEBİ OKTAY (Devamla) — 
Başbakanına karşı çıkıyor. 

BAŞKAN — Düzeltin lütfen. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 

.... ve Başbakanın bu iddiasına karşı, aşırı sol 
örgütlerin ve onların kampanyasını yürütenle
rin doğru okluğunu, fakat Başbakanın yalan 
•söylediğini ifade edebiliyor (O. H. P. sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Karşılıklı müdahale etmeyin, 
lütfen. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Saynı Başkan, değerli arkadaşlarım, 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım... (O. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 

Bir defa daha ifade edeyim; kolileri dışa.rda 
olan komünist partilerin, aşırı sol örgütlerin 
ve onların kampanyacılarının şuradan, buradan 
(malzeme toplamalarına, Türkiye aleyhinde ala-
ibildiğine bir istismar kampanyası yürütmek 
için delil aramalarına lüzum yoktur. Millet Mec
lisinin, 'Cumhuriyet Halk Partisini ve onun Ge
nel Başkanını ilgilendiren .zabıtlarını tetkik 
ederek bu kampanyayı, Türkiye aleyhindeki.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) bu kampan
yayı rahatlıkla yürütmek imkânına sahiboldular. 
(Kürsüye doğru C. H. P. sıralarından yürü
meler ve gürültüler) 

.Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — in 

aşağı terbiyesiz herif. 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade buyurun. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Say

gısız herif, Başkan, müsaade etme, bu adama. 
BAŞKAN — Sayın Övet, Sayın Övet. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hayır 

efendilin, ispat etmeye mcöburdur, bunu. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun. Bu şekilde karşılıklı tahrikler, bu -se
kilide müzakerenin devamını önleyici müdaha
leler lütfıen devam etmemeli. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Saygısız, ter
biyesiz herif, kürsüden aşağıya in sen. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Aksi halde müzakereye ara ver
mek 'mecburiyetinde kalacağım. Lütfen müda
hale edilmesin. (Gürültüler). 

Başkanhk, hatibin konuşmaması gereken 
sözlerini kesmeye muktedirdir. Lütfen müdaha
le etmeyiniz, yerinizden. (Başkanlık tarafından 
evvelce mikrofon kapatıldığı halde, hatip ko
nuşmasına devam etti.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Huku
kum et nerede, nerede Başbakan, var mı cesa
reti, cesareti varsa gelsin buraya? (C. H. P. 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika lütfen. 
Sayın Oktay lütfen bir dakika. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İt he
rif. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
İt senin babanıdır. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

AHMET FUAT AZMİOÖLU (Kütahya) — 
Bu memleketi bunlar bu hale getirdi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, aksi hakle 
ceza tertip etmek mecburiyetinde kalacağım. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Terbiyesiz adam. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Muvazenesiz adam. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, n ezeli at 
dışı söz sarf etmeyin, lütfen. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Muvazenesiz senin baban. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyo.ii Karahisar) 
— 'Muvazenesiz sensin, ben sana baytar olarak 
teşhis koydum. 

http://Afyo.ii


Millet Meclisi B : 45 29 . 1 . 1973 O : 1 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
no• baJkıyorsuıi; hatibe «it» diye hitabediyorlar. 
Sayın Balkan, duymadın mı ? 

BAŞKAN — Beyefendi müsaade buyuran, 
müsaade buyurun beyanları duyuyorum İsrar 
•ediyorsunuz, zaptı getirtip gereğini yapacağım. 
Bukuıduğunuz yerden müdahale etmeyin. Ta
nı anı of endim. 

Sayın Oktay lütfen, -tahrik edici, müzakere
lerin devamını imkânsız kılıcı bir vasata. 

HASAN TÜKKAY (İstanbul) — Komü
nistlere hitabediyor, neden tahrik olsun? 

BAŞKAN — Lütfen, efendi!), lütfen efen
dim. Çok istirham ederim. (C. H. P. sıraların
dan 'gürültüler) 

Çok istirham ede Hm. Bir dakika müsaade 
buyurun. 

Bu Meclise her gelen sayın üye eşiıt dere
cede korunmaya, Anayasanın verdiği teminat
lara sahip üyelerdir. Hiç birisinin diğeri hak
kında kanunlarımızın suç. saydığı bir ithaımı 
ileri sürmeye gerek kürsüdeki hatibe, gerek 
hiçbir sayın üyeye, diğer bir üyenin ifade et
meye halklkı yoktur. İstirham 'ediyorum, her
hangi bir şekilde üyelerin bir kısmının veya bi
rinin bir diğerini başika göale mütalâa etmeye 
hakkı yoktur. Burada başka türlü meseleleri 
sükûnet içinde, itidal içinde birleşerek hallet
meye imkân bulamayız. Lütfen müzakerelerin 
sükûnetini (bozmayalım. Buyurun efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanunu, sıkıyönetim görevlilerinin 
ifa ettikleri vazifelerden ötürü Başbakana kar
şı sorumlu olduğunu açıkça ifade etmiştir. Sa
yın Başbakan bu kürsüden Sayın Eeev.it'in de
diği gibi değil, aynen şn ifadeleri kullanmıştır; 
«Sıkıyönetim (görevlileri ifa ettikleri hizmetler
den dolayı bana karşı sorumludurlar. Ben de 
Büyük Millet Meclisine karı sorumluyum» 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hâlâ 
Hükümet Başkanının adına konuşuyor. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, konuşajbilecek miyiz? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın övet. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hatibin 

konuşmasına mâni oluyorlar. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Onların kusuruna da balkın a'mak lâzım. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim, siz ce
vap vermeyin. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Anarşiyi sokaîktan Meclise getirmek istiyorsunuz, 
başka bir şey değil. O dur. (O. II. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Biraz evvelki ikazımı dinleme
diğinizi görüyorum. (Gürültüler) - Buradan 
sözlerinizi duyuyorum. Buradan söylediğiniz söz
leri yakinen duyuyorum. Burada, nezahat dışı 
söylenen sözlerin de gereğini yapmak üzere bir 
arkadaşımın uyarısı üzerine zabıtları getirtece
ğimi ifade ettim. Tekrar aynı konuya dönme
niz doğru değildir. Bu itibarla konu dışı çıktı
ğınız, tahrik ettiğinizden size sadet içine d-öu-
ımeniz için birinci ihtarı yapıyorum, Tahrik hu
susundaki konuşmanız devanı ettiği takdirde 
konuşmanızın önlenmesi, bu müzakerede bu 
konuda görüşme, konuşma yapmamanız husu
sunu Genel Kurulun gerekirse tasvibine sun
maya mecbur kalacağım, ikaz ederim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, C. II. P.'si her türlü tahriki Mil
let Meclisine getirecek, onun propagandasını 
yapacak, ama biz buna dokunduğumuz zaman 
sadet dışına çıkmış olacağız, bu nasıl bir tutum
dur? 

BAŞKAN — Beyefendi, siz kendi fikrinizi 
söyleyin, bir başkasının fikrini değerlendirmek 
size ait değil, siz kendi görüşünüzü söyleyin. 
Bu, konumuz değil, bu çekişmeden başka bir 
netice vermez. İçtüzüğün müsaade etmediği bir 
müzakere tarzı bu. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın hatibe ağzını açtırmıyorsun, diğer üye
lere de aynı şekilde davranın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Başbakan cevabını verir, efendim. 
Sayın Oktay, buyurun kendi görüşünüzü 

vazedin efendim. . 
(MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 

Sayın .Başkan, değerli arkadaşlarım.. 

MLOTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz, yerimden bir 
noktayı arz edeyim. 
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BAŞKAN — Konuşma devam ediyor, mü-
sade edin de bitsin, ondan sonra. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurun arz edeyim. Konuş
malarında malzeme veriyor, misal veriyor. 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim, ko
nuşuyorlar, kendileri konuşuyorlar. Olur mu 
Iböylle konuşma sırasında bir başka arkadaşın 
müdahalesi'? 

Buyurun efendim. 
TURHAN UEYZİOĞLU (Kayseri) — İş

kence iddialarının asili sız olduğunu konuşmak 
suretiyle izah edecektir, yoksa nasıl anlaşıla
cak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, gelir Sa
yın Başbakan, cevap verir. 

Buyurun efendim sayın hatip. 
MEHMıET NEBİL OKTAY (Devamla) — Sa

yın Başbakan, hiçbir suretle Eeevilt'in dediği 
gibi «askerî makamlar bana tabi değildir, örfî 
idare imaikaimları bana taibi değildir, benim em
rimde değildir» gibi bir söz sarfetmemiştir. Sa
yın Ecevit, burada söylenmemiş sözleri varmış 
ıgilbi 'göstererek, umumî efkârı bulandırmak ci
hetine gitmiştir. Ortada zabıtlar vardır. Tama
men hilafı hakikat beyanda bulunmuştur. 
(C. H. P. sıralarından gürültülei'). 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Zabıtlar 
burada, zabıtları yeniden okuyun. 

BAŞKAN — Alâkası ne sayın hatip? Sayın 
Oktay alâkasını kurun lütfen konuşmanızda. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Yine Sayın Eeevi't, konuşmasının bir yerinde. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, alâkasını kurun. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
«Bu iddialar belki asılsızdır» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, «alâkasını ku
run» diyorum, ika,z ediyorum. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Benim gündem dışı konuşmanı da şudur; yurt 
dışından ve yurt içinden yapılan tahrikler. Bu 
tahrikler yurt içinden yapılmış tahriklerdir. 

Sayın Ecevit, konuş/masının bir yerinde iş
kence iddiaları hem «belki asılsızdır» diyor ve 
vie hem de Sayın Başbakan, «bu iddialar yalan
dır» dediği zaman, yerinden ayağa kalkarak 
ı«yallaıı değildir, sen yalan diyorsun» diyebili
yor. Bunu umumî efkârın takdirine arz etmek 
isterim. ıSaym Başib akanın mı, yoksa Sayın 

Ecevit'in mi olayları tamamen tahrif ederek, 
tamamen tevil ederek konuştuğunu ve umumî 
•efkârı bulandırdığını millete, MiM'et Meclisi 
kürsüsünden onların takdirine arz etmek iste
rim. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Efkârı 
umumiyede kaç paralık hüküm ifade ettiğinizi 
seçimde (göreceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, bir 
dakika Sayın Oktay.. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Komünist uşağı.. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın... Lütfen 
cevap vermeyin, (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, anlaşılamayan müdahaleler) 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sen
sin. Sensin uşak. Sayın Başkan, sözünü geri al
sın. (C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, «Baban uşaktır» sesleri, şiddetli gürül
tüler. anlaşılamayan müdahaleler.) 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Terbiyesiz he
rif, uıtanmaz adam. Bu adamı nasıl konuşturu
yorsunuz Sayın Başkan.. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Komünist partili olan böyle düşünebilir diyo
rum. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Burada 
komünist bir partiye hizmet edecek bir tek kişi 
yoktur. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Komünist sen
sin. 

BAŞKAN — Bir dakika.. 
(C. H. P. ve M. G. P. sıralarından gürültü

ler, karşılıklı anlaşılamayan müdaih aileler.) 

AHMET SAKIP HİCERİMEZ (Ankara) — 
Sustur onu, sustur onu. Ya sustur, ya sustura
lım. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Senin yedi sülâlen beni susturamaz. 

EMİR HALİL POSTACI (Adana) — Biz 
•komünist olamayız. Komünist diyen, aslında 
kendin feotmîüniısıtsin. 

MEHET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
İt ürür, kervan yürür. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
(€. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 

C. H. P. ve M. G. P. sıralarından anlaşılama
yan karışılıklı müdahaleler). 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
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NECATİ AKSOY (Urfa) — Bir Türk komü
nist değildir, Türk'e komünist diyen kendisi ko
münisttir. 

BAŞKAN — Yerinize oturun. Sayın Oktay, 
cevap vermeyin lütfen. 

(C. H. P. sıralarından anlaşılamayan ko
nuşmalar) 

EMİR HALİL POSTACI (Adana) — Ko
ttu ünist diyenin kendisi aslında komünisttir. 
Ayıp ulan be. Biz de Feyzioğlıı'na komünist 
diyelim o halde. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun.. 
(C. H. P. ve M. G. P. sıralarından gürültüler, 
karşılıklı anlaşılamayan müdahaleler.) Sayın 
Hatip, bir dakika müsaade buyurun; konuşma
yın, sözünüzü şu anda kesmiş bulunuyorum. Bir 
dakika müsaade buyurun. (C. H. P. sıraların
dan anlaşılamayan müdahaleler.) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
cümlenin ortasında kesiyorsunuz, sonucun ne 
geleceğini bilmiyorsunuz ve sonra da kavgaya 
siz sobeboluyorsunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Asılsız bu 
iddialar. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Paksüt, zabıtlar burada. Ben emir veremem. 
Tahrif .etmeye hakkı yok. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Başbakan 
gelsin konuşsun. Başbakana haber gönderiyor
sunuz, gelip burada konuşmuyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Bir-
git. Yerinize oturun lütfen, müdahasle etme
yin. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ya Başbakan 
görevini yerine getirsin gelsin burada konuşsun 
veya namına konuşmayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sana 
ne ıbudala. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) ~ Sensin bu
dala. Başıbakana emir gönderiyorsunuz. 

BAŞKAN — Yerinize oturun, lütfen. Mü
dahale etmeyin Sayın Birgit. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, usul hakkında ve tutumunuz hak
kında söz rica ediyorum, Grup adına. 

BAŞKAN — ' Grup adına usul hakkında is-
t'ediğiniz söz nedir Sayın Feyzioğlu?. (C. H. P. 
ve M. G. P. -sıralarından gürültüler, karşılıklı 
anlaşılamayan müdahaleler.) 
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'Gündeım dışı söz vermiş bulunuyorum. Sö-
aüıı hududunu, sınırını tayin Başkanlığa ait. 
(Birkaç defa ikaz ettim, sadede dönmediler. O 
itibarla, kendilerine konuşmaya devam imkânını 
vermeyeceğim. Son cümlelerini söylemek sure
tiyle .sözlerini bağlama fırsatı vereceğim; onun 
dışında devam etme imkânını vermeyeeeğiım 
efend'lım, Başkanlığın görüşü bu. Tetkik edersünıLz 
(Meclis tutanaklarını, bu gömüşün doğruluğuna 
siz de iştirak edensiniz efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ha
tibi isoıruîia kadar konuşturmaya mecbursun, 
Başkan oılarak. 

ıBAŞKAN — Tamam. 
Taımamlayacaksımz Sayın Oktay, konu dışı

na çıktığınız takdirde sözünüzü kesmek rn^cc-
fburiyetinde kalacağımı tekrar hatırlatırım. 

MEHMET NBBİL OKTAY (Devamla) — 
iSayın ıBaşkan, değ-erli arkadaşlarım; 

Türk Milletinin hinlik ve beraberliğini, mil
lî menfatlerini düşünenler, Millet Meclisi kür
süsüne çıkar, Türkiye'de bir komünist örgütlen
mesinin, bir komünist propagandasının karşısın
da olduklarını, Tünk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerinin bu Kanundan çıkarılması 
gerektiğini açık alınla savunurlar. 

MEHMET YÜC<ELER (Kayseri) — İşletin 
o maddeleri, madem öyle iş var.. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Türk Milleti çok iyi biliyor ki, Türk Mah
kemelerinin ve bağımsız Türk hâkimleri karar
larının dış teşkilât tarafından murakabe edile
ceğini iddia edenler ve millî meselelerde bile, 
ufaik parti hesaplarını önplânda tutanlar ve 
millî meıSiCİelere dar açıdan bakanlar mutlaKa 
ve mutlaka hüsrana uğrayacaklar ve zafer Türk 
Milletinin birlik ve beraberliğini, menfaatini ve 
tesanüdünü isteyeıtlerin olacaktır. 

Yüce Meclise elerin saygılarımı sunanım. 
(M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sataşma ıse'bebiyle söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sataşma olan maddeyi.. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bir bir 

arz edeyim efendim. 
BAŞKAN —: Buyurun, yerinizden ifade 

edin. 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aşırı so
lun kışkırtıcılığına malzeme hazırladığımız ileri 
sürüldü. Aşırı solun müdafiliğini yaptığımız ile
ri sürüldü. Millî menfaatlerle bağdaşmayan bir 
yol içinde bulunduğumuz söylendi. Bizim Genel 
Başkanımız (başkaları adına konuş ab ilirmîş, 
kendileri de Başbaıkan adına böyle konuşabilir-
lermiş. Başkaları demek suretiyle ithamlarda 
^bulunuldu. İç tahrikler için Sayın Ecevit'in 
konuşmalarından daha iyi örnek bulunamaya
cağını söylediler. Nitekim Grubumuzdan bâzı 
arkadavŞİara aeılk açık «ıSenin gibi komünist» de
mek suretiyle itham etti. Öte yandan anarşizmi 
sokaktan Meclise getirmek istediğimizi söyledi
ler, Grup olarak. Cumhuriyet Halik Partisinin 
her türlü tahriki Millet Meclisinin kürsüsüne 
'getirdiğini söylediler. Barbakanın söylenmemiş 
sözlerini söylediğimiz şeklinde ifade ettiler ve 
bu tahriklerin yurt içinde yapılan tahrikler 
olduğunu ısrarla belirttiler. Bir ara, tam mâna-
siyle ikendini kaybettiği sırada, «Komünist uşak
ları» demek suretiyle bütün Gruba hakarette 
bulundular. Bu sebeple ileri sürdüğümüz müta
lâalar hilâfına hitapta bulunmak ve ayrıca da 
apaçıik küfür söylemek suretiyle sataşma yap
tığı için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Durakoğlu, bir 
kısım kaydettiğiniz sözler sözü kesildiği sıra
da karşılıklı. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hayır 
efendim, zabıtlarda olanı. 

BAŞKAN — Hayır, sözü kesildiği sırada sar-
fediLmişler var. Getirtebilirim. Yalnız, diğerleri, 
o sözü kesilmişlerin dışında beyan ettiğiniz hu
suslar, yalnız onlara münhasır olmak üzere.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, usul hakkında,. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.. Sa
taşma niteliğindedir. Cevap vermek üzere bu
yurun. Yalnız, aynı sataşmaya siz sebebiyet ver
diğiniz ta.kdirde sözünüzü keserim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, usul hakkında tekaddüm eder, rica 
ediyorum, grap adına.. 

BASİLİN — Anılıyorulm; ama, usulü gerek
tirir birşeyin olup olmadığının taikdiri Başkan
lığa ait her halde. 

(M. G. P. sıralarından gürültüler, anlaşıla
mayan müdahleler.) 

| Beyefendi, siz anlayış gösterin lütfen. Her 
halde yaptığımız uygulamada bir yanlışlık yo!k. 
Varsa buyurursunuz yerinizden ikaz edersiniz, 
müteşekkir oluruz; yanlışlığı tashih hususun
da memnuniyet duyarız. 

VEFA TANIR (Konya) — Usulsüzlük id
dia edilmiş; sorarsanız, doğru olur; ama de
vam mı ettireçeksiniz Sayın Başkan? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çok 
açık olarak size yazılı olarak yapılmış bir mü
racaatta yurt dışı ve yurt içindeki kışkırtma
lardan bahsedilmiştir. Size sadece iki tane ve
sika arz etmek istiyorum. Birisi, bugün yapıl
mış bir konuşma, birisi bundan kısa bir süre 

, önce, iki gün önce burada yapılmış bir konuş
ma. Bunları zabıt olarak, resmî zabıt olarak 
yan yana koyduğunuz zaman ortada arkadaşı
mızın konuşma konusuna giren bir kışkırtma
nın nasıl mevcut olduğunu görebilecek durum
dasınız. Konuşma konusu bu olduğuna göre, 
ikide birde «Mevzu dışındadır, sadet dışıdır» 
diyerek söz kesiyorsunuz. Benim bir sözüme, 
iki gün evvel konuştuğum bir sözüme cevap ve
rilirse, Başbakanın iki gün evvel konuşulmuş 
bir sözüne cevap verilirse sadet dışı olmuyor; 
fakat burada, yurt içi, yurt dışı tahrikle ilgi
li vesika ortaya konmak istenildiği zaman tek 
taraflı bir beyanla «sadet dışı» diyorsunuz. Lüt
fediniz, gerekçesini kürsüden arz edeyim. Tu
tumunuzda gerçekten tarafgirlik vardır ve 
gerçekten esef verici tutum içinde bulunuyor
sunuz. Arz ederim. 

I BAŞKAN — Mümkün efendim, sizin görü
şünüz o olabilir. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 

vermek istemiyorsunuz, devam ettiriyorsunuz 
usulsüzlüğü. 

C. H. P. ADINA AHMET DURAKOĞLU 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri ; 

BAŞKAN — O çerçeve içinde kalacaksınız 
lütfen. (A. P. sıralarından bir üye, «Hangi sı
nır?») 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim. 

Sayın Genel Başkanımızın biraz önce bura
da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sı-

I fatiyle... 
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BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Durakoğlu. 
. Biraz evvel tek tek saydı... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ta
mam... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka size değil. 

Belki burada bulunmayan sayın üyeler din
lemediler. Tek tek hangi konuda söz istediğini, 
hangi konuda kendilerine söylemedikleri sözle' 
rin izafe edildiğini ve hangi konuda sataşma 
yapıldığını söylediler. Başkanlık, bunlardan 
tek bir konuda itirazda bulundu. Sözü kesildi
ği sırada sizin aranızda teati edilen kısımlar 
hariç, diğerleri konusunda sataşma olduğunu 
kabul etti ve söz verdi, sınır bu, ifade ettiğim, 
çizgi bu. Bunun dışında başka bir şey, bir an
la şmamazlık yok galiba.. 

AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Bizimle 
ilgili değil... 

BAŞKAN — Hayır size değil efendim, size 
değil. Oradan bir sayın üye, «Hangi sınır» de
diler de onun için. (A. P. sıralarından anla
şılmayan müdahaleler). Hayır hayır. Oradan 
bir sayın üye dedi de, onun için ifade ediyorum. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın 'milletvekilleri; 
Partimizin sayın Genel Başkanı tarafından 

millî bir endişeyle ve Sayın Başbakanın Per
şembe günü bu kürsüden yaptığı konuşmalarda 
ileri sürdüğü iddialarla ortaya koyduğu Devkt 
anlayışının ne derece sakıncalı sonuçlar do
ğuracağını gayet açık, belirli bir şekilde ifa
de etmesi karşısında, Hükümetin temellerinden 
sarsıldığı endişesi içerisine düşenler ve Hükü
metin ayakta durmasını, siyasî yarar peşinde 
birinci plânda mütalâa etmek düşüncesini mem
leket yararından daha ileri görmek durumun
da olanların tahrikleriyle karşılaştığımız için 
söz almış bulunuyorum. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Yeni sataşma 
olursa biz de konuşuruz Sayın Başkan. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa
yın Paksüt, hassasiyetinizi gayet tabiî karşılı
yorum. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Ayağımın 
tozu ile geldim. Nasıl tahrik yapıldığını Avru-
pada görerek geldim. Türk olarak yüz kızara
cak hal yaratılmıştır. Bunu bilerek, bunu duya
rak gelelim... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Siz 
mi konuşacaksınız Sayın Paksüt, ben m i L 
Usulden ve Anayasadan, onların verdiği hak
lardan, şu kürsüye geldiğiniz zaman, ifade et
menin şampiyonluğunu yapan siz mi bana 
söz hakkını tahdit edeceksiniz?.. (C. H. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, lütfen Ge
nel Kurula hitabedin, cıevap vermeyin... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ben tahdit 
etmiyorum, istediğiniz gibi konuşun, ama be
nim de konuşacağımı bilin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Pak
süt. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi 
12 Mart öncesi anarşik olaylara da aşırı solun 
her türlü faaliyetine de açık açık karşı çıkmış 
olan bir partidir. Bunun delillerini mi istiyor
sunuz 1. Sadece Millet Meclisinin zabıtlarını 
tetkik edin yeter. (A. P. sıralarından, «Allah 
Allah» sesleri) 

Hattâ, 1968 yılında olaylar başlamıştır; 1967 
yılının Haziran ayında İkinci Beş Yıllık Plânın 
müzakeresi sırasında, o zaman Genel Sekreter 
olan şimdiki sayın Genel Başkanımızın söyle
diği bir sözü buradan açıkça ifade edeceğim : 

«Eğer Anayasanın tanıdığı hakların kısıtr 
1 anmasına devam ederseniz, Anayasanın derpiş 
ettiği reformların yerine getirilmesinden ısrar
la kaçınırsanız, bir gün şu memlekette kör to
pal bir demokrasiyle karşılaşacaksınız.» de
miştir. 

Bu söz 1967 yılında söylenmiştir. 1967 yı
lında söylenen bu sözün sahibi, 1968 yılında 
anarşik olayların çıktığı, aşırı solun cirit oy
nattığı bir zamanda, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak yine şu kürsüden, onların için söylenme
dik tek sözün kalmadığın ve kalmayacak bir şe
kilde her şeyi ifade ettiğinin şahitleri yine 
sizler değil misiniz'?. 

VEFA TANIR (Konya) — Gören Allah için 
söylesin. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Açar 
okursunuz, şahidi olursunuz. Daha mufassal 
öğrenirsiniz. Ben kısaca söylüyorum, mufassal 
olarak öğrenmek fırsatını da bulursunuz. 

Hal böyleyken, Cumhuriyet Halk Partisi 
için, .sırf ortanın solundadır, nasıl olsa aşırı sol 
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damgasını vurursak yutturur ve tuttururuz 
zihniyeti içerisinde hareket edenlere açıkça 
ilân edelim ki, biz, Türkiye'de komünistliğin en 
akıllı düşmanıyız ve hiçbir zaman komünist 
metodlarına âlet olarak başkalarını komünist 
diye itham etmeyecek kadar akıllı düşmanıyız. 
(C.H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Aklınızla bin 
yaşayın.. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Siz 
de hissinizle bin yaşayın.. 

Cumhuriyet Halik Partisinin Genel Başka
nından en sade üyesine kadar bir tek kişi için 
şimdiye kadar komünizm propagandası yap
maktan dolayı açılmış bir tek takibat yok
tur. 

Şimdi, biraz önce Sayın Nebil Oktay'ın bu
rada söylediği sözleri hafife almaya imkân yok
tur. Söylediği sözler şunlar : 

«Aşırı solun kışkırtıcılığına malzeme hazır
lamak.. 

Aşırı solun müdafiiliğini yapmak. 

Millî menfaatlerle bağdaşmaz bir yola gir
mek. 

İç tahrikler için yine Sayın Ecevit'in konuş
malarından daha iyi bir örnek yoktur.» diyor
lar ve sonra da bâzı arkadaşlarımıza komünist
lik isnadında bulundular. Onlar, sözünün ke
sildiği sırada olduğu için, onlara dokunmaya
cağım. Başkandan o kayıtlar içerisinde söz al
dım. 

Sayın arkadaşlarım, Millet Mecisinin şu 
kutsi çatısı altında bir tek komünistin, bulun
madığı kanaatindeyim ve eğer böyle bir durum 
olursa, böyle bir kişi bulunursa, millî menfaat
lerimizi muayyen blokların, muayyen ideoloji
lerin pazarlığı haline getirecek insanlar bulu
nursa, bunun karşısına Cumhuriyet Halk Parti
sinin bir kaya gibi, dün nasıl dikildiyse, yarın 
da öyle dikileceğinden zerre kadar kimsenin 
şüphesi olmamasını bilhassa istirham ederiz. 

Aziz arkadaşlarım, hangi partiden ve hangi 
kişiden gelirse gelsin, bu derece ağır^ ithamlar 
burada söylenip geçilemez. Bu ithamların sa
hipleri ellerindeki delilleri en yetkili makamla
ra ibraz etmek ve itham ettikleri insanların 
gerçek hüviyetlerini millete göstermek zorunda
dırlar. Haysiyetin icabı budur. Şerefli mücade

lenin icabı budur. İnsanlığın icabı budur.. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Şeref
leri varsa... 

(C. H. P. sıralarından bir milletvekili, «na
mussuz») 

MEHMET NEBİL OKTAY (.Siirt) — Na
mussuz sensin, köpek!... Onu diyen kimse... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bu
nu yapamayanlar, bu yola gide numenler, hattâ 
kendilerine muhtelif yerlerde sorulduğu zaman, 
«Biz müddeimumî gibi suçlama yapmıyoruz, 
sadece siyasî mücadele yapıyoruz, ihtamları-
mız varsa bunları siyasî mücadele çerçevesi 
içerisinde mütalâa etmek lâzım gelir.'» diye sı
kıştıkları zaman beyanda bulunanların buraya 
çıkıp, yarın söyleeekleri seçim meydanlarına 
malzeme hazırlamak ve bunları rahatça söyle
dikleri zaman da, kendilerine karşı açılan da
valarda, Mecliste söylenmiş sözler sorumluluğu 
gerektirmez gibi, şimdiden gerekçeyle bu kür
süyü bu hale getirenler ve tahrikin dikâlâsını 
perva etmeden işleyenler ve komünistlerin her 
yerde yaygın olarak başvurdukları bir raetod 
olarak, «Kim olursa olsun, çekinmeden komü
nist deyin, çünkü gerçek komünistle komünist 
olmayan birbirine karışır, tam komünistlerin 
istediği vasat ortaya çıkar.» düsturuna uygun 
şekilde hareket edenlerin şu kürsüde bu sözle
ri söylememiş olmalarını çok arzu ederdim. 
Açık açık, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü 
olarak söylüyorum, bu sözler basit sözler de
ğildir. Hafife alınacak sözler değildir. Ciddi
yetle söylenmesi lâzım gelen sözlerdir. Elinde 
delili bulunan insanların söylemesi lâzım gelen 
sözlerdir. Sorumluluk duygusuna sahip, mükem
mel insan vasfını haiz insanların söylemesi ge
reken sözlerdir. Bu sözler burada söylenip kala
maz arkadaşlar. Bu sözlerin sahipleri şerefli ve 
haysiyetli insanlar olarak Türk Milletinin bir 
temsilcisi sıfatını haiz bulundukları sürece, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu sözleri söyleyen
lerin yakasından elini eksik etmeyeceğini de 
ben burada ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Bu sözlerin ihbar telâkki edilmesini en çok 
isteyenlerden birisi biziz. Bu sözleri söyleyen 
ciddî olmasa dahi, söylediği sözlerin ciddî olu
şunu nazara almalarını bütün cumhuriyet sav
cılarından isteyen de biziz. 
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Açıkça söylüyoruz; ellerinde ne delil varsa 
göstersinler. Bu memleketin siyasî hayatını ya
rın seçimde keşmekeşe sokmanın burada hazır
lığını yapanların da içyüzü belli olsun. Kimmiş 
şu memlekette komünizme, aşırı solculuğa hiz
met eden? Kimmiş bu memlekette aşırı solun 
malzemesini hazırlayan? Kimmiş bu memlekette 
komünist olmayanlara komünist diyen ve ko
münist amallerinin hizmetkârlığını ve uşaklığı
nı yapanlar? Açık acık belli olsun... (CHP sıra
larından alkışlar)' 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Baş
kan, söz rica ediyorum. Mikrofunu kesmediniz... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ben 
size demiyorum. Ben hiçbir zaman demiyorum, 
şahsınıza almayın. Hiçbiriniz için söyleyemem. 
Ne partiniz için söylerim, ne şahıslarınız için 
söylerim. Şu Meclisin içerisinde bir tek kişiye 
bu sözü söyleyecek kadar aklının üzerine hisle
rinin gölgesini düşürmüş bir insan değilim. 
Söyleyemem bu hali. 

Şimdi saym arkadaşlarım, dediler ki, biz 
Başbakanın söylemediği sözleri kendisine söy
letmişiz.... 

Şimdi arkadaşlarım,... 
EMÎN PAKBÜT (Ankara) — Bu tartışma

ya girecek miyiz Başkan?.. Başbakan dedi ki, 
Ecevit dedi ki, girecek miyiz?... 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Bu nasıl müza
kere usulü?.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Gireceksek, 
gireriz... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa
yın Paksüt, 95 nci maddeyi hatırlatayım... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ben de 89 ncu 
'maddeyi hatırlatayım.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Siz buyu
run sayın Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bize, 

Başbakanın söylemediği sözleri ifade ettiğimizi 
söylüyorsunuz. 

BAŞKAN _ Sayın Durakoğlu, bir dakika. 
Burada sağdan soldan yapılan usule müte

allik itirazların hal mercii Başkanlıktır. Siz 
buyurun, Genel Kurula hitap edin. 95 nci mad
denin şartlarını kendileri de tetkik ederler. Faz
la ısrar ederlerse biz kendilerine gereken ceva
bı veririz. 

Buyurun. 

I AHMET DURAKOĞLU (Devamla) —'.Sa
yın Başkan, zahâlinize fırsat veren yok ki, her
kes usul üstadı oldu. (AP sıralarından, gülüş
meler) 

Şimdi, sayın Başbakanın sözlerini zabıtlar
dan aynen okuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, fırsat verilip 
verilmemesi konusu... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Za-
tıâlinize ifade etmiştim baştan. Başbakanın 
söylenmemiş sözlerini... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Üyeler, kendilerine göre birtakım itirazları 

yerlerinden yaparlar. Başkanlık gereken uya
rıyı yapar veya haklarında İçtüzük hükümleri
ni tatbik eder. -Bunun ötesinde acaba zorlayıcı, 
üyelerin ağzmı kapayıcı bildiğiniz bir usul var
sa onu koyun ortaya, o takdirde hiç kimseyi 
konuşturmayalım, burada her hatip; siz veya 
sizden sonra çıkacak hatipler diledikleri gibi 
konuşsunlar. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Es
tağfurullah saym Başkan, böyle bir şey haddim 
değildir. 

BAŞKAN — Hayır, burası Parlâmento; mü
saade buyurun, elbet herkes birtakım itirazlar 
yapacak, Başkanlık bunları sükûnet buluncaya 
kadar gerekirse dinleyecek veya sükûnet bul
madı müzakereyi kapayacak, İçtüzüğün emret
tiği hükümleri peyderpey tatbik edecek. Bir 
parlâmentoda bu kabil müzakerelerin, bu kabîl 
'müdahalelerin ilk defa vuku bulduğunu beyan 
şeklinde, biraz evvelki açıklamanız doğru değil. 

Buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, zabıtlardan okuyorum, 
saym Başbakan aynen şöyle diyor : 

I «Sıkıyönetim komutanı vazifesini yaparken, 
I Hükümete de değil kanunumuzda, Başbakana 

karşı sorumludur... Başbakana karşı sorumlu ol
mak başkadır, Başbakanın emirlerine tabi ol-

I mak başkadır. Bu farkı bilmeniz lâzımdır, ka
nun yapan insanlar sıfatiyle. Sıkıyönetim komu
tanı, sıkıyönetim idaresi, sıkıyönetim mahkeme
leri, görevlerini ve yetkilerini kanundan alır
lar. Sizin verdiğiniz karan tatbik ederler. Sa
dece Başbakan bunları denetler. Eğer, kanun
lara aykırı hareket ederlerse, Başbakanın de-

1 iletimine tabidirler, sorumlu olmak sıfatiyle. 
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Onlardan ibarettir. Yoksa, Başbakakanm em
rine tabi değiller, tamamen yetkilerini ve emri 
kanundan alırlar. Bunu bilmek lâzım. 

Bu sebeple, sıkıyönetimi tenkit ederken... 
Hükümeti tenkit etmenize mahal yoktur, sebep 
yoktur. 

Kaldı ki, hele Hükümetin hiç alâkası yok
tur. Çünkü Hükümete bağlı değildir. Sadece 
ve sadece Başbakana karsı sorumludur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetime yö
neltilen şikâyetlerin başında işkence iddiaları 
geliyor. Bu iddialara, bilhassa memleket dışın
da, biraz evvel işaret ettiğim gibi, Sıkıyönetim 
icraat ve kararlarına gölge düşürmek maksadıy-
le gene aşırı solcu unsurları, Marksist ve Le-
ninist komünist unsurlar tarafından tamamen 
uydurularak Türkiye aleyhinde kullanılmaya 
çalışılıyor. Bunların tamamını Hükümet adına 
açıkça, resmen arz edeyim; bunların tamamı 
yalandır, uydurmadır. Bunların hiçbirisini mü
şahhas bir misale dayamak imkânı mevcut de
ğildir ve olmamıştır. Şikâyetler her defasında 
ortaya çıktığı zaman, kendilerini müşahhas mi
sal vermeye davet etmişizdir ve bu misalleri 
kimse verememiştir. 

Hüdai Oral (Denizli Milletvekili) — Ver
dik efendim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Bir iki misal vermişlerdir ve onları da tah
kik ederek tamamen yalan olduğunu meydana 
çıkarmış bulunuyoruz. 

Bülent Ecevit (Zonguldak Milletvekili) 
— Yalan diyemezsiniz Sayın Başbakan. Siz 
yalan söylüyorsunuz, yalan demeye hakkınız 
yoktur.» 

Demek ki bizim verdiğimiz bir -iki mi&al için 
söylüyor bunu. Başkan müdahale ediyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — At
lamayın, aynen okuyun. 

AHMET DURAKOÖLU (Devamla) Efen
dim, Hüdai Oral gene aynı şekilde söylüyor. 
Gene geliyor, gene Başkan araya giriyor, gene 
devam ediyor. 

«Başbakan Ferid Melen (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Ben sinirlenmek için, alınganlık göstermek 
için bir sebep görmedim. Söylediklerimi tekrar 
edeyim. 

Çetin Yılmaz (İçel Milletvekili) — Siz 
de konuşmanıza dikkat edin Sayın Başbakan. 

I Başbakan Ferid Melen (Devamla) — 
| Müsaade buyurun. 

Ya siz yanlış anladınız veya sesimi duyma
dınız. Ben, işkence iddialarından bahsediyorum. 
İçeride ve dışarıda Bilhassa dışarıda diyorum. 
Suçlulara, sanıklara işkence yapıldığına dair 
iddialar vardır. 

Mustafa Üstündağ (Konya Milletvekili 
— 10 dakika içinde yalan söylüyorsunuz. 

Başbakan Ferid Melen (Devamla) —• 
Bu iddialar için kendilerini çoğu zaman davet 
ettik, müşahhas misal göstermediler ve çoğu ya
landır, bilhassa dışarıda yapılanlar... Bundan 
alınganlık göstermeye sebep mi var?. 

Ahmet Durakoğlu (!Sivas Milletvekili) 
— Söylediğiniz böyle değildi Sayın Başbakan. 
(Gürültüler.) 

Baş'kan — Efendim rica ediyorum bey
efendi. 

Başbakan Ferid Melen (Devamla) — 
Siz sıkıyönetimde işkence yapıldığını iddia edi
yor musunuz? Etmediniz. (C. H. P. sıraların
dan «zabıtlarda var» sesleri.)» 

Gerçekten de Sayın Hüdai Oral tarafından 
ileri sürülen iddialarımız tetkik edildiği zaman 

i görülecektir ki, biz irkence iddiası üzerinde 
durmadık. Bugün dinlediğiniz Sayın Genel Baş
kanımızın sözlerini de başından sonuna kadar 
tetkik ettiğiniz zaman gene göreceksiniz ki.... 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

-Şimdi bu durumda mademki Sayın Başba
kanın sözlerine sığınmak istiyorlar, işte Sayın 
•Başbakan bize, C. II. P. olarak siz işkence id
diasında bulunmadınız ki, bu sözlerim size 
aidolsun, diyorlar. Biz yalnuz verdiğimiz delil
lere karşı istiyoruz. Şimdi öte yanda Genel Baş
kanımızın konuşmasından aynen okuyorum: 

«Bu vesile ile ilkin şunu belirteyim ki, Per
şembe günü benim Sayın Başbakana yerimden 
müdahalem, bizim parti olarak açıktan ileri 
sürdüğümüz iddialarla ilgili idi. Onların doğru
luğunu belirtim e<k içindi.» 

Şimdi arkadaşlarım nereden ne arıyoruz? 
Öte yanda bu söylentiler olduğunu açık açık 
söylüyoruz. Bakın gene Sayın Genel Başkanımı
zın konuşmasından : 

«Bu söylentiler, bu iddialar gerçekten asıl
sız olabilir, asılsız olmasını dileriz.» 
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Eee, bir başkasına illâ benim istediğim tarz
da görüneceksin sen, bu parti benim istediğim 
tarzda görünmeli dar, bütün millet bu partiyi 
benim istediğim tarzda bilmelidir iddiasıyle bu 
kadar açık beyanları, Başbakanın söyledikleri
ni ve söylemediklerini birbirine karıştırarak al
tından komünist ithamlarını çıkarmanın âlemi 
var mı? 

â9 . 1 . 1973 0 : 1 

ıSaym Başbalkan «aşırı solcular işkence id
diasında bulunuyorlar» dediği zaman, C. II. P. 
Geneibaşkanı yerinden; «Yalandır, diyemezsi
niz, yalan söyleyen sizsiniz» diye müdahalede 
bulundular. (0. II. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

BAlŞKA'N — Bir dakika, bir dakika... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Du-

rakoğlu aynen okudu... 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
T U M A N FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tuta

naktan har Biyen okuyacağım. 
BAŞKAN — Söz isteyiş sebebinizi rica edi

yorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, grubumuza müteveccih sataşmalar yapıl
mış, birtakım iddialar ortaya sürülmüştür. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) C. II. P. 
içindeki geçımişe ait birtakım mücadeleler ileri 
sürülmüştür, dile getirilmiştir, düne kadar bu 
yapılmıştır. Tek taraflı olarak hiçbir partiyi 
burada, bu Meclisin çatısı altında diğer bir 
partinin ithamı altında bulunduramazsmız, bu
na göz yumamazsınız. Lütfen söz veriniz. Mad
de bir. 

İkincisi, 89 ncu maddeye göre arkadaşımızın 
sözünü kesmenizin usulsüz olduğunu ortaya 
koymalk istiyorum. Bu bakımdan da söz verme
nizi rica ediyorum. (0. İT. P. sıralarından gü
rültüler) 

Üçüncü olarak da, burada bir gruba alabil
diğine konuşma arnikanı verdiniz, grubumuzu 
itham ettirdiniz ve buna göz yumdunuz, şahsî 
konuşmalarınızı alabildiğine tarafgirane yap
tınız, bu konuda da tarafsızlığınızla ilgili ko
nuşma yapmak istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sataşma mad
desini lütfeder milsiniz, ben yazacağım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ko
nuşmaların taihrif edildiğini söylediler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ma

dem ki, konuşmaların tahrif edildiği iddiası 
Nebil Bey tarafından söylenirken sataşma diye 
kabul ediliyor, aynı iddia grubumuza yöneldiği 
zaman, yine sataşmayı kabul etmeniz lâzımdır. 
('Gürültüler) Sözler tahrif edilmiştir. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Söz 
ver şuna da konuşsun. 

EMİN BAİKLSÜT (Ankara) — Asılsız olan 
ithamları ileri sürüyorsa neye «yalandır» dedi
niz?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Kime 
hizmet ettiğimizi bilelim arkadaşlar. Bu nevi it
hamlar kimin yararına olur onu bilelim evve
lâ. Yoksa şu kürsüde birçok şeyleri göze alıp, 
insan şerefinden, haysiyetinden bâzı fedakâr
lıklar yaparak akla hayale gelmeyecek bir sü
rü sözleri telk ayağının üstünde bir nefeste pe
kâlâ söyleyebilir. Ama bunun sonucunu idrak 
etmek zarur'etindeyiz. D aba dün gene bu kür
süde binlbir ithamı haiz olan neşriyatla C. H. P. 
arasında irtibat kurmanın hitabet örneklerini 
göstermeye çalışanlar çıkıyor. Diyelim ki, bun
ları yutturacağız ve inandıracağız, ama mem
lekete ne kazandıracağız bunu tespit etmeye 
çalışalım. 

Çok istiıiham ediyorum, Sayın Nebil Oktay'
ın konuşmasını çok arzu ederdik. Ancak, gene 
açılkçıa söylüyorum C. H. P. kendisine yapılan 
ithamlardan korkacak, sinecek bir parti değil
dir. 50 yıllıik mazisi kendisine teminat olmuş 
olan bir partidir. Memleketin bir bahtsızlığına 
işaret etmek mecburiyetindeyim. 

'Şurada A. P. ve D. P. den sonra, dışarda 
'kalan bütün üyelerin hemen tamıamı C. H. P. 
içerisindeki acı hatıralarını hâlâ unutamamış 
olmalarının hissiyatından kendilerini kurtara
mıyorlar. Bütün mesele budur. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, grup adına söz verecek misiniz? 

ıBAiŞKAN — Sayın Feyzioğlu, hangi konu
da söz talebiniz ? Buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, grup adına içerde ve dışarda yapılan 
tahriklerden balısedildi. Bu sebeple Sayın Du-
rakioğiu'nun yaptığı konuşma da açıkça bir 
tezadı ortaya koyuyor. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz
ler tahrif edilmiştir! İddiamız sözleri tahrif id
diası ile aynı durumda. (Gürültüler) 

BASŞKAlN — 95 nci maddeyi Genel Kurula 
arz edeceğim: «Zatı hakkında taarruz vâki 
olan veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında 
kendisine bir fikir isnadolunan mebus her za
man söz istem efk hakkını haizdir.» 

Sayın Durakoğlu hakkında tatbik edip biraz 
evvel söz verdiğimiz madde bu. Kendisine isna
dolunan mütalâa hilâfında tıhrif... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efen
dim. 

Tahrif mevzuu değil, bu. İsnadedilen fikri 
değiştirmek. Kendisine başka bir fikir isnade-
dilmeik kasdmm dışında. Konu bu. (A. P. sıra
larından bir üyenin anlaşılamayan bir müdaha
lesi). Hayır. Ben maddeyi. okuyorum efendim, 
maddeyi okuyorum. Tamam. Devamını okumu
yorum, şimdi tatbik edeceğim devamını. 

(Sayın Feyzioğlu, ısrar ediyor musunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
efendim. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 

Evet 

Biz, Saym Feyzioğlu'nun tahrif, kendilerine 
isnadolunan, kendilerinin ifade ettikleri fikrin 
olmadığını, başka fikir isnadedildiğini ifade 
eden Sayın Durakoğlu'nun beyanlarının bir sa
taşma niteliğinde olmadığını Başkanlık olarak 
mütalâa ediyoruz. Saym üye...* (A. P. sıraların
dan bir üyenin anlaşılamayan müdahalesi) Be
yefendi, «tahrif maddesini zikreder» diyor. 
Onun için tahrif maddesini zikrettirdim, bilhas
sa Saym Feyzioğlu'na. Ondan sonra da iddia 
ettikleri bu sataşmanın mevcudolmadığmı, gö
rüşümüzün bu olduğunu Başkanlık olaraik ifa
de ediyorum. Saym üye, ısrar ediyorlar. Crenel 
Kurulun bu konuda hakem olması iktiza edi
yor. Ancak; normal bu kabil taleplerin madde 
olarak, mâna olarak, değer olarak Başkanlık
ça nazara alınması ieabedecek ağırlıkta olma
dığı görüşü mevcudolduğundan, bu konuda bu 
talebi madde ve mâna olarak oya konulması 
gereken ağırlıkta mütalâa etmiyoruz. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) Bu itibarla Genel Ku
rulun hakemliğine de başvurmuyoruz. (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler.) 

KEMAL BAĞOIOÖLU (Çanakkale) — Ha
di hadi oyla, semin oyuncağın değil burası. 
(A. P. sıralarından devamlı ve şiddetli gürültü
ler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O hal
de, 89 ucu maddeye göre söz istiyorum. A. P. 
ve M. G. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKIAN — Bir dakika, bir dakika müsaa
de buyurun. (Gürültüler) Müsaade buyurun, 
müsaade buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oya 
sunmaya mecbursunuz. İçtüzük sarihtir. 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade buyurun. 
Hukukta temel bir kural... 

EMİN PAKBÜT (Ankara) — Genel Kuru
lun haikkı yok mudur, Saym Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun, ifade edeyim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Saym Baş
kan... 

BAŞKAN — Dinleyin lütfen efendim, din
leyin Sayın Paksüt, bir dakika müsaade buyu
run, müsaade buyurun. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Genel Kuru
lun oyuna başvurun. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun. (Gürültüler) Kürsü
den.... (Gürültüler) 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Saym 
Başkan, gündeme geçin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

TURGUT TOPALOĞrLU (Adana) — Çelişki 
içindesiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, (Gürültü
ler.) Kürsüden, .'kürsüden... 

•TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İçtü
züğü okuyunuz, ona göre oya sunun efendim. 
(Gürültüler) 

PjiAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ol

maz Saym Başlkan, çocuk oyuncağı değil bu. 
Oylayacaksınız. (A. P. sıralarından «Doğru 
söylüyor» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — 95 nci madde

nin son fıkrasını okuyun efendim. 
BAŞKAN — Başkanlığın dayandığı temel 

görüş, hukukî görüş şudur: Açıkladığını tak
dirde haklı olabiliriz, yanılabiliriz, takdir ta-
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manıen Genel Kurulun. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun efendim, bir dakika. Bir dakika efen
dim, .bir dakika müsaade buyurun. (Gürültü
ler), Başka bir anlam taşımasın, lütfen Başkan
lığın uygulaması. Herhangi bir sözü, hiç alâ-
(kası olmayan bir mevzuu, farzı muhal her gün 
kullandığımız bir terimi buradan herhangi bir 
topluluğa Veya bir partiye veya bir şahsa, far
zımuhal .«ımıerhafoa» sözünü sarf etti bir üye, «ta
mam sataşma vardır» dedi. Biz bunu sataşma
dır diye - özür dilerim tâbirimi hoş görün - cid
diyetle bağdaştıraımadığımız böyle bir talebi... 

HMİİN BAKSÜT (Ankara) — Genel Kuru
lun söz hakkı yok mu ? 

(BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. Ben görüşümü söyleyeyim, 
Sayın Paksült sizinkini de dinleriz, müsaade bu
yurun. 

Ciddiyetle bağdaştıramiadığımız bir konuyu 
Başkanlık olarak, belki arkadaşlarımızın görü
şü daha muhteremdir, ıböyle bir konuyu geti
rip Genel Kurulu bununla meşgul etmek, bunu 
bir sataşma varmış gibi telâkki edip, Genel Ku
ruldan .oy istihsal etmek aklı selimle, mantık 
'kuralları ile temel hukuk kuralları ile (A. P. 
ve M. G. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 
Bir dakika efendim, bir dakika, bir dakika... 
(Devamlı gürültüler) Müsaade buyurun, müsa
ade buyurun. 

İHSAN ATA ÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, aksi zuhur ederse, sizin gibi bir Başkan bu 
tatbikata devam ederse, o zaman sataşma ne 
olur? 

BlAIŞKAlN — Efendim, ısrar ödemeniz, Ge
nci Kurulun iradesine hâkim kılarım. (Gürül
tüler). Benimıki sadece Genel Kurula yardım
cı olmak ve en iyi kararı almasını sağlamaktır. 
(Gürültüler) 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Sayın Başkan, madde diyor ki; «Takdir, Yüce 
M'eclisindir.» 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

bizim itirazımızın hiç mi önemi yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 

müsaade .buyurun. 
Şimdi, Sayın Feyzioğlu, biraz evvel ifade 

ettiler. Görüyorum ki, Genel Kurul bu konuda 
ısrar halinde. Genel Kurulun oyu ile halledil
mesini arzu ediyorlar. Biz Genel Kurulun dik

katini çektik, bu dikkat çekmemize rağmen, 
Genel Kurul öyle mütalâa eder, söz verir, tak
dir kendilıerhıindir. O takdirde Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Sataşma niteliğinde olup 
olmadığını Genel Kurulda kabul eden sayın 
üyeler lütfen işaret buyursunlar. (A. P. sırala
rından «Olmadı, olmadı» sesleri.) Sataşma nite
liğimde olduğuna dair iddiayı kabul edenler, 
yani Sayın Feyzioğlu "na ifade ettikleri sözden 
dolayı cevap verme hakkını kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Sayın Feyzioğlu, aynı çizgiler içinde, ifade 
ettiğiniz sözün sınırları içinde kalmak kaydı ile 
buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
şu yaptığınıza Meclis iradesi denir mi? Bunu 
protesto edip dışarı çıkıyorum. 

BAıŞBAlN — Sayın Kargılı, arzunuza göre 
mi bir yönetim istiyorsunuz ? 

Sayın Feyzioğlu, yalnız sataşma maddesi 
lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evve
lâ Sayın Başkanın müsaadesi ve Yüksek Heye
tin izni ile söz istememe mesnet teşkil eden 95 
nci maddenin son fıkrasını okuyarak söylerime 
başlayacağım. 

«Reis buna mahal olmadığını bildirip...» 
BAŞKAN — Beyefendi hallettik onu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim. 
BAŞKAN — Genel Kurul ısrar etti, söz ve

rildi, buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ba

kın daha bir cümle söylemeden gene söz kesi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hallettik efendim, lütfen, ko
nu ile ilgili... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Baş
kanla başa çıkılmaz ki... 

BAŞKAN - . Hallettik (Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Re

is buna mahal olmadığını bildirip mebus da 
bunda ısrar ederse heyet müzakeresiz işarî rey
le bu bapta bir karar verir.» 

Mebusun ısrarı kâfidir. Sayın Başkana bu 
maddeyi uygulatmak için Heyeti Umumiyenin 
ısrarı lâznmıgeldi. Ve açıkça ifade ettiler; «He
yeti Umumiye ısrar ettiği için oyluyorum» de
diler. 'Oylamaya mecbur idiniz ve müzakeresiz. 
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Kanaat beyan etmeden, ben ısrar ettikten sonra 
derhal ve müzakeresiz, oylamaya tesir etmeye 
de çalışmadan, oylama!]?: icabedeceğini emredi
yordu, İçtüzük. Bunu burada bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu

gün, 89 neu maddeye göre Sayın Başkanın tu
tumu ile ilgili muhtelif vesilelerle söz istedik, 
muvaffak olamadık. Her birinde bu derece hak
lı idik, bunları da bırakıyorum. 

iSadcce Grubumuzun sözcüsüne biraz evvel
ki konuşmada atfedilen bir husus var. .Sayın 
Dura'koğlu'nıın okuduğu zaptı ben de aynen 
okumakla ve küçük bit* mukayese yapıp, izanı
nıza keyfiyeti tevdi edip huzurunuzdan ayrıl? 
•makia yetineceğim. 

Aynen okuyorum, işkence iddialarıyle ilgili 
konu i Grup sözcümüzün söz talebi ne idi? Yurt 
dışında Türkiye aleyhinde girişilen tahrikler ye 
yurt içinde girişilen tahrikler. 

Yurt dışında Türkiye aleyhine bu sırada ,gıi-
risilen tahriklerin en büyüğü Türkiye'de aske
rî makamların birtakım kimselere işkence yap
tığı iddiası değil mi? Hattâ bu yayınlarda Türk 
Milletimin en güzide aydınlarına, en seçkin, en 
ilerici genç aydınlarına işkenceler yapıldığı, 
parmakları kesilircesine işkenceler yapıldığı, 
gayriinsanî 'işkenceler yapıldığı, binlerce şeref
li Tüı'k subayının binlerce masum genç kızların 
ırzına geçtiği gibi alçakça iddialar Türk Mille
tine yöneltilmiyor mu, dışarda? Yöneltiliyor, 
Sütunlar dolusu. 

Bir Sıkıyönetim komutanının, bir orgenera
lin bu işkenceleri, bizzat nezaret ederek yaptır
dığı, ırza geçme hadiselerini tertiplediği iddia
ları dışarıda hayasızca yapılnken, Türk Mille
tine bühtanlar savrulurken ve bunların kayna
ğı - geçen gün arz ettiğim vesika ile sabittir -
Türk tarihine baştan sona kadar söven Doğu 
(Devrimci Kültür ocaklarını savunan, T'İPı sa
vunan, Halk Kurtuluş Ordusunu, Halk Kurtu
luş Cephesini savunan, Gezmiş'lcri savunan ya
yınlar olduğu, işkence iddialarının bu yayınla
rın içinde yer aldığı, Mahir Cayan dosyası gibi 
'kitaplarda bu iddiaların yer aldığı, Mahir Ça-
yaırları savunan dosyalarda bu iddiaların yer 
•aldığı ortada iken; bir Başbakana şu hakkı ta
nımıyor bir partinin Genel Başkanı. 

Sunu söylemek hakkını tanımıyor, nedir 
söylenen söz okuyorum: 
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«Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyöııetinıe yö
neltilen şikâyetlerin başında işkence iddiaları 
geliyor. Bu iddialara, bilhassa memleket dışın
da, biraz evvel işaret ettiğim gibi, Sıkıyönetim 
icraat ve kararlarına gölge düşürmek maksa-
dıyle gene aşırı solcu unsurları..» 

Tctkrar ediyorum, böyle söylüyor Başbakan: 
«Yurt dışında» diyor özellikle «... aşırı solcu 
unsurları, Marksist ve Leninist komünist un
surlar tarafından tamamen uydurularak Tür
kiye aleyhinde kullanılmaya çalışılıyor. Bunla
rın tamamını Hükümet adına açıkça, resmen 
arz edeyim; bunların tamamı yalandır, uydur
madır...» 

«Yalandır» sözü nerede geçiyor? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Hepsi
ni oku... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Oku
yacağım ; hepsini okuyacağım, satır satır. 

«Yalandır» sözü nerede geçiyor? «Yalandır» 
sözü, yurt dışında komünist unsurlar, aşırı un
surlar tarafından Sıkıyönetim makamlarının 
işkence yaptığı iddiasına karşı Başbakan tara
fından kullanılıyor. 

«... yalandır, uydurmadır. Bunların hiç biri
sini müşahhas bir misale dayamak imkânı mev
cut değildir ve olmamıştır. Şikâyetler her defa
sında ortaya çılktığı zaman, kendilerini müşah
has misal vermeye davet etmişizdir ve bu mi
salleri kimse verememiştir. 

Hüdai Oral (Denizli) — Verdik efendim. 

Başbakan Ferid Melen (Devamla) — Bir 
- iki misal vermişlerdir ve onları da tahkik ede
rek tamamen yalan olduğunu meydana çıkar
mış bulunuyoruz.» 

• AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara). — 
Gördün mü, itiraz noktamız nerede? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade ediniz. 

«Bülent Eeevit (Zonguldak Milletvekili) — 
Ya'lan diyemezsiniz Sayın Başbakan. Siz yalan 
söylüyorsunuz, yalan demeye hakkınız yoktur.» 

Şimdi, «İşkence iddialarıyle ilgili olarak mi
sal verememişlerdir, işkence iddiaları yalandır.» 
diyor. Başbakan. «Yerdik» diyor. «İşkence id
diaları yalandır, işkence iddialarıyle ilgili mi
sal verememişlerdir...» «Yendik» diyor sözcü-
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niiz. Aynen böyle. Tekrar ediyorum, bir daha 
okuyalım: 

«İşkence iddiaları Sıkıyönetim makamları
na gölge düşürmek maksadıyle aşırı solcu un
surlar, Marksist ve Lcninist komünist unsurlar 
tarafından taimamen uydurularak Türkiye aley
hinde kullanılmaya çalışılıyor. Bunların tama
mı, açıkça resmen arz edeyim, bunların tamamı 
yalandır, uydurmadır. Bunların hiç birisini ya
ni işkence iddialarının hiçbirisini müşahhas bir 
misale dayamak imkânı mevcut değildir, olma
mıştır. Şikâyetler...» 

«iSıkıyönetilme yöneltilen şikâyetlerin başın
da işkence iddiaları geliyor» diye başlıyor za
ten. 

«•... Şikâyetler her defasında ortaya çıktığı 
zaman kendilerini müşahhas misal verm'eye da
vet etmişizdir ve bu misalleri verememişlerdir.» 

Aıikadaşlar, işkence iddialarıyle ilgili olarak 
geleceğim zaten, şimdi elimde bir metin daha 
var; bugün yapılan konuşma da elimde. Hiç 
acele et/meyin. 

Elektıfkle ince teknikler kullanılarak yapı
lan işkenceler iddiası bugünkü konuşmada da 
yer almıştır, hiç telâş etmeyiniz. Bugünkü iddi
ada da aynen dışarıdaki yayınlar da biraz ev
vel bahsettiğim, geçen gün kürsüden gösterdi
ğim yayınlarda yer alan elektrikle, rafine usul
lerle işkence yapıldığı iddiası bugünkü konuş
mada da yer almıştır. Onun için bir taraftan 
«İşkence vardır» denecelk, «İşkence vardır» m 
her türlü iması yapılacak, çeşitli unsurlarla 
ağız birliği edilecek; Başbakan «Bunlar yalan
dır» deyince, öfke ile yerinizden kalkıp «Yalan 
söyleyen sizisiniz» diye Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına «Yalan söylüyorsunuz» diye bağı
racaksınız, ondan sonra da «Efendim, bizim iş
kence iddiamız falan yok M» diyeceksiniz. Bu 
nasıl ş'ey? Bu nasıl şey? Bugün yapıldı. 

«Aşırı solcu unsurlardan bahsetmiştim» di
yor, Sayın Başbakan. Başbaıkanın sözü ne kadar 
birinci sözüyle tutarlı. Ne diyor işkence konu
sunda : «Beyler, ben yurt dışında aşırı solcu 
unsurlar tarafından yapılan işkence iddiaların
dan bahsetmiştim, sizin iddialarınıza dokunma-
mıştım M, yerinizden fırlayıp, aşırı solcu un
surlar işkence iddiası vardır dediklerini nak
lederken, yalandır diyemezisin bunlara; yalan 
söyleyen sensin diye •bağırıyorsunuz» cevabını 

gayet haklı olarak tekrarlıyor. Şimdi aynı za
tın... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 

dakika müsaade edin. Sayın Başkan, çok rica 
'ediyorum, bitiyor. Mukayeseyi yapmadan i ire
ni em. 

I\AıŞKA!X — Bii' dakika Sayın Feyzioğlu. 
iSizin konuşmalarınız tahrifi ile ilgili. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Gru
bumuzun feonuşmasıylc ilgili tahrif şudur: 

BAŞKİAN — Tamam efendim, bugünkü ko
nuşmayla ilgili buyurun. 

TÜRlHAıN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli sözcümüzün belirtmek istediği çelişki şu 
idi: Başlba<kanm işkence iddialarıyle ilgili bu 
sözleri karşısında «Yalandır diyemezsin, yalan 
söyleyen sensin» ayaklanmasını, tepkisini, öf
kesini gösteren ve bugünkü konuşmasında da 
sayfa sayfa işkence iddiaları üzerimde duran 
partinin G'enellbaşkam, dikkat buyurun, bugün 
dağıtılan konuşmasının 7 nci sayfasında aynen 
şöyle diyor: 

«Bu söylentiler, işkence söylentileri, bu id
dialar gerçekten asılsız olabilir, asılsız olmasını 
dileriz.» 

Bütün Türk Milletinin ve Yüce Meclisin in
safına hitaibedereik soruyorum: «Bu iddialar 
gerçekten asılsız olabilir» diye söyleyeceksiniz, 
bunların asılsız olabileceği ihtimalini düşüne
ceksiniz, «Bunlar gerçekten asılsız olabilir» di
ye bu kürsüye bugün böyle geleceksiniz; fakat 
Başbakan «Bunlar asılsızdır, yalandır» dediği 
zaiman o Başbakana karşı feveran edip «Yalan 
söyleyen sensin.» diye bağıracaksınız. 

Bu yapılatmaz, bu kışkırtmadır", bu iç kış
kırtmadır; dış kışkırtmaya paralel iç kışkırt
madır. ('C. H. P. sıralarından gürültüler) 
(İM. O. P. sıralarından alkışlar) 

FJMÜR HALİL POSTACI (Adana) — Hadi 
be sende, o kışkırtmayı sen yaparsın. 

BAŞKİAN — Bir dakika Sayın Feyzioğlu. 
ıSaym Feyzioğlu, yalnız biraz evvelki Sayın 
Ndb'il Oktay'ın konuşmasının tahrif edildiği id-
diasıyle söz aldınız. İnsaf buyurulsun lütfen; 
aldınız Başbakanın konuşmasını, onu tahlil et
tiniz, onu bitirdiniz, Nebil Oktay'ın konuşma
sından çok önce yapılmış konuşmayı aldınız, 
onun tahliline girdiniz. Halbuki, söz alış sebebi-
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ııiz, Sayın Durakoğlu'nun konuşmasıyle yapılan 
tahriften dolayı sataşmaya dayalı. Lütfen bu 
sınırlar içinde kalalım. 

Buyuran. 
T U M A N FEYZİOoLU (Devamla) Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarımızın tutanağı ek
sik okuduğu, yanlış naklettiği tarzında birta
kım iddialar ortaya atıldı, ben de size sadece 
bugünkü konuşmanın resmî metni ile geçenki 
konuşmanın tutanağını, her ikisi de aynı zata 
aidolan, O. II. P. Genelbaşkanma aidolan iki 
resmî vesikayı yan yana getirmek suretiyle ko
nuşma tahrif etime ithamıma maruz kalan sayın 
sözcümüzün hiçbir şeyi tahrif etmediğini, sade
ce bir tahrike isabetle parmak bastığını ortaya 
(koymaya çalıştım. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Çok 
değerli arkadaşlarım, mesele bundan ibarettir. 
Bunun ötesinde bu konuda bu kadar feverana 
gelecek kadar iddialıdırlar, teknikten bahsede
rek sayfalar dolusu iddialar ileri sürüyorlar, 
bizimi önerdiğimiz araştırma şeklini beğenmi
yorlar. Bütün yetlkiler ellerindedir; kanunların, 
Anayasanın verdiği yetkileri mil M vekili ola
rak kullanabilirler. 

141 nci, 142 nci maddenin, komünizmi ya
saklayan, komünizm örgütlenmesini yasaklayan 
maddelerin uygulamasından,, tekrar tekrar ve 
her defasında - bugünkü konuşmalarında yine 
vardır - şikâyetçiler. Ee, bu kanunlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yürürlüğe koyduğu 
kanunlardır. Milletvekilidirler; TİP'li milletve
killeri bunların kalkması için teklif getirmiş
lerdi. Sahiden 141 ve 142 nci maddelerin, ko
münizmi yasaklayan maddelerin tatbikinden şi
kâyet çiyseler, bunlar tatbik edilmesin, yürür
lükte olsun, ama kimse uygulamasın diyemezler, 
tahrik yapamazlar ve yurt dışındaki tahrikler
de olduğu gibi, «^Türkiye'de fikir hürriyeti kal-
nıamıştır» sözlerini burada alabildiğine tekrar-
layamazlar. Türkiye'de ne vardır, ne yoktur 
bunun sınırını araştıralım, konuşalım, ama her 
halde bunu iç ve dış talhriklerle paralel hale 
getirerek ve burada söylenen sözleri; karşımıza 
çıkıyor Avrupa Konseyinde, 11 nei maddeye 
burada rey veriyorlar, 11 nci maddeyle demok
rasi ölmüştür diye... Eeevît diyor ki, nitekim, 
-diye benim karşıma çıkıyor. 11 nci maddeye rey 

verdiği halde, buradaki konuşma ile karşıma 
çıkıyor. 

BMJİR HALİL POSTuACI (Adana) — Hadi 
be sende!.. Sen kimsin de senin karşına çıkıyor
lar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Çıkı
yor, Komisyonda karşıma çıkıyor, vesikası var, 
görenler var, Türk Milletinin karşısına... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konuya dön
müyorsunuz, sözünüzü kesiyorum burada. (Baş
kan tarafından hatibin sözü kesildi) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
gün çok söz kestiniz, bir defa daha kesin Sa
yın Başkan. 

(Saygılarımı sunarım. (M. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

4. •— Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Konya'da yapılan Hububat Kongresi ve hubu
bat fiyatları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Saym Özer 
Öl çimen, «Hulbulbat Kongresi ve buğday fiyatla
rı» konusunda gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. 

Buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gündeme ya
rın mı geçeceğiz Saym Başkan! 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, onun tak
diri Başkanlığa ait efendim. 

Buyurunuz Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem iryeleri; 

140 dakikadır, işkence iddiaları üzerinde 
yapılan müzakereler sebebiyle, Konya'da akte-
dilen «Hulbulbat Kongresi» ve hububat fiyatla
rı hakkındaki görüşlerimi arz etmek üzere, ki 
gündem dışı konuşmam Sayın Başkanın lütfet
tiği müsaade üzerine gecikmiş ve muhterem 
Heyetinizin ilgileri azaldığı için üzülmüş bulun
maktayım. Aslında, bahsedeceğim konu, milyon
larca Türk vatandaşının, Türk çiftçisinin, Türk 
köylüsünün mâruz bırakıldığı iktisadî bir işken
cedir. En az, öbür işkenceler kadar, hattâ on
dan çok d'aıha fazla ilgi çekmesini, gerek muh
terem basınımızın, gerek muhterem üyelerin 
alâıka göstermelerini dilerim. 

Konya'da, Ziraat Mühendisleri Odası 26 - 27 
Ocak 1973 tarihlerinde bir Hububat Kongresi 
düzenlemiştir. Türkiye'nin tahıl üretiminin on
da birini sağlayan ve yüzölçümü itibariyle Bel-

— 503 — 
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çika, isviçre gibi ülkelerden daha büyük bir 
sahayı kaplayan Konya ilinin bu kongre için se
çilişini şükranla karşılamaktayız. 

Kongreye, ziraat odalarının, ilim adamları
nın ve çiftçinin katılışını memnuniyetle karşı
larken, diğer yandan Hükümetin aynı ilgiyi 
göstermeyişi o derece de üzüntü yaratmış bu
lunmaktadır. Sayın Tarım Bakanı açılışı müte
akip istat'istikî bilgileri havi konuşmasından 
sonra Ankara'ya dönmüşler, davetli bulunan ve 
hububat fiyatlarını tespitle mükellef bulunan 
Ticaret Bakanı ise mazeret beyan ederek hiç 
teşrif etmemişlerdir. 

ıSayın niıillctvekilleıü, bugün Türkiye'nin acı 
-gerçeklerinden bir tanesi de hububat müstah
silinin alım fiyatlarının düşük seviyesinden do
layı çok mustarip okluğudur. Son yıllarda trak
töründen, akaryakıtından, çoğu zaman bulu
namayan. gübresinden, işçiliğine kadar artan 
bütün tarım girdilerime ve anormal ölçüde yük
selen hayat pahalılığına rağmen, hububat alım 
fiyatlarının Hükümetçe sabit tutulması Türk 
ç'ftçisini ümitsiz bir hale düşürmüştür. 51 00D 
kiralık Ford/5 000 traktörü 110 000 liraya çıktı
ğı, 80 kuruşluk mazot 145 kuruşa çıktığı, 80 
kuruşluk triıble süperfosfat 125 kuruşa çıktığı, 
145 kuruşluk diamonyumfosfat 225 kuruşa çık
tığı halde son iki yılda Türkiye'mizde çiftçinin 
buğdayı maalesef 1 lirada kalmıştır. Buğday 
üratici'yi bir kilogram kış gübresi veya bir k'ilo-
ıgram tohumluk alabilmek için birbuçuk kilo
gram buğday vermek, buğday satmak zorunda
dır. 

Öte yandan, Sayın Ticaret Bakanının beyan
larından, toptan eşya fiyatlarında evvelki yıl 
yüzde 23, geçen yıl ise yüzde 15 oranında artış 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bugün, 
Türk çiftçisi, orta kaliteli bir çift ayakkabı sa
tma! aıbilnıek için bir yıl emek sarf edip 200 ki
logram buğday üretmek zorundadır. Ortalama 
bor kişilik bir aileye sahibolan Türk çiftçisinin 
ailebine yılda bir çift ayakkabı alabilmesi için 
bir ton buğday üretmesi gerekmektedir. 

Muhterem üyeler, üyesi bulunduğumuz Or-
talf Pazar ülkelerinde tarım kesiminin nasıl hi
maye edilip destek gürdüğü malumlarınızdır. 
Her vesileyle Ortak Pazardan örnekler veren, 
misaller veren Hükümetimize, tarım kesiminin 
durumu, hakkında da Ortak Pazar'ı misal alma
larını, örnek almalarım tavsiye ederim. 
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Ortak Pazar'ın tarım politikası öylesine tu
tarlı ve öylesine tarım kesiminin lehine bir şe
kilde hazırlanmakta ve yürütülmektedir ki, bi
zimle akt ettikleri Katma Protokol Anlaşmasın
da dahi, Türkiye'nin tarım kesiminde yeterli 
tavizler alamaması, Ortak Pazar ülkelerinin ta
rım kesimimin ağır basmasından ileri gelmiş 
bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde 1 200 
doların üzerinde traktör satılmazken, Türki
ye'de bu fiyat bunun beş mislinden fazladır. 

Geçen yıl alım fiyatlarının sabit tutuluşunu, 
Hükümet enflasyon tehbikesiaıe ve buğdayın 
maliyetinin 72 kuruş oluşuna bağlamış bulun
maktadır. Hükümetin bu görüşü tamanııyle 
yanlış bir görüştür. Köylünün emeğinin karşılı
ğını alması hiçbir zaman enflasyon tehlikesi ya
ratın amıştır ve yaratmayacaktır. 

Mulhterem milletvekilleri, bu vesileyle bura
da huzurunuzda, Erim hükümetlerinin Maliye 
Bakanı Sayın Sait Naci Ergin'in bir beyanatını 
hatırlatmak istiyorum. Sayın Sait Naci Ergin 
Maliye bütçesini Yüce Meclise arz ederlerken, 
«Tüıkiyc'nın bir enflasyon tehlikesiyle karşı -
karşıya bulunduğunu ve buna karşı tedbirler 
alınması gerektiğini» ifade ederek, enflasyon 
tehlikesinin baş sebepleri olarak Türkiye'de ge-
çen yıl mahsulün iyi oluşunun, köylünün cebi
ne bol para girişini ve işçilerimizin Avrupa'
dan bol döviz transfer edişlerini göstermişti. 

•Muhterem milletvekilleri, bu zihniyetle, iş-
ejinin getirdiği dövizin çok olduğundan şikâyet 
eden, köylünün bol mahsul almasından şikâyet 
eden ve bunları enflasyon sebepleri olarak gös
teren Hükümetler ve onların Maliye Vekille riy-
le mücadele ettik ve mücadeleye de devam ede
ceğiz. 

«72 kuruş» mıesolesıinıe gelıinee: Bu, bir kilo 
buğdayın 72 kuruşa mal oluşu hesabı tamamen 
yanlıştır ve muhtemelen Devletin kendi üret
me çiftliklerinde ürettiği buğdayın maliyeti 
olması iktiza eder. Sayın Hükümete sunulmuş 
olan ve telknik olduğu ifade edilen bu raporda, 
Sayın Başbakan, geçen yılki fiyat artışlarına 
engel olmak üzere verdiği bahane olan bu 72 
kımmş, Devlet üretme Çif-bliMenimd-c, Devletlin 
kendi traiktörlerlyle, kendi ilâçlanyle fazla pa
ra harcamadan yaptığı bir maliyet olabilir. Bu 
takdirde dahi Sayın Tarım Bakanına soracağı
mız bir sualimiz vardır. »Şayet Hükümet kendi
si, Devlet kendisi buğdayın kilosunu Devlet 
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Üretme Çiftliklerinde 72 kuruşa maledeıbiliyor-
sa, ne için, hangi sebeple bunu ancak mağdur 
ve fakir çiftçiye 145 kuruşa tohumluk olarak 
satmaktadır. Mademki maliyeti 72 kuruştur, 
niçin (o da istihkaklı olarak fakir çiftçi oldu
ğunu ibraz etmek suretiyle, sıraya girmek su
retiyle) 145 kuruşa tohumluk olarak satmakta
dır? Sayın Tarım Bakanından bunun da ceva
bını sormaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınma
sı için sanayileşme mecburiyeti üzerinde herkes 
müttefik bulunmaktadır. Bizler, sanayiin teş
vik edilmesi ve bunun için tedbirler alınması
nın da şart olduğu kanaatindeyiz. Fakat, sa
nayii teşvik ediyoruz diye, traktör fiyatını, 
gübre fiyatını iki misline çıkarıp, taban fiyatı 

III. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin izin talep
leri var, buna ait tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında bulunan müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 25.1.1973 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Fikret Turhangil 

Millet Meclisi 
Başkanı Y. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı 102 gün 
hastalığına binaen 7 .12 .1972 tarihinden itiba
ren 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan 15 gün has
talığına binaen 27 .12 .1972 tarihinden itibaren 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 15 gün has
talığına binaen 28 .12 .1972 tarihinden itibaren 

Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut 26 gün 
hastalığına binaen 29 .12 .1972 tarihinden itiba
ren 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun 15 gün 
mazeretine binaen 20 .1 .1973 tarihinden itiba
ren 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer 20 gün 
mazeretine binaen 21 .1 .1973 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker oku
tup tasviplerinize sunacağım. 

«Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 102 

sabit tutmak yanlış bir politikadır. İşte, asıl 
o zaman enflasyon tehlikesi ciddî bir şekilde 
başgösterecelkıtir. Türkiye'nin sanayileşmesini, 
Türk çiftçisinin sırtından yapmak büyük bir 
haksızlıktır. 

Türkiye'de hububat ve-pancar üreticiliği 
bir angarya haline getirilmemelidir. Bunun 
için Sayın Hükümetin geçen yıllardan ve geçen 
tecrübelerden ders olarak yeni bir alım fiyat 
politiikasıyle birlikte, tarım girdilerinde de 
sübvansiyonlara, ayarlamalara ve dengelemele
re öncelik verecek ciddî bir tarım politikasına 
meyletmesini ümit ye temenni eder, Yüce Mec
lisi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Diğer gündem dışı konuşma 
taleplerini bugün yerine getiremeyeceğiz. 

gün hastalığına binaen, 7 .12 .1972 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, 15 gün 
hastalığına binaen, 27 .12 .1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 15 gün has
talığına binaen, 28 .12 .1972 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, 26 
gün hastalığına binaen, 19 .12 .1972 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun, 15 
gün mazeretine binaen, 10 .1 .1973 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün mazeretine binaen, 21 .1 .1973 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

6. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Os-

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (devam) 
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man Bölükbaşı'na ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Osman 
Bölükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 

5. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Tıldız'ın, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı ; 763) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun, gö
rüşülmekte olan İçtüzüğe ait müzakeresi tekir 
edilmiş bâzı maddelerin müzakeresinin yapıl
ması hususundaki talebi gelmiş bulunmaktadır. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Komisyonca, Başkanlığımıza müzakeresi ya

pılmak üzere tevdi edilen maddelerin numarala
rını okuyorum : 20-36-43-46-50-62-73-76-84-97-100 
101-102-151-152 nci maddeler. 

20 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonlar 
Komisyonların adları. 

Madde 20. — Millet Meclisi komisyonları 
şunlardır : 

1. Anayasa Komisyonu; 
2. Adalet Komisyonu; 
3. Millî Savunma Komisyonu; 
4. İçişleri Komisyonu; 
5. Dışişleri Komisyonu; 
6. Millî Eğitim Komisyonu; 
7. (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko

misyonu ; 
8. Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Ko

misyonu ; 
9. Tarım ve Köy İşleri Komisyonu; 

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 13 ncü Birleşim tu
tanağına eklidir. 

kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

Fikret Turhangil 
Millet Meclisi 
Başkanı Y. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
okunmuş bulunan tezkerelerini Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul, edilmiştir. 

10. İSağlık ve Sosyal İşler Komisyonu; 
(ISağlik, çalışma, imar iskân işleri) 

11. Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu. 

Komisyonların her birinin üye sayısı, Danış-
nışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
ca işaret oyuyle tayin edilir. 

Komisyonlar, her yasama dönemi başında 
iki yıl için seçilirler ve görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı efendim ?.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — öner
gelerimiz var, söz taleplerimiz vardı. 

BAŞKAN — Var efendim, onları kaale ala
cağız. 

Yeni kayıt ettirecek sayın üye var mı?.. Yok. 
îSayın Uğrasızoğlu, yalnız önergeler var, 

söz talebiniz yok. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Var efen

dim, 20 nci madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Komisyon tarafından geri alınmış bulunan 

ve bugün tekrar huzurlarınıza getirilen 20 nci 
maddede, Yüce Meclis içerisinde faaliyette bu
lunacak olan komisyonların isimleri yazılıdır. 
Bu madde üzerinde, 8 . 12 . 1972 tarihinde söz 
talebinde bulunmuştum, demek ki bu talebim 
bulunamamış; şimdi sayın Başkan lütfettiler, 
teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Millet M'eclisi Ko
misyonları yeni İçtüzüğe göre düzenlenirken, 
bunların sayıları 11 e indirilmiş bulunmaktadır. 
Bir bakıma, verimli bir iş istihsâli için komis
yon sayılarını indirmekte fayda mülâhaza edi
lebilir. Ancak bunlardan bir tanesi var ki, bu-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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nun üzerinde Yüce Meclisinizin ve sayın Komis
yonun dikkatini çekmekte fayda mülâhaza et
mekteyim. Bu komisyon, şimdiye kadar diğer 
komisyonlar gibi Meclis adına görev yapmakta 
bulunan Sayıştay Komisyonudur. Şimdi size 
bundan ve görevi ile ilgili hususlardan bahset
mek istiyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Devletin 
bütün gelir ve giderlerini tetkik eden, hesap
larını inceleyen ve bunları bir yüksek mahke
meden geçiren Sayıştay vardır. Bu Sayıştay 
muhtelif dairelerden müteşekkil olarak, Devle
tin her türlü gelir ve giderlerini Yüce Meclisler 
adına takip ve kontrol eder, inceleyerek bir 
neticeye bağlar. Hükümetler, kendilerine tev
di edilmiş bulunan yıllık bütçeleri uyguladık
tan sonra, en geç 1 yıl içinde hesaplarını bir 
kesinhesap kanunu haline getirmek suretiyle 
Sayıştay'a ve Yüce Meclislere takdim ederler. 
Ayrıca Sayıştay bu hesapları Meclis namına ve 
adına tetkik etmek suretiyle uygunluk bildirim
lerini tanzim eder. Uygunluk bildirimleri Yüce 
Meclislere takdim edilir. Meclisler bu işleri 
Sayıştay Komisyonu marifetiyle tetkik eder
ler ve bir karara bağlarlar. Bu suretle, Yüce 
Meclisler ile Sayıştay Başkanlığı arasındaki 
irtibat, komisyon çalışmalarıyle düzenlenmiş ve 
bir karara bağlanmış olarak Yüce Heyetinizin 
tetkikine arz edilir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayıştay Komisyonu 
yalnız bu hesapların, gelir ve giderlerin hesabın
dan ibaret bulunan kesinhesap kanunlarını tet
kik etmek ve bunlar hakkındaki mütalâasını bil
dirmekle yetinmez. Aynı zamanda, Devletin 
gelir ve giderleriyle ilgili olarak, yıllık rapor
larda bâzı görüşlerini de Yüce Meclislere sun
mak suretiyle alınacak tedbirler hakkında gö
rüşlerini ifade ederler. Bunun dışmda, serma
yesinin bir kısmı veya yarıdan fazlası Devlete 
ait olan döner sermayeli müesseselerin hesap
larını tetkik etmekte, yine Sayışta'm ve do-
layısıyle Sayıştay Komisyonunun görevlerinden 
birisidir. 

O halde, Yüce Meclislerle Sayıştay Başkan
lığı arasındaki irtibatı sağlamakla yetinmeyen 
•Sayıştay Başkanlığının hizmetlerinde, diğer bir
takım vazifeler de ağırlıkla yer almış bulunmak
tadır. O halde, böyle bir komisyonu yok farzet-
mek veyahutta bu komisyonun görevlerini baş

ka bir komisyona devretmek; Devlet gelir ve 
giderlerinde yapılması gereken her türlü he
sap ve incelemelerde, birtakım işlemlerin başka 
komisyonlara devrini öngörmek, demek olur. 

Takdir buyurursunuz ki, benim incelememe 
göre; bu işlemler ve tetkikler bundan böyle 
Bütçe Komisyonu marifetiyle yapılacaktır, ben 
bunu anlıyorum. Halbuki Bütçe Komisyonu, ge
rek yalnız başına, gerekse Karma Bütçe Komis
yonu halinde çalıştığı sürece, kendisine tevdi 
edilmiş bulunan pekçok işlerin altından kalka-
mamaktadır, burada yüzlerce dosya birikmiş 
durumda beklemektedir. 

Devletin bu kadar ağır bir hesap kitap ve 
inceleme işini; ayrıca Karma Bütçe Komisyonu
na veyahut da Bütçe Komisyonuna havale et
mek suretiyle, hem bu komisyonun işlerini te
melli ağırlaştırmış oluyoruz ve bu komisyonu 
işe yaramaz, iş yapamaz duruma getirmiş bulu
nuyoruz. Aynı zamanda, Yüce Meclisin çok 
önemli olan hesap işlerini de, bir bakıma daha 
az ve daha önemli bir tutumla başka bir komis
yona devretmiş bulunuyoruz. Bu, kanaatımca 
Devletimizin ve Hükümetimizin hesapla ilgili 
yüce işlerinde, menfaatlarında uygun bir tutum 
olmasa gerektir. Şayet bu komisyonlar içerisin
de yerinde bırakılması icabeden bir komisyon 
var ise, o da mutlaka bu komisyonlardan biri 
olarak Sayıştay Komisyonu olmak gerekir. Bu
nun iki bakımdan önemini arzetmeye çalıştım: 

Birisi, Yüce Millet Meclisi . adına hesap ve 
tetkik işlerini yürüten bir makam ile, yani Sa
yıştay Başkanlığı ile Meclis arasındaki irtibatı 
sağlamak ve bu işlerin iyi, düzenli olarak yürü
tülmesi için gerekli tedbirleri almaktır. 

Diğeri ise, bunu daha salim bir yol ile in
celeme ve Yüksek Heyetinize sunmak imkânım 
temin etmektir. 

Biz, Sayıştay Komisyonunun bu faaliyetle-. 
rini ortadan kaldırmak suretiyle bu işi bir nevi 
kücümsemiş bir duruma girmiş bulunuyoruz. 
Yüce Komisyonunun, yani bu İçtüzük Komisyo
nunun bu husustaki mütalâalarını kesinlikle bi
lememekteyim. Şayet bu başka bir komisyona 
devredilmekte ise, bu takdirde Devletin yüce 
menfaatları zedelenir, kanaatmdayım. 

Komisyonun mütalâasını dinledikten sonra, 
bu komisyonda vazife gören bir arkadaşınız 
sıfatiyle belki de tekrar mütalâa arzetmek du-
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rumunda kalacağım. Bu sebeple, mevcut komis
yonlar arasına Sayıştay Komisyonunun eklen
mesini her bakımdan lüzumlu ve zaruri görmek
teyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ara

dan uzun süre geçtiği için bir defa hatırlatmak
ta, fayda var. Konuşmalar şahısları adına 5 da
kika, gurupları adına 10 dakika ile sınırlıdır. 

Sayın Musa Doğan, buyurunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi bu eski komisyon adedine göre bir 
komisyon sayısının tahdidi işi var. Ben şahsen 
bir milletvekili olarak bu mevzuu anlayamadım. 
Şimdi biz bugünkü komisyon durumumuzda, 
kâfi derecede Meclisimizde salonlar bulamıyo
ruz; hele bir de komisyonlarla ilgili, mütehas
sıslar falan da gelince hiç bulamıyoruz. Şimdi 
her halde mevcut komisyonları 11 - 12 ye indi
riyoruz. Meselâ Ulaştırma, Bayındırlık, Turizm 
Bakanlığını bir Komisyona getiriyoruz. Millet
vekili olarak 450 milletvekili sayımız vardır. 
Ben muhakkak ki bir komisyonda çalışacağım. 
Şimdi seyyanen her komisyona 100 küsur mil
letvekili üye olarak düşüyor. Bunun maddi ola
nağını nasıl temin edeceğiz? 

Kaldı ki ; bir de meselâ benim çalışmış ol
duğum bir komisyon vardır. Bu komisyonun 
kapsamına giren müesseselere yatırılan serma
ye 200 milyar lira civarındadır, ve bu Kamu İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri Komisyonudur. Bu
raya 20Ö milyar lira civarında yatırım yapılmış
tır. Burayı rahmetli Atatürk, bu teşebbüsü 
Meclislerde geçirdiği zaman; ferdin, özel teşeb
büsün yapamayacağı işi, Devletin yapıp; verim
lilik durumuna getirdikten sonra özel teşebbü
se ve ferde bırakmasını emrettiği halde; maale
sef biz bunları tutmuşuz, kartal gibi pençemize 
geçirmişiz, hâlâ, 200 milyar lira sermaye yatı
rılan bu müesseseleri kârlılık durumuna getir
mişiz. Devlet Demir Yolları, Türkiye Kömür 
İşletmesi, Etiban'k ve buna benzer 136 tane te
şekkül. Bunun murakabesini nasıl yapacağız? 
«E, Yüksek Denetleme Kurulu» var diyecekler.. 

Sayın Başkan, beni mazur görün; Yüksek 
Denetleme Kurulu da devekuşu gibi bir durum
da... Başkanlığa bağlı. Beyefendi, siz fâlân ye
ri murakabe ettiniz mi? efendim, «Bizim bir 

I programımız var, biz 26 gün meselâ Güney-Do-
ğu'yu îç Anadolu'yu gezeceğiz. Bir programı
mız var» diyorlar. 26 gün bir turistik geziye gi
der gibi gidiyorlar. Muhasebeci bey, kaydını 
kuydunu getir. E, malûm... Bizde kayıt kuyut 
hikâyeleri belli.. Bir yerde bir takıntı oldu mu 
ki biz bunu Komisyonda bariz olarak görmü
şüzdür, üç senedir şahidiyiz - akla hayâle gel
meyen şeylerle huzurumuzu kaçırıyorlar. 

Sayın Başkan, şimdi benim istirhamım şu, 
aynı zamanda bir teklifim de var. Diğer komis
yonlar için söz almış değilim. İmkân varsa, 
Yüksek Heyetten de ricam; Bu komisyonların 
sayısına Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun da müşterek bir arzu 
olarak eklenmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın Üye? 
Yok... ^ 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben is
tedim efendim. 

BAŞKAN —-Ama biraz evvel beyan ettim 
sayın Özdenoğlu... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, sayın Başkanla görüşüyordum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

Komisyonların isimlerini belirleyen maddeyi 
incelediğimiz zaman 11 adet komisyonun Millet 
Meclisi Komisyonu olarak görev yapacaklarını 
anlamış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin bün
yesinden seçimle geldiği halde burada açıklan
mayan • komisyonlar var. Denecek ki, bunların 
özel kanunları vardır. Örneğin; Bütçe Plân Kar
ma Komisyonu. Örneğin; Dilekçe Komisyonu, 

I örneğin; Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu... Kim seçiyor bu komisyon
ları? Millet Meclisinin bünyesinden seçilerek 
geliyorlar ve içlerinde milletvekilleri görev yap
tığı için de, şüphesiz Meclise niyabetle, Meclis 
adına görev yapmış oluyorlar ve demin sayın ar
kadaşımın da ifade buyurduğu gibi, meselâ; Ka
mu İktisadî Devlet Teşebbüsleri Karma Komis
yonu 200 milyar liralık ekonomik potansiyeli 
temsil eden Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsle
rinin hesaplarını, işlemlerini, icraatını, faaliye-

J tini gözden geçiren, bunları ibra edebilen ya da 
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ibra etmeyen, büyük yetkiyle donatılmış bir ko
misyondur. 

Şimdi, bu komisyonların çalışma usulü nere
de yazılı? Şüphesiz bu komisyonlar şimdi ince
lemekte bulunduğumuz ve kabul buyurduğunuz 
takdirde aynen uygulanacak olan şu İçtüzük 
hükümlerine göre çalışacaktır. Komisyon üyele
ri ise, Meclis bünyesinden seçiliyor. 

Komisyon bu İçtüzük hükümlerine göre ça
lışacaktır. Ama, İçtüzükte bu komisyonların 
adı yok. Meclisin kendi bünyesinden seçimle 
geldiğine göre İçtüzüğün sistematiği bakımın
dan ve daha genel bir deyimle, hukuk sistema
tiği açısından o komisyonların isimlerinin de 
burada yer almasının lüzumlu, hattâ zorunlu ol
duğu inancındayım. Bu konuda Sayın Komisyo
nun açıklamada bulunması elbette yararlı olur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

• Komisyonumuzun genel gerekçesini okudu
ğumuz zaman, bir prensip kararı verdiğimizi 
görürüz. Bu prensip kararı şudur: Anayasada 
veya özel kanunlarda olan hükümleri İçtüzüğe 
almamak. Bu İçtüzüğe almamak suretiyle biz 
onu yürürtüklen kaldırıyor veya onun hüküm
lerini hafifletiyor değiliz. Çünkü, hukuk hiye
rarşisinde Anayasada olan bir hüküm, kanun
ları ve İçtüzüğü bağladığı gibi, özel kanunu 
olan bir komisyona ait hükümler de İçtüzükte 
var sayılır. Hem haşiv teşkil ettiği için, hem de 
ilerde bu özel kanunlar değiştiği takdirde içtü
züğün de buna paralel olarak değiştirilmesi lâ
zım geldiği için, biz bunları almadık. Halihazır
da ımevcut olup ta İçtüzüğe almadığımız 4 ko
misyon vardır. Bunlardan bir tanesi Bütçe Ko
misyonudur, 77 sayılı Kanunla teşekkül etmiştir 
ve 77 sayılı Kanun yürürlükte ıolduğuna göre, 
Bütçe Komisyonu aynı hükümler dahilinde ça
lışmalarına devam edecektir. 

Gene aynen Kamu İktisadî Devlet Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun 468 sayılı Kanunu 
vardır ve bu Kanun hükümleri dahilinde kuru
lacak bu komisyon çalışacaktır. 

Dilekçe Komisyonu 140 sayılı Kanunla te
şekkül etmiştir. Bir de Kütüphane Komisyonu 
teşekkülü için halihazırda elimizde bir kanun 
teklifi vardır, bu teklif kanunlaştığı takdirde 
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Kütüphane Komisyonu da ımüstakilen teşekkül 
edecektir. 

Diğer taraftan, o özel kanunlarda, özel se
çim hükümleri olduğu için biz, gerek komisyo
nun kuruluşunu, gerek seçimlerini buraya ak
tardığımız takdirde aşağı - yukarı hem tüzüğü 
anlaşılmaz bir hale getirmek durumuna düşece
ğiz, hem de her kanun değişikliğinde mutlaka tü
zük değişikliğine gidileceği için bu sebeple bu 
hükümler bu komisyona alınmamış ve burada 
zikredilmemiştir. 

Diğer taraftan; bu komisyonların ismine ge
lince, hangi iş hangi komisyona girecek diye 
önceden içtüzükte bir husus derpiş edilmemiş
tir. Bu husus içtihatla, Başkanlığın takdiri ile 
ve içtüzükte kurmuş olduğumuz «Tetkik Kuru
lunun» görüşü alınmak suretiyle tespit edile
cektir. Zamanla hangi işlerin, hangi komisyo
na gittiği hususunda bir içtihat teşekkül ede
cek ve ismi ne olursa olsun, komisyonların ba
kacağı işler içtihatla tayin edilecektir. 

Komisyon adedinin 10'a indirilmesi esprisi 
ise şudur: Daha evvel izah ettiğimiz gibd; geçi
ci komisyonları kaldırmış bulunmaktayız ve bu 
İçtüzüğe göre, kanunların birçok komisyonlar
dan geçtikten sonra son komisyon tarafından 
Genel Kurulda müdafaasını değil, esas komis
yon tarafından Genel Kurulda müdafaasını te
min için adedi az, muhtevası mümkün olduğu 
nispette geniş komisyon esası kabul edilmiştir. 
Ve biz Partiler arasında mutabakata varıldığı 
şekilde aynen ve hiç bir noktasını dahi değiş
tirmeden Yüce Meclisin huzuruna getirmiş bu
lunuyoruz, mesele bundan ibarettir. Diğer ko
misyonların burada zikredilmemesi, o komis
yonların lağvı mânasına gelmez, o komisyonlar 
kendi Özel kanunlarına göre halen yürürlükte
dir ve kendisine gelen işlere kanunları çerçevesi 
içinde bakacaklardır. 

Saygılarımla. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
.BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorunuz 

efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

Sayın Komisyon Başkanının bu beyanlarını an
lıyorum, yalnız teklifin 15 nci maddesinin son 
fıkrasında; «... Plân Komisyonu ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet 



Mülöt Meclisi B : 45 29 . 1 . 1973 O : 1 

Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu hakkındaki 
özel hükümler saklıdır» denmektedir, Bunun 
teklifin 20 nci maddesinin son paragrafına ek
lenmesini ben lüzumlu buluyorum, bu hususta 
cevap rica ediyorum. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu, 21 nci maddenin son fıkrası olarak 
zikredilmiştir. Yüce Meclisin kabul ettiği 21 nci 
maddenin son fıkrasında aynı hüküm vardır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Saym Baş
kan, Sayın Komisyon Başkanına bir şey hatır
latmak istiyorum. 21 nci maddenin son fıkrasın
daki hüküm bu değildir. Plân, Bütçe Karma Ko
misyonu, TBMM Dilekçe Karma Komisyonu 
üyeliğine seçilen milletvekilleri Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı, Bakanlar Kurulu üyeleri bu 
komisyonlarda görev alamazlar» şeklindedir. 
Efendim benim teklifim kabul edilirse bu pa
ragrafın buraya yerleşmesinde fayda vardır. 

Tabiî takdir komisyona aittir. 
CEVDET AKÇALI (Devamla) — Şimdi Sa

yın Başkan, haklı bir noktaya işaret ettiler. 
Bununla onun alâkası yok. Fakat biz genel ola
rak gerekçede bilcümle kanunlara atıf yapma
mayı prensip olarak kabul ettiğimiz için bu ka
nun zaten yürürlüktedir, bu kaideyi bozmaya
lım isteriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Saym Komisyon Başkanına bir şey hatırlatmak 
isterim. 21 nci maddenin son paragrafında 
«Plân ve Bütçe Karma Komisyonu ve TBMM 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilen
ler..» deniyor. Orada yine iki komisyon zikre-
dilmemiştir. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu kamu iktisadî teşebbüslerine giren
ler diğer komisyonlarda vazife alabilirler, buna 
mâni yoktur. Fakat bu iki komisyona girenler 
diğer komisyonlarda da vazife alamadıkları 
için özel bir hüküm konmuştur. Kamu iktisadî 
teşebbüslerine girenler.. 

BAŞKAN — Saym Akçalı başka beyanınız 
var mı? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir şey daha so
racağım Saym Başkan, Millet Meclisinin çalış
ma süresi dört senedir. Bâzı arkadaşlar aşağı 
yukarı her komisyonda çalışmak isterler, dört 
senede bir. Burada «iki senede bir seçilirler,» 

yerine, senede bir defa seçilirler gibi bir hü
küm getiremezler mi idi ? 

BAŞKAN — Yahut niçin değişiklik getirdi
ler, onu mu öğrenmek istiyorsunuz? 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, komisyonlarda ihtisaslaşmayı temin 
için bir seneden iki seneye çıkarılmıştır komis
yonların süresi. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym 

Başkan, Saym Komisyoa Başkanı dediler ki 
«özel kanunları bulunan ve orada komisyonla
rın adı geçen veya Anayasada ımeveut bulunan 
adı geçen kurumlarda bir haşiv olmasın diye bu 
maddelere koymadık» buyurdular. Ama Sayış
tay Komisyonu ile ilgili olarak bunun nerede 
tedvin edileceğine dair ne Anayasada ne özel 
kanunda bir hüküm mevcut değildir. O halde 
Sayıştay hesaplarının Yüce Meclislerde tetkiki 
ister istemez bu komisyon kaldırılmak suretiy
le başka komisyona devredilebilir. Biz bunun 
sakıncalarına temas ettik. Kanun da olmadığına 
göre Sayın Komisyon Başkanı ne düşünürler? 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Saym 
Başkan, yalnız Sayıştay Komisyonunun değil 
hiçbir komisyonun kanunu yok. Biz burada 
arz ettiğimiz gibi bugün Sayıştay Komisyonu
nun vazifesine giren işlerden malî işler Bütçe 
Komisyonunda tetkik edilecektir. Malî işler dı
şında teşkilât işlerine ait işler de ilgili diğer 
komisyonlara havale edilecektir. Bu hususu tak
dir, tayin tamamen Başkanının yetkisi dahilin
dedir. Bu takdirde, bir hata olduğu takdirde 
gene tüzük gereğince milletvekillerinin itiraz 
etme ve Genel Kurulun kararı ile havaleyi de
ğiştirme hakları vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş

kan, komisyonlar tadat edilirken daha az adet
te komisyon kurma yoluna gidilirken bir ge
rekçe vardı. Bir konu bir komisyonu ilgilendi
riyorsa diğer komisyonları dolaşmasın, kısa 
yoldan Yüce Heyete gelsin deniyordu. Ama bu
rada bir tenakuz içindeyiz. Birbirinden ayrılma
sı mümkün olmayan, bir resmî yapılar bir de 
özel yapılarla ilişki kuran iki müessesenin kar
şısında olan Bayındırlık ve İmar İskân komis
yonları ayrı ayrı gruplarda, hem de öylesine 
ayrı ayrı gruplarda ki Sağlık işleri, İmar - İs
kân Bakanlığı işleri.. Bağdaşması mümkün ol-
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mayan işler, çalışma hizmetleri bir grupta top
lanmak suretiyle zannediyorum bu gerekçeden 
bir nebze uzaklaşılmıştır. Hiç değilse İmar - İs
kân işlerinin Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu grubuna konulması mümkün değil 
miydi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, verilmiş bir önergeye komisyonumuz ka
tılmıştır. Bu önergede 10 ncu maddeden sonra
ki parantez içindeki kısmın çıkarılması isten
mektedir. Biz de o kanaatteyiz, bu çıkınca za
ten arkadaşlarımızın dediği husus kendiliğin
den yerine gelecektir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu bir şey mi 
soracaktınız? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam devam edebiliriz, Sa
yın Komisyondan sonra daha önce Sayın Öz-
denoğlu'ııa; haber almadığım için, görmediğim 
için söz verdim. Bu itibarla devam edeceğiz 
efendim. 

Buyurun, konuşma imkânı vereceğiz efen
dim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben, Sayıştay Komisyonu ile ilgili olarak Sa
yın Komisyon Başkanından istirham ettiğim hu
susa şahsen gerekli cevabı, tatminkâr cevabı ala
mamış bulunuyorum. Ben meselenin önemini 
Yüksek Heyetinize arz etmeğe çalıştım. O da şu
dur; Sayıştay Komisyonu doğrudan doğruya 
Meclis faaliyetleri ile ilgili olan bir komisyon
dur. Kendine göre bu komisyonun bir büyük 
ağırlığı ve ciddî bir görevi vardır. O da bütün 
Devlet gelir ve giderlerinin hesaplarının Sa
yıştay Başkanlığında tespit ve müzakere edil
dikten sonra, karara bağlandıktan sonra Yüce 
Meclislere gelip bir rapor halinde Yüksek He
yetinize sunulmuş olmasıdır. Yani Sayıştay Ko
misyonu Yüce Meclisle Sayıştay Başkanlığı ara
sında mutavassıt bir rol ifa eder ve bu rolü
nü de her türlü Devlet gelir ve giderlerine inhi
sar ettirmek suretiyle yapar. Böyle olunca Dev
let gelir ve giderlerinin hesabı, tetkiki mutlak 
surette ayrı bir komisyonda kendisine lâyık bir 
ağırlıkla ve ciddiyetle ele alınmakla ancak 
mümkün olabilir. Aksi takdirde bütçeyi yapan, 

kabul eden bir komisyonda hesaplar yapıldık
tan sonra, Devletin bütün masrafları yapıldık
tan sonra bunların nasıl ve nerelere sarfedil-
diği, gayesine uygun olarak sarfedilip edilme
diği husufunun kesinlikle bilinmesine ve bu işin 
bir karara bağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu işi 
şimdiye kadar Sayıştay Komisyonu yapmıştır. 

Sayın Komisyon Başkanımız buyuruyorlar 
k i : «Biz burada bâzı komisyonları zikretme
dik, Meclis Başkanı kendisine gelen işleri bir 
veya iki komisyona havale etmek suretiyle bu 
meseleler yürütülecektir.» 

Biz iddia ediyoruz ki, komisyonlar l l ' e indi
rilmek suretiyle Sayıştay Komisyonun görevle
ri çıkarılarak ve bu komisyonun çalışması 
bir tarafa bırakılarak başka komisyonlara, me
selâ Maliye Komisyonuna veyahut ta Bütçe Ko
misyonuna iş yaptırılacaktır şeklindedir. Gene 
biz iddia ediyoruz ki, ne Maliye Komisyonu ve 
ne de Bütçe Komisyonu Devletin kesinhesapla-
rını ve kanunlarını uygunluk bildirimleri ile 
karşılaştırmak için gerekli zamana ve zemine 
müsait değildir- O halde Devlet paralarının 
sarf yerlerinin ve sarf şekillerinin uygunluğu
nun, mutlak surette ayrı bir komisyonda ince
lenmesine, tetkik edilmesine ve bir rapor halin
de Yüce Meclise sunularak sonuçlarının da ta
kip edilmesine ihtiyaç vardır. 

Mesele yalnız Devlet hesaplarının gelir ve 
giderleri konusu değildir. Aynı zamanda döner 
sermayeli müesseselerin, (ki devletin hissesi bu
lunan döner sermayeli müesseselerin) birtakım 
hesaplarının ' tetkiki de söz konusudur. Keza 
Sayıştay Başkanlığının yıllık raporlarının tet
kiki ve alınacak tedbirler hususunda gerekli 
önerilerde bulunmak gibi bir vazife de Sayıştay 
Komisyonuna verilmiş bulunmaktadır. Bu se
beple bendeniz bir önerge takdim ettim. Bu 
Önergemde; Sayıştay Komisyonunun bu komis
yonlar meyanmda zikredilmesi talebinde bu
lundum ve bunun gerekçesini de arz etmeğe ça
lıştım. Eğer Sayıştay Komisyonunun yaptığı 
ağır ve ciddî mesaiyi bir tarafa iterek bunu 
başka bir komisyona yaptırırız düşüncesi hâ
kim ise, bunun da Devletin yüksek menfaatle
ri ile kabili telif olmadığını iddia ettim. Sayın 
Komisyonun bu önergemize iltifat buyuracak
larını tahmin ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Önergelere geçiyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan
zim ettiği 20 nci maddenin 10 numara altında 
parantez içinde yazılı (Sağlık, Çalışma, İmar -
İskân işleri) ibaresinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Diyarbakır 
Nafiz Yıldırım 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 20 nci maddenin 9 ncu 

fıkrasına «orman» kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 20 nci maddesine «Maliye Komis
yonu» ilavesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Baş er 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 20 nci maddeye «Kamu 

İktisadî Teşekkülleri Karma Komisyonunun» 
da ilavesini arz ve teklif ederim. _ 

Kars 
Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddeye 12 nci fıkra olarak «Sayış

tay Komisyonu» nun ilavesini arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin 8 nci bendinin (8. Bayın

dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu) 
olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri okutup işileme koyuyorum. 

(Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldırım'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Nafiz Yıldırım'm, öner
gesine Komisyon katılıyor. Bu öneriyi Gene] 

Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan zaten 
gerekçede de var, katılıyoruz. Buraya konma
sında bir mahzur yoktur; sarahat verir mad
deye. 

BAŞKAN — Bu ilâvenin yapılması husu
sundaki öneriye Komisyon katıldığını beyan et
ti. Bu önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Başer'in önergesine Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANT CEV
DET AKÇALI (Adana) — KatıHmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Başer'in, «Ma
liye Komisyonunun ilâvesi» şeklindeki önerge
sine katılmadığını beyan ettiler. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — İzah ederler 
mi acaba.; niçin katılmadıklarını izah ederler 
mi Sayın Başkan? Mümkün mü? 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, Komisyonun tak
dirine bağlı. Arzu ederlerse izahat verirler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim. Sayın Başkan, biraz evvel arz et
tim, bu 10 komisyon, partilerarası mutabakatla 
bize gelmiştir. Bunu 15 yapmanın mucip sebebi 
vardır; 9'da yapmanın gerekçesi aynıdır. Diğer 
taraftan Komisyonumuz bütün malî meselefleri, 
Anayasa değişikliğinden sonra gelecek kanun
larla birlikte, özel bir komisyonda toplamayı, 
özel bir kanunla yapmayı düşünmektedir. Hali 
hazırda bu malî işlerin Bütçe Komisyonunda 
teksif edilmesi, Maliyenin sadece vergiye ait 
olan kısmının; diğer teşkilâta ait olan kısmının 
da diğer komisyonlarda görüşülmesi görüşünde
dir. Onun için katılmıyoruz. Yani, bu yeni bir 
komisyon ihdasını gerektirdiği için katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu- I 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu) 

'BAŞKAN — 'Sayın Ersoy'un önergesine Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Saym 
Başkan; maddeye sarahat verdiği için. 

BAŞKAN — Komisyon 'katıldıklarını beyan 
ediyorlar Sayın Ersoy'un önergesine; bu öne
riyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler?.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. Özel kanunu vardır, özel kanunla za
ten bu komisyon mevcuttur. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kıyamet mi ko
par yani katılsanız? Hergün kanun mu yapa
cağız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALİ (Adana) — Mevcut zaten ka
nun; mevcut ve yürürlükte. Öyle olduğu için 
buraya koysak da koymasa'k da Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu vardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını ve ka
tılmayış gerekçesini ifade ettiler. Öneriyi tas
viplerinize sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim Sayın Uğrasızoğlu'nun önergesine? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Saym Uğra
sızoğlu'nun önergesine Komisyon katılmadığını 
beyan etti. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilme
miştir. 

Başka önerge yok. Kabul edilmiş bulunan 
ve 'Sayın Nafiz Yıldırım, Saym Ahmet Şener 
ve Sayın ilhan Ersoy'a ait olan önergelerin ge- | 
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tirdiği değişiklikle birlikte 20 nci m<addeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 20 nci madde bu değişikliklerle 
kabul edilmiştir. 

Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve za
manı. 

Madde 36. — Komisyonlar, kendilerine ha
vale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler; 
birbirleriyle ilgili gördüklerini birleştirerek gö
rüşebilirler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında, Millet Meclisi Başkanlığınca kendi
lerine ayrılan salonlarda toplanırlar. 

Ancak, komisyonlar, 90 nci maddedeki özel 
durum dışında kanun teklif edemezler, kendi
lerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğ
raşamazlar, Başkanlık Divanının kararı olmak
sızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüş
me yapamazlar ve kanun tasarı ve tekliflerini 
bölerek ayrı ayrı metinler halinde Genel Kuru
la sunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Bize de ismini 
kaydettirmiş üye yok. Maddeyle ilgili önerge 
de yok. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir sorum var 
Saym Başkan müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, 
Saym Komisyon Başkanından bir hususun açık
lanmasını rica edeceğim. 

Şimdi bu türlü çalışmalarımızda dahi, demin 
arz ettim, salonlarımız kifayetsiz. Şimdi bu du
rumları Komisyon düşünmüş müdür? Yani bu 
çalışmaların nasıl yapılacağı hususunu? 450 
milletvekili var, 10 komisyonda çalıştıracağız; 
tasavvur buyurunuz ki 450 milletvekilinin 400'ü 
de komisyonda çalışmak ister, çalışmalara işti
rak etmek ister. Yani toplantıya iştirak edip 
çalışmak ister. Bu durumda Mecliste komisyon
ların çalışma durumunu tanzim _ etmeyi düşü
nürler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Saym Başkan bu, 
Saym Başkanlığın alacağı tedbirlere dairdir, 
Komisyonumuzun söyleyeceği bir şeyi yoktur 
bu mevzuda; beyan edeceğimiz herhangi bir 
durum yok. 
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Her arkadaşın mutlaka bir komisyonda va
zife alması mevzuu ise 20 nci maddede halledil
miştir. 20 nci maddede komisyon adedini, Da
nışma Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tayin 
edecektir; bu rakam oradan çıkacaktır. 

MUSA DOĞAN (Kars) — 'Sayın Başkan, 
Genel Kurul komisyon tanzimini acaba seçimle 
ini yapacak? Ben bunu anlamak istiyorum, 
izah edenlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan'm «Bütün millet
vekillerinin, adedi azaltılmış olan komisyonlar
da görev alma arzuları gerçekleşecek mi»' di
ye bir endişeleri var zannediyorum. 

MUSA DOĞAN (Kara) — Evet. 
BAŞKAN — ikincisi ne idi efendim? 
MUSA DOĞAN (Kars) — Salon mevzuu. 

iSalonlar genellikle çok küçük. Çünkü 3 - 4 ba
kanlık bir yerde teşekkül ediyor ve bir de ba
kanlıkların ilgili memurları gelecekler... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Saym Başkan, bu 
husus Danışma Kurulunun, Yüce Meclisin tak
dir edeceği bir husustur. Kabul edilmiş bulu
nan 20 nci ve 21 nci maddelerde buna ait hü
kümler vardır. Komisyonların nasıl teşekkül 
edeceği, kim tarafından seçileceği, adedinin ne 
olacağı belirtilmiştir. Bunu tayin ederken Da
nışma Kurulu ve Yüce Meclis bu hususların 
hepsini nazarı itibara alacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka soru yok. 
Sayın Komisyon Başkanı, arkadaşlarımızın 

- i ler ideki çalışmaları güçleştiren bir duruma 
sebep olmayalım diye oya sunmadan evvel so
ruyorum - bir tereddüdü var : «Genel Kurulun 
toplantı saatlerinde komisyonlar görüşme yapa
mazlar» şeklinde oldukça rijit sayılabilecek bir 
hüküm var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Başkanlık Divanı 
aksine karar verebilir. 1 nci kısımda; «Başkan
lık Divanı kararı olmadıkça» kaydı o rijitliği 
kaldırıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
36 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum.. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul •edilmiştir. 
43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Komisyon raporları. 

Madde 43. — Komisyonlar, karara bağla
dıkları işler için birer rapor düzenlerler. Ra
por, Başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş 
için seçilen özel sözcü tarafından yazılır. Ra
porda konu hakkında komisyonun düşünceleri 
ile komisyonca yapılan değişikliklerin gerekçe
leri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya ka
tılan komisyon üyelerince imzalanır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup ta
sarı veya teklifin tümünün son oylamasında ha
zır bulunamayan komisyon üyeleri varsa gerek
çeli muhalefetlerini de yazarak raporu imzala
yabilirler. Bu durumda olan üyelerin son top
lantıya katılmadıkları belirtilir. 

Komisyon raporunda imzası bulunan komis
yon üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Ku
rulda, çekinser veya aykırı olduğunu rapor met
ninde yazıyle belirttiği hususlar dışında, sözcü
den soru soramaz ve komisyon raporuna aykırı 
konuşma yapamaz. 

Komisyon raporları bastırılıp milletvekille
rine dağıtılır ve Genel Kurulda görüşülmesine 
başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya belli kı
sımlarına çekinser veya muhalif kalan komis
yon üyeleri rapora çekimserlik veya aykırılık 
görüşlerini eklemek hakkına sahiptirler. Bu 
üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi mad
desine aykırı olduklarını yazmak zorundadırlar. 

Üyeler, komisyon raporuna katılmakla be
raber, raporda yer almayan görüşlerini rapora 
eklemek hakkına da sahiptirler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Saym Başkan, bura
da bir talbı hatası var. 

BAŞKAN — O kısmı okumadık. 
6 nci 'bentte, bir evvelki bendin bir kısmını 

telkrarlayan bir tertip hatası vardı, onu okut
madım. Tıaikibeden sayın üyelerin dikkatini çek
miştir. O, bir yanlışlıkla tekrar edilmiş, kısım
dır. 

Söz isteyen sayın üye var mı efendim? 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz 

istiyorum. Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın UğrasızJoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım,' 
43 ncü madde ile ilgili olarak özellikle 2 nci 

frkra üzerinde durmak üzere söz aldım. 
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43 ncü maddenin 2 nci fıkrasında «Rapor
lar, konu hakkındaki son oylamaya kaltılan ko
misyon üyelerince imzalanır» kaydı vardır. Ko
misyonların çalışma .şekilleri, hattâ Grene! Kuru
lumuzun iç alışma şekli bellidir. Zaman zaman 
komisyon üyeleri bir komisyonun çalışmaları
na katılır, zarurî bâzı işler veya başka toplan
tılar sebebiyle o toplantıdan ayrılmak zorunda 
ikalır ve biılâhara toplantıya yeniden katılarak 
müzakerelerle devam eder. Netice itibariyle ko
nuşulan kanun tasarı veya teklifinin komisyon
daki şekline göre kaibul imzası atar veya muhale
fet şerhiyle imza atar da redde/der. Bu haller 
vâki olan olaylardır. 

Şimdi 2 nci fıkrada böyle bir hüküm getir
miş, olmakla yalnız son toplantıda bulunan ko
misyon üyelerinin imza atacağı keyfiyeti ka
naatimce katı bir şekilde hükme bağlanmakta
dır. Bu komisyonda herhangi bir kanun teklif 
veya tasarısı uzun müzakerelerden sonra görü
şüldü ve son oylamada, hattâ ekseriyetin altın
da bir üye miktarı bulundu ve komisyonun bu 
çalşmıalarına katılan ve kanun tasarısı veya 
teklifinin tümüne imza ' koymak isteyen; fakat 
herhangi bir meşru seibeple hu son toplantıda 
ibulunamayan bir üye bu imza hakkından man
ınım bırakılmış oluyor. 

Arz ettiğim gibi, komisyonlarda bâzı ahval
de çoğunluk bulunmamaktadır ve bu şekilde 
(bir itiraz vâki olmadığı sürece komisyonun ça
lışmaları devam etmektedir. Bu takdirde kaibul 
edilmiş olan 'bir konuya şayet o komisyonda 
son toplantıda bulunan şahıslar imza atacaktır 
diyecek olursak muhtemelen işlem noksan te
kemmül etmiş olacaktır. 

Bu sebeple 2 nci fıkranın bu metinden çıka
rılması zaruridir kanaatindeyim. Sayın Anaya
sa Komisyonu Başkanlığı bu hususta ne düşü
nür bilmiyorum. Bu mesele birtakım güçlükler 
sıkıntılar yaratabilir katı bir fıkradır kanaatin
deyim. Onun için metinden çıkarılması lâzım
dır. Komisyon görüşünü lütfederse memnun olu
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye yok. 
Buyurun sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Uğrasızoğkı'nun söylediği mesele 3 ncü fık
rayla halledilmiştir. Burada gayet açıktır. «Da

ha önceki toplantılara katılmış olup, tasarı veya 
teklifin tümünün son oylamasında hazır bulun
mayan komisyon üyeleri, varsa gerekçeli muha
lefetlerini de yazarak raporu imzalayabilirler» 

Böyle ıbir katılık yoktur; imzalayamazliar 
diye. Ancak, raporun kabul edilip edilmediğini 
tayin edecek husus, son oylamaya katılan üye
lerin oylarıdır. Bu hususu tespit için son oyla
maya katılanların mutlaka imza etmesi gerek
tiğini, daha evvelki toplantıya iştirak eden ar
kadaşlar da dinlerlerse .muhalefetleriyle, görüş
leriyle birlikte o toplantıda bulunmadığı şerhi
ni de. ihtiva etmek kaycUyle imzalamaları kay
dını koyduk. O söyledikleri endişe varit değil
dir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Komiis-yon Başkammun mütalâasıınıa ben de işti

rak eidiyoruım. Sayın Uğrıaısızoğlu'nun ifade ettiği 
ıg1M bu ikiınei cümle kaltî değiilldir. Astada yumu
şak taırafı da vardır. Raporlar konu hakkındaki 
son oylaınıaıya kalMlaın komisyon üyeleriiınoe imzala
nır Som oylamaya kalMlaın kamliisıyon üyeleri 
demek; son toplantıda bulunması mecburî olan 
miktardaki üye adedi demektir. İllâki oylama
da, ekseriyet yoktur denmediği takdirde, kaç 
kişi varsa o oylamaya iştirak edenlerden başka
sı imzalayamaz mânasını tazammun da etmez. 
O toplantı açıldığı zaman kimler varsa ki, onlar 
oylamaya iştirak içlin gellmJiışlend'iır, bir ara dı
şarıya çıkmış da olabilirler, onların da imzala
masını mümkün kılan bir yumuşaklık da vardır 
ve ben bunun bu şekilde anlıyorum. 

Sayın Başkan, acaba komisyon benim bu 
düşünceme iştirak eder mi? O takdirde Sayın 
Uğrasızoğlu'nun «katıdır» cümlesi burada uy
gun görülmemektedir. 

Bu bakımdan hem Komisyonun 2 nci fıkra
daki ifadesi, hem de, 3 ncü fıkradaki ifadesi 
benim de bu açıklamam, Komisyonun iltifat et
mesi suretiyle daha açık ve daha vazüh bir hale 
igelmiş oluyor sanıyorum. 

Onun için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — B'aşka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

önergeleri okutuyorum : 
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Millet. Meclisi Yüksek a t a d ı ğ ı n a 
İgÜüzütk teklifimin 43 ncü maddesinin 4 ncü 

fıkrasınm aşağıdaki şekilde değiştirilmıesini 
löneTİrjm. 

İstarfbul 
Reşit Ülker 

4 ncü fıkra : 
Komisyon raporunda imızası bulunan komis

yon üyesi diğer komisyonlarda ve Genel Kurul
da çeMnser veya aykırı olduğu hususlar dışın
d a soru sıoramaz ve aykırı konuşma yapamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 43 ncü 

maddesiaım son bendinin metinden çıkarılması-
nı .arz ve teklif ederim. 

Salgılanırda. 
İzmir 

Burlıanettin Asutay 
Sayın Başkanlığa 

1. — 43 ncü maddedeki mükerrer yazıldığı 
görülen 6 ncı fıkranın metinden çıkarılmasını, 

2. — Metinde muhalif, muhalefet sözcükleri, 
(aykırı, aykırılık sözcükleriyle birlikte yer al
maktadır. Gerekli düzeltmelerle aykırı, aykırılık 
sözcüfklerdmıita teik karşılık olanak kalbulünü say
gı ile öneririm. 

ördü 
Ferda Güley 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 43 ncü maddesine aşağıdaki fıkra

nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Ek fıkra; komisyon üyeleri gruplarının söz
cülüğünü yapamaz. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine 
•göre işleme koyuyorum. 

'(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner-
ıgesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. Çünkü Komisyonumuz aykırı kalan 
üyenin ne hususta aykırı kaldığını komisyon ra
porunda belirtmesi gerektiği kanaatindedir. 
Bu önerge o hususu kaldırmaktadır. Onun için 
katılmıyoruz. Metnin aynen kalmasını işitiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kafoul edenler.. Kabul etmeyenler:., Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
'(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı

yor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerinin 1 nci maddesini 

'biraz evvel ifade ettik, okutmadık, 2 nci mad
desinde terimlerin Türkçe karşılımı olarak be
lirtilen sözcüklerin kullanılması şeklinde, bu hu
susa Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, keli
meler arasındaki tesanüdü ayrıca düzeltme 
önergesiyle yapalbiliriz; fakat muhalif, muhale
fet kelimesi bugün halen Anayasamızda ve ka
nunlarımızda kullanılan bir terimdir. Onun için 
ıbu şekliyle kalmasını istiyoruz. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci bendinde belirtilen söz
cüklerin değiştirilmesine müteallik talebe, öne
riye katılmıyorsunuz. 

önergemin bu 2 nci maddede dere edilen söz
cükleri değiştiren kısmını tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
ibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

Önergesi tekrar okundu) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmazsa, izah et
me imkânı vereceğim. Komisyon katılıyor mu 
'efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — S a y ı n Başkan, bu 
maddenin yeri esasen burası değildir, grup adı
na konuşma maddesidir. O maddeyi henüz gö-
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rüşmüş değiliz. Arkadaşımız müsaade ederse o 
madde görüşülürken versin bu önergeyi, noktai 
nazarımızı o zaman belirtelim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Biraz evvel ifade ettiğim ve okuturken tek

rar mahiyetinde olduğu için 6 ncı fıkra olarak 
iki cümle halinde geçen kısmın çıkarılarak okun
ması cihetine gittiğimiz için, okuttuğumuz bu 
metni Genel Kurulun bu kayıtla tasvibine su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
43 ncü madde okunduğu şekilde kabul edilmiş-
ıtiı\ 

•46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulda komisyonların temsili : 
Madde 46. — Komisyonlar, Genel Kurulda 

(başkan veya başfcanvekili veya o konu için se
kilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından tem
sil olunurlar. 

Komisyon üyelerinden komisyonun toplantı 
yeter sayısı kadarı komisyon sıralarında yer 
<aknamışl arsa komisyon temsilcisi, komisyon 
metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin 
reddini veya komisyona iadesini isteyebilir. 

BAŞKAN — 4>6 ncı madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. 

Buyurun Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım. Genel Kurulda komis-
yoniların temsilli ile ilgili bu madde üzerinde bir 
itki endişemi açıklayarak komisyonun bu husus
ta bilgi vermesini istirham edeceğim. Ayrıca 
bir de önerge .sunacağım. 

'Değerli arkadaşlarım, şimdi komisyonların 
Genel Kuralda temsili ile ilgili olarak komis
yonun yüksek huzurunuza getirmiş olduğu me
tinde «Komisyonlar Genel Kurulda Başkan ve
ya Başkanveküli veya o konu için seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olu
nur.» denmektedir. 

Bendeniz bir komisyonun, Umumî Heyette 
sadece başkan veya başkanvekili veya seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafından tek başına 
teıms'il edilmesinin mahzurlu olduğu kanaatin-
deyiım. Çünkü, ikinci fıkrada komisyon met
ninin değiştirillmesdni isteyen önergelerin red
dini isteyebiliyor, komisyon tesmsülıcıisi Umumî 
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Heyette. Reddini istemek demek komisyonun 
bir ölçüde o konudaki fikrini belli eianak de
mektir. 

Şimdi başkam veya başkamveikili iie sözciJ 
veya sözcülerden birisinin de Tlmunû Heyette' 
bulunmasında bendeniz yarar mülâhaza etmek
teyim. Çünkü, bir işin esasına taallûk eden 
öyle bir önerge verilir ki başkan bunda isa
betli bir fikir beyan etmemiş dlaıhiMr, ret ile. 
Hiç olmazsa iki arkadaş Millet Meölisindıe ko
misyonu temsil ederlerse, birbirleriyle yapa
cakları fiMr teatisi sonunda bir kanaat hasıl 
olduktan sonra bu şekilde beyanda bulunurlar 
kanaatindeyim ve zannediyorum böyle daha da 
iyi olur. 

Değerli arkadaşlarım, komisyondan öğren
mek istediğim bir konu var, bu da ikinci fık
rada komisyon üyelerinden komisyonun toplan
tı yeter sayısı kadarı komisyon sıralarında yer 
almamışlarsa, komisyon temsilc'isi, komisyon 
metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin 
reddini, sadece reddini veya komisyona iade
sini isteyecektir. 

Şimdi, yanılmıyorsam Millet Meclisindeki 
tatbikat böyle cereyan etmiyor. Komis
yon, aynı zamanda kabulü de ifade ediyor, ye
rinden. Reddi ifade edecek ama, mevcut tat
bikatımızda önerge okunuyor, komisyonıa so
ruluyor, katılıp katılmadığı. «Katılmıyoruz.» 
dernek, reddi iltizam eden bir keyfiyet fakat, 
«katılıyoruz» deme yetkisini bu madde ile ko
misyondan almış mı oluyoruz? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Birinci konudaki teklifimin kabulünü rica 
ediyorum Yüce Heyetten. Bir de bu konuda 
'komisyonun bir açıklamada bulunmasını rica 
edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Salih Aygün, 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. Benilm esas temas 
edeceğim noktaya Sayın Ekşi değindiler. Yal
nız, birinci paragrafta sözcü ve sözcüler tabi
rine bence lüzum yok, bunlardan bir tanesi 
kâfi. 

Benim esas üzerinde duracağım nokta şu: 
Bu maddenin son fıkrası gayet güzel tedvin 
edilmiştir. Buradaki müzakereler cereyan eder
ken bâzı çekişmeler oluyor. Komisyona soru
yor Başkan; «Komisyon önergeye katılıyor mu, 
katılmıyor mu?» diye. Komisyon da; «Katık-
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yoruz.» veya «Katılmıyoruz» tarzında fikrini 
beyan ©diyordu. Ben Sayın Ekşi gibi anlıyo
rum ve bu fıkranın mefhumu muhalifi ile ye
ter sayıda komisyon üyesi bulunmadığı takdir
de, komisyon başkanı veya sözcüler kesin ola
rak, koımisyonıın, komisyon müzakerelerindi© 
tespit ettiği metnin dışımda her hangi bir be
yanda bulunamayacaklar, ancak, reddettik
lerini veya maddenin komdlsyona iadesini bil
direceklerdir. Komisyon da bunu, bizim anla
dığımız gibi anlıyorsa ki zabıtlara geçmesi için 
bunu söylüyorum, tamamen komisyonla muta-
baJkat halindeyiz. Madde bir sürü sürtüşmele
r i önlemesi bakımından gayet isabetlidir. Yal
nız bu sözcüler tabirini lüzumlu görmedim, ko
misyon nasıl düşünür bilemiyorum. Başkan ve
ya bir sözcü iştirak ettiği takdirde, sözcülere, 
ifade olarak, ne lüzum var? Bunu da izah 
ederlerse memnun olurum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş

kanı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddeyi tamamen Sayın Ekşi'nin ve Sayın Sa
lih Beyin izah ettiği şekilde anlıyoruz. 

Yalnız Sayın Ekşi, niçin sadece komisyo
nun sözcüsü oturuyor da diğer azalara oturma 
hakkı verilmiyor? ŞeMinde bir beyanda bulun
dular. Böyle bir yasak yolktur. Zaten arzu 
edilen husus.da kanunun müzakeresi sırasında 
komisyonun bütün âzalarının komisyon sırala
rında hazır bulunmasıdır. 

Buradaki espri şudur: Yeter sayıda âza ora
da hazır bulunmadığı takdirde, komisyon baş
kanı veya sözcüsü, komdlsyona danışmadan, 
komisvon adma beyanda bulunmasın, sadece 
komisyonun kabul ettiği metni orada müdafaa 
'etsin. 

Esasen bunun mütemmimi olarak 88 nci 
maddede bir hüküm kabul edilmiş bulunmak-
tadır. Biz buradaki gecikmeleri önlemek için 
de, Yüce Meclis kabul ettiği takdirde, öner
gelerin bâzı ahvalde gündemi belli olduğu tak
dirde, muayyen bir müddet önceden komisyo
nun noktai nazarını belirtme hükmü de gietiiril-
ımJiştir ki, bu iki hüküm birbiriyle paralel ola
rak çalışacak bir hükümdür. Yani bu madde
nin mânası, komisyonun bütün üyeleri komis
yon sıralarında oturabilirler. Ekseriyet, yeter 

sayıda üye orada oturmuşsa İd, bugünkü bün
yeye göre yedi arkadaş orada hazır ise, ko
misyon • başkanı veya sözcüsü, komisyon adına 
kalbuil ediyoruz veya etmiyoruz diyebilecektir. 
Bu sayıda üye yoksa sadece reddini veya ko
misyona verilmesini talep edebilecektir. Red
dini istemek, komisyon raporunu müdafaa sa
dedinde olduğundan komisyonun iradesine uy
gun telâkki edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi'nin bir suali var, 
buyurun efendim. 

MEMDUH EKSİ (Ordu) — Efendim, şimdi 
bir önerge verilmiştir. Bu önerge, mühim bir 
önerge telâkki edilmektedir. Komisyonun ek
seriyetimin fikrinin beyanı gerektiği kanaatin
deyim her mevzuda. Kaldı M, ret de bir fikir 
beyanıdır, kanaat beyanıdır. Sadece başka
nın bulunduğu bir yerde, tek bir başkan öner
ge hakkında fikir beyan edecek, kanaat 
serdedecektir. Kabul ile reddin bir farkı ol
muyor burada kanaatimce. Önerge konusunda 
kabul ve reddin hiç farkı yok o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, evvelki 44 ncü mad
deyi okursam anlaşılmada kolaylık , olacaktır 
zannederim: «Mazbatası müzakere olunan bir 
encümenin âzası veyahut encümen namına mü
dafaaya selâhiyettar mazbata muharriri veya 
bir âza encümenlere tahsis edilen masanın ba
şında bulunurlar. Nisap bulunmadığı takdirde 
encümen namına söz söyleyen zat, yalnız mad
denin encümene iadesini teklif edebilir.:» 

Burada Komisyona iade sözü geçiyor. Ay
rıca da reddini isteme... Yani komisyonun ra
porunu savunma mânasında olduğunu ifade 
ediyorlar, öyle mi acaba? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan, komisyon raporuna aykırı bir değiştirge 
önergesinin reddini istemek, komisyon raporu
nu savunmaktır. Bu husus esasen komisyonca 
karara bağlanmıştır, bundan daha tabiî hak
kı olamaz bir komisyon başkanının veya söz
cüsünün. 

BAŞKAN — Yalnız evvelki ile bunun ara
sında değişiklik oluyor. Komisyonu mutlaka 
başkan, sözcüsü veya başjkanvefcilin'kı temsil 
etmesi şartını koşuyorsunuz. 4 ncü madde de 
ise üye de temsil edebilir, bulunabilir ve de
ğişiklik olarak da o getirilmiş oluyor, ileride 
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komisyonun teşkilinde zorluk çöker, çekmez 
onu her halde komisyon takdir etmiştir. Fazla 
bir değişiklik olmadığını teyit için komisyon 
bu şekilde kabul etmiştir. 

Buyurunuz Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 46 neı 
(mıadde Meclisi çalıştıracak kanun tasarı ve tek
liflerini süratle çıkartacak bir maddedir. 

Üç senelik tatbikatta gördük ki, komisyo
nun başkan veya sözcüsünü bulmak çok güç 
oluyor. Bir de üyelerini orada oturtmak im
kânsız bir durumdur. Tabilkatı kolaylaştırmak 
bakımımdan; «başkan, başkanveiMıli veya tem
silci bulunur; değişiklik önergelerine iştirak 
eder veya etmez, yahut da Yüce Medlisiın tak
dirine bırakır» şeklinde olursa teklif ve tasa
rılar Yüce Meclisten kolaylıkla çıkar. Aksi 
takdirde; «ben iştirak etmiyorum, maddenin 
komisyona iadesini istiyorum» derse bu takdir
de en az bir ay sonra bu iş buraya gelecek de
mektir. Halbuki biz işlerin kolaylıkla, süratle 
çîkîmasını istediğimize göre buraya «yalnız ko
misyon başkan veya başkanvekijli yahut da söz
cünün bulunmasıyla kabul, ret veya takdire 
bırakabilir» şeklinde madde tedvin edilirse ta-
Sıarı ve teklifler daha kolaylıkla çıkacaktır. 

Bunu arz etmek için söz aldım, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özdenıoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hukukta bir kaide vardır «ikrar tecezzi ka
bul etmez.» Şimdi komisyonu temsil eden kurul 
çoğunluğu sağlayamryorsa, komisyonu temsil 
eden başkan ya da sözcü, görüşülmekte olan bir 
önergenin reddini, ya da komisyona iadesini 
isteyebiliyor da kabulünü isteyemiyor. Komis
yonu temsil ediyorsa, kabulünü de istemek hak
kına sahibolması gerekir. Yok, komisyonu tem
sil etmiyorsa o takdirde hiçjbir suretle bir ira
de izharında bulunmak hakkına sahibolmamak 
lâzımgelir. 

Şimdi burada bir çelişki var; «hayır» deme
sini kabul ediyorsunuz İçtüzükle, «evet» deme
sini kabul etmiyorsunuz. Birisi komisyon adına 
savunma oluyor da; «hayır» demesi komisyon 
görüşünü beniimsıemek oluyor da, «evet» demesi 
komisyon görüşüne katılmamak oluyor. Burada 

hukuk yönünden açık bir çelişki mevcuttur de
ğerli arkadaşlarım. Ya bunu tamamen kaldıra
caksınız, ya da tam yetki vereceksiniz. Yoksa 
herhangi bir önergeye komisyon adına «ret» 
demek suretiyle katılmamak ıgiıbi bir yetkiyi 
kullanıyor o zaman komisyonun iradesini tam 
ve kâmil anlamda temsil ediyor, yahut da ha
kikaten temsil yetkisi varsa, temsil ediyor ka
bul ediyorsak sözcü veya başkanı o zaman hu
kuk ilkeleri icabı «evet» de desin. Yani «hayır» 
demek, komisyon görüşünü savunmak, ona ka
tılmak olurda «evet» demek olmaz mı? 

Bunlar bir irade izharıdır, birisinde komis
yonun görüşü, kendi görüşü oluyor, tam irade 
biriliği oluyor öbüründe «evet» demesi komis
yonun görüşüne katılmamak oluyor. Bunu hu
kuk mantığı ile bağdaştırmaya imkân yoktur. 

ıSaym Başkanım ayrıca; bu ikinci fıkra 
Türlkçıe değildir, gayet kötü yazılmıştır, önü-
müzdelki metinlere dikkat buyuracak olursanız 
gramer kaidelerine tüm aykırı olarak yazildı-
ğnıı göreceksiniz. «Komisyon üyelerinden ko
misyon toplantı yeter sayısı kadar komisyon 
sıralarında yer alınmamışsa» boı fiilî, faili belli 
olmayan cümle gramer yönünden bozuktur. 

Bendeniz bunu düzeltiyorum: «Komisyon 
sıralarında, toplantı yeter sayısını temin edecek 
sayıda komisyon üyesi yer almamış ise» oluır 
bu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — «Kadar» okudunuz 
da ondan yanlışlık oldu. «Kadarı» deyince cüm
le düzeliyor. 

ŞtNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, böyle de olsa «önce» komisyon sıraların
da komisyon yeter sayısını temin edecek sayı
da komisyon üyesi diye başlayacaksınız. Böy
le metin olur mu, böyle yazılır mı bu? Çok ha
talı bir şekilde yazıldığı belli. Müsaade buyu
rursanız bunu da Türkçe gramere uydurmak 
suretiyle sunmak istiyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Yüce Heyetimiz tarafından ka

bul buyurulan 20 nci maddede komisyonlar sı
ralanmıştı. Bu komisyonların bu şekilde tah
didi tahmin ediyorum ki, içtüzüğün hazırlan
masında bir önem verilmiş bulunmasıyledir. 
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Bundan önceki İçtüzüğümüzde komisyonların 
hayli yer aldığı ve değerli arkadaşlarımızın 
Meclisin gerek mutat toplantılarında gerekse 
Yüce Heyetimizin kabul buyurduğu toplantı 
ganilerinde komisyonlara devamda zorluk çe
kilmekte idi. Bu balkımdan müzakeresini yap
tığımız içtüzüğümüzün 46 ncı maddesinde ko
misyonlara önem verilmesi ve sayın üyelerin 
komisyonlara muntazaman devamını sağlamak 
için bu maddenin büyük bir mâna taşıdığı göz-
önıünde (bulundurulmalıdır. 

Bilhassa son fıkra üzerindeki müzakereler 
tahmin ediyorum ki, yerinde değildir. Komis
yon verilen teklif ve tasarı üzerindeki madde
lerde ıtoplantı yapmış o maddeyi ittifakla veya 
çoğunlukla kabul buyurmuştur. Yüce Heyette 
bu tasarı veya teıfclif görüşülürken komisyon 
başkanı veya sözcüsü verilen önerge veya teık-
liıf üzerinde reddettiği takdirde (ki madde ye
rindedir) komisyon üyelerinin görüşlerini mu
hafaza ediyor demektir. Reddin mânası kanaa
timce budur. Kabul ettiği takdirde daha önce 
müzaikere edilip komisyon tarafından kabul 
buyurulan maddenin aleyhinde bulunacağı için 
ya reddini isteyecektir, ya da iadesini isteyecek
tir, bunda isabet vardır. Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, buyurunuz 
efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

46 ncı maddenin metninden anlaşılan husus 
şudur. Meclis Genel Kurulunda Komisyonun 
nasıl temsil edileceği, komisyonu temsil eden 
şahsın başkan, sözcü veya başkanvekili veya 
özel sözcünün temsil yetkisinin nıe olacağına 
mütealliktir. 

Madde 1 nci ve 2 nci fıkralarıyla birlikte 
iyice tetkik edildiği zaman Umumî Heyette o 
komisyonu ilgilendiren konunun görüşülmesi 
sırasında Meclis çalışmalarını kolaylaştırmak 
maksadıyle komisyonu sadece, başkanın, baş-
kanvekilinin ve sözcünün temsil etme imkânı 
sağlanmıştır. AncaJk, bu hiç bir zaman, 2 nci 
fıkrada tetkik edildiği zaman, sadece komis
yonun bu zatlar tarafından temsil edilleceği mâ
nasında anlaşılmamaik gerekir. Yani komisyon 
üyelerinin tamamının komisyonu temsilen otur
maları için hiç bir engel yoikıtur. Zaten komis
yon sözcüsü bunu ifade ettti. 

Umumî Heyette komisyonu. ilgilendiren ko
nunun görüşülmesi sırasında nisap bulunmayıp; 
sadece başkan, başkenvikili ve sözcü veya özel 
sözcünün bulunması halinde verilen değişik
lik önergeleri karşısındaki tutumu ve yetkisi 
ne olacaktır? 

2 nci fıkradan anlaşıldığına göre, komis
yonu temsil eden şahıs sadece bu önergelere 
katılmadığını - reddi bu mânada anlamak ge
rekir - eğer katılması gerektiği kanaatinde ise, 
kendisi o anda komisyon adına katıldığını ifa
de etmeyecek, komisyona havalesini isteye
cektir. Bu çok doğru ve tabiî bir şeydir. Ak-> 
sini düşünmenin doğuracağı neticeler ne olur? 
Bunun üzerinde dikkatle düşündüğümüz zaman 
doğuracağı netice şudur? 

Komisyonu temsil eden zat başkandır, baş-
kanvekilidir, sözcüdür veya özel sözcüdür. Fa
kat komisyon metninin görüşülmesi sırasında o 
metne muhalif kalmış olabilir veya komisyo
nun almış olduğu kararla aksi fikirde olabilir. 
Eğer komisyon metninin aksine bir görüşü ka
bul etme imkânı komisyonu temsil eden bu 
şahsa tanındığı zaman, komisyon kararının, 
komisyon iradesinin yerine bu şahsın iradesi
ni, komisyondan karar istihsal etmeden hâkim 
kallmış oluruz ki, öyle olunca bir metni ko
misyonda tanzim etmenin bir anlamı kalmaz. 

Eğer buna rağmen, bu önergeye katılmak 
gerektiği görüş ve kanaatinde ise, bunun ko
misyona havalesini isteyecek ve komisyonda 
nisap tem'in edip ona göre ya reddedilecek ya
hut da komisyon yeni bir metinle gelecektir. 

Nitekim Sayın Başkan da işaret buyurdu
lar, aynı husus eski İçtüzüğümüzün 44 ncü 
maddesinde de mevcuttur. 2 nci fıkrayı aynen 
okuyorum: 

«Nisap bulunmadığı takdirde, encümen na
mına söz söyleyen zat yalnız maddenin encüme
ne iadesini teklif edebilir.» 

Eğer bugüne kadar, değişiklik önergeleri
ne «Katılıyorum,» şeklinde, komisyonu temsil 
eden zat bir beyanda bulunmuş, tatbikat bu 
yönde cereyan etmişse, ikinci fıkranın kâfi 
miktarda sarih olmadığından bu tatbikat de
vam ve cereyan etmiştir. Buna daha açıklık 
getirilmiştir. Bu tabiî bir şeydir. Aksini dü
şünmek komisyonu temsil eden tek şahsın ira
desini, komisyon iradesine tercih etmek gibi 
ıbir durum olur. Bu da komisyonun almış ol-
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duğu karan bertaraf etmek gibi bir netice do
ğurur. 

Kanıımca madde metni yerindedir; aynen 
kabul edilmesi gerektiği -kanaatim belirtir, Yü
ce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — İzin verirseniz, maddenin ile
rideki tatbikatında tekrar tereddüt yaratma
mak için, komisyonun görüşünün zapta geç
mesi yönünden önemli bir nokta var; arkadaşı-
ımızm işaret ettikleri husus: Biz hailen uygula
mada, Başkanlık olarak katılıp katılmadığı
nı sorduğumuzda, komisyon «Katılıyorum», 
dediği zaman biz, o komisyonun o önergeyi da
ha evvel müzakere edip katılıma karan, aldığı
nı ve evvelee taayyün eden ve bize rapor ha
llinde gelen methini o suretle, o önerge biçi
minde değiştirdiğini kabul ediyoruz. Aksine 
bir itiraz olursa, komisyon üyeleri tarafından 
denilirse ki, «Böyle bir kararımız yoktur, 
başkanlık yahut sözcü veyahut temsilci buna 
katılamaz,» dendiği taikdirde, büz kendilerin
den komisyon karan istiyoruz: «Müdafaa eıt-
ımdkle mükellef olduğunuz komisyon raporunu 
madem ki değiştirici bu önergiye katılıyorsu
nuz; o halde lütfen rapor,» diyoruz. Rapor ve
remedikleri takdirde ya katıİHiadıkLarmı beyan 
ediyorlar, veyahut maddeyi geri isteyip ko-
raıisyondan rapor temin ediyorlar. 

Halihazır uygulamamız bu efendim. 
Bu açıklamayı şunun için yaptım: Halbuki 

şiırndi yeni 2 nci fıkra şöyle bir şey getiri
yor. «Yeter sayısı kadarı komisyon sıraların
da yer almamışlarsa...» Acaba komisyon bunun
la Başkanlığın komisyon sıralarında yetersayı
da bulunup bulunmadığını re'sen araştırıp, «Bu 
öneriyi kabul ediyoruz,» şeklindeki sözünü ona 
göre mi değerlendineeeğiz? Buradaki yeter 
ısayınm bulunması kaydını, evvelki uygulama
yı değiştirici nitelikte mi oluyor? Bulmuyorum. 
Komisyonun her halde bu konuda yapacağı 
açıklama ilerideki tereddütleri zail edici oilur. 

Bu tatbikatın içinde sayın üyelerim sık sık 
-tereddütlerini gerektiren bir konu olduğu için 
bu açıklamayı yaptık. Yeni bir uygulama şek
li getiriyor, komisyon sırasında üyelerin bu-

' lumnası halini getiriyor. Önemli sayılacak bir 
.değüşiklik. Başkanlık bunu re'sen mi nazara 
alacak; komisyon şu anda mevcuttur, binaen
aleyh her türlü değişiklik isteğine, verilecek' 
önergelere katılma olanağını o anda yetkili mi 

sayacak? Bilmiyorum. Müzakere edildi, bir 
fikir varsa beyan ederlerse iyi olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, nor
mal olarak bizim düşündüğümüz, komisyon sı
ralarında, yani burada yeter sayıda üyenin 
bulunmasıdır. Bir önerge okunduğu zaman 
başkanın veya sözcünün buradaki arkadaşlar
la istişare ederelk, kendi görüşünü değil, ko
misyonun görüşünü beyan etmesidir. Bu nor-
ımaldir. Burada yeter sayıda üye bulunduğu 
takdirde, komisyonun görüşü bu üyeler tara
fından belirtileceği için komisyon adına konu
şan kimse komisyon namına «Katılıyoruz,» ve
ya «Katılmıyoruz,» diyebilir. Eğer burada is
tişare etmeden cevap vermişse ve diğer üyeler 
bu beyana katılmıyorsa esasen, kalkarlar «Biz 
bu beyana katıiİimıyonız,» derler ve o suretle 
komüsyon raporunu istemek hakkı doğar size, 
Fakat buradaki üyeler susmak suretiyle bunu 
tasvip etmiş sayılırlar ve bu sebeple, burada üye 
hazırsa ve komisyon başkan veya sözcüsünün 
beyanına itiraz etmiyorlarsa zımnen komisyo
nun o husustaki kararı var sayılır. Biziım dü
şündüğümüz budur. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Söz sırası Sayın Okyayuz'da efendim. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; şahsî kanaa
tim Sayın Özden'in... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (AnJkara) — Özden-
oğlu... 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
...Özdeııoğlu'nun «İrade tecezzi kabul etmez; 
bu tatbikatta irademin tecezzisi hali var. B'ina-
lenaleyh, bu istikamette başkanın ret mahiye
tindeki iradesini izharı gibi, kabul mahiyetin
de de iradesini izhar etmesinde kaide bakımımdan 
zaruret vardır,» şeklindeki ifadesi; kanaatim o 
ki, gayet vazıh ve vuzuh içinde olan 2 nci! 
fıkra tatbikatı bakımından varit olmamak lâ
zım gelir. Böyle bir çelişkinin olduğunu zan-
ne'tmiyonım. 

Sayın Özdenoğlu çok iyi bilirler ki komis
yonlarda maddeler uzun uzun münakaşa edi
lir, tartışılır ve neticede ya eıkseırüyetle ya it
tifakla bir karara varılır. Artık o karar ko
misyonun tümünün malıdır. İrade o istikamet
te izhar edilmiştir. Komisyonu burada tem
sil eden arkadaşımıza irademin o istikametteki 
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tezahürünü sonuna kadar müdafaa etmek va
ziyet ve mecburiyetindedir. Aksi istikamette, 
komisyonun toplu iradesini hiçe sayarak bi(r ka
rar mevkiine gelmiş oluyor İd, bu tatbikatta 
asıl çjeliişki yaratır. Nitekim biraz evvel de Sa
yın Başkanımız bu işi taun. vuzuha getirımienin 
ifade ve beyanı idinde bulundular; «Şayet, Ko
misyon Başlkanı, «bu işi kabul ediyorum»: der; 
ama Komisyondan a/fesi istikamette bir arzu 
izhar edilirse, o vakit rapor isteımeik mevkii mec
buriyetinde kalırız, hukukî taJtbikat bu'dur» 
dediler. 

Hukukî tatbikatın bu kadar vazıh, bu ka
dar açıklık içimde işleyişi önünde, bir çelişki
den bahsetmeye zannediyorum ki hakkımız ol
maz. Zaten ikinci fıkra gayet sarih, Koımis-
yon başikanı veya vekili, veya sözcü, Komis
yonun toplu iradesi istikameıtinde maddeyi so
nuna kadar müdafaa etmek mecburiyetindedir. 
Aksi istikamette bir irade izharına hakkı olma
mak lâzımdır. Ancak ne zaman olur hakiki ? 
Burada da ifade edildiği! veçhile, komisyonda 
yeteri kadar arkadaşımız olur, onlarla istişare 
edebilir, topluca veya eoğunlkılkla bir karara 
varırlarsa, «kabul ediyorum» demeye. hak sa
hihi olur. Yani aslolan, komisyonun iradesi
nin hâkim olmasıdır, başikanm veya sözcüsü
nün değil. 

O itibarla, bu fıkranın tatbikatında hukuk 
ölçüsü, hukuikun cebrî nizamı bakımından 
katiyetle zaruret vardır. Aksi istikametteki 
'bir tadil yanlış olur. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKIAN — Başka söz isteyen sayın üye var 
mı idi efendim? Buyurun Sayın özdenoğlıı. 

.SİNASİ ÖZDKVOĞLU (Ankara) — öok de
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi tasavvur buyurun ki, komisyon ço
ğunluğuyla buradadır. Bir önerge veriliyor, ko
misyon ya bunu reddedecektir, ya kabul ede
cektir, ya da bunu komisyona geri isteyecektir; 
üç ihtimal. 

Şimdi, çoğunluk varsa, mesele yok. Orada, 
kendi aralarımda oyla hallediyor, çözümlüyor. 
Çoğunluk yofk; zaten ikinci fıkranın da uygula
ma yeri, bu gibi ihtimallerdir. 

Şİmdi, değerli arkadaşlarım, komisyon söz
cüsüne Veya balkana, başkan vekil in e reddetme 
yetkisini veriyorsunuz. Bir önerge geliyor, son 
derece haklıdır, eğer komisyon orada mcvcudol-
&a idi, belki de kabul edecekti, «evet» diyoeck-
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fi. .Vereden biliyorsunuz, komisyonun orada ço
ğunluğunun mevcudiyeti halinde, «hayır» di
yeceğini? İki ihtimal de geçerlidir arkadaşla
rım. 

Biz her iki ihtimali de hukuk açısından de
ğerlendi ıtn ı eye ç a 1 ışı yo m z. B i ı i sinde, kon 11 isy< )tı 
çoğunlukladır, reddedoltilir, kabul edebilir. Ama 
çoğunluk yeik ise, komisyonu temsil yetkisini 
verdiğiniz zat reddediyor ama kabul etmiyor. 
Şimdi burada bir çelişki aşikâr değil midir is
tirham ederim? Çoğunluk olsa idi,- belki de bir 
milletvekilli tarafından sunulacak olan önerge
yi uygun görecek ve «evet» diyecekti. «(Hayır» 
diyebileceği gibi, «'evet» de diyebilir idi. 

Şimdi, biz diyoruz ki, bir yetkiyi veriyoruz 
da 

•OMYCMZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın özden
oğlu, birisi mutlak, birisi muhtemel. 

iŞÜNASİ öZDKVOılLU (Devamla) — Beye
fendiler, «evet» de mutlak değil, «hayır» da 
mutlak, değil! Şimdi komisyon bir karar a biliş
tir, sözcü bunu savunacaktır. Ama istirham ede
rim, buraya geldikten sonra irade, Yüce Mecli
sindir, Yüce (lenel Kurulundur. (Jok rica edi
yorum, artık, o tasarı buranın malı olmuştur, 
o teklif buranın malı haline gelmiştir. Son sözü 
Yüce (lenel Kurulunuz söyler, milletvekili söy
ler. Demek ki, açık bir çelişki karşısındayız. 

Şimdi, madde kolaylık getiriyor. Doğrudur. 
Madde kolaylık getiriyor; ama hukuku iten, 
hukuku ezen bir kolaylılk getiriyor; Biz bunun 
karşısında dikiliyoruz. Sayın Okyayuz'u dinle
dim, ama lütfetsinler, bir de bu açıdan mesele
ye baksınlar, hak vereceklerdir. Komisyona su
nulacak olan biir önergeyi, komisyon eğer ço-
ğuntuikta olsaydı belki de kolaylıkla beniiınseye-
ee'kti. Sırf, ekseriyet olmadığı için, siz, bir söz
cüye. siz bir başkana doğrudan, doğruya tam 
yetki ile «reddetme» olanağını veriyorsunuz ve 
en haklı bir önerge böylece çiğneniyor, dikkate 
alınmıyor. 

(Sonuç, olara/k; meseleye iki yönden bakıp 
değerlendirmek zorundayız; eğer hukuk man
tığı ile kanun yapmak istiyorsak. Yok, bir ta
kım şeklî çabalar içinde meseleleri hızlandır
mak istiyorsak, değerli arkadaşlarım,, o zaman 
hiç söyleyeeeğimiz bir şey yoktur. Bu yol işi 
belki kısaltır; ama, hukuka uygun olmaz, bu 
nedenle lütfedilsin bir kez de bu baktığımız bu 
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açıdan, her iki hal dikkate alınarak mesele in
celenisin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, buyurun efen
dim. 

Açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı 
efendim? Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kupaları kaldırın. 

•M. ŞEMJSETTÜN SÖNMEZ (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biz, bu madde ile Yücıe Meclise de bir nevi 
bürokrasiyi çoğaltmak babında yeni bir mailde 
getirmiş oluyoruz kanısındayım. Mademki ko
misyon güvenini ifade ederek, komisyon başka
nını, başkanveikilini sözcüsünü seçmiştir, o hal
de, komisyonu temsil eden başkan veya komis
yon temsilcisi, her hailde komisyonun umumî 
düşüncesine uygun şekilde önergelere ya «evet» 
der, ya «hayır» der. Eğer bir komisyon başka
nına bu kadar itimadımız yok ise, biz hiçbir za
man komisyon balkanı seçmeyelim. Bendeniz 
de komisyon başkanlığı yaptım; fakat bizim 
ele aldığımız kanun Hayvan Sağlık Zabıtası 
kanun tasarısı idi ve bendeniz geçici komisyon 
başlkanı idim - 1958'den beri gelen bir kanun
dur ve değerli aıikadaşlarımın gayreti ile biti-
rebildik. Bu kadar senelik bir kanunu bitirme
ye muvaffak olduk. Şimdi, Yüce Heyetiniz hu
zuruna geldiği zaman bir önerge gelecek, ko
misyon başkanı veya temsilcisi «evet» diyebil
mek için komisyonun sayın üyelerine bakacak; 
ya, mevcut değillerse? 12 senedir uzayan ka
nun, birkaç sene daha uzayacak. 

Binaenaleyh, benim âcizane kanaatim şudur: 
Formaliteleri çoğalttıkça, kanunların çıkması 
güçleşir. Köylere, kentlere gittiğimiz zaman va
tandaş bize soruyor; «Çiftçi Mallarını Koruma 
Kanununu niye çıkarmıyorsunuz?» diyor. Kaç 
senedir çıkmıyor. Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunu neden çıkmıyor diye ben, üç senedir, köy
lere gitmekten utanır oldum. İşte bu gibi for
malitelerden çikaramıyoruz kanunları. Binae
naleyh, fonmialiteyi ne kadar azaltırsak, birbi
rimize güveni ne kadar daha geniş bir şekilde 
izihar edersek, Yüce Meclisin çalışmaları o de
rece kolaylaşmış olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, buyurun. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Değerdi arka

daşlarım; 
Yüce huzurunuzu bir daha işgal ettiğim için 

hepinizden özür dilerim. Şimdi, deniliyor ki ; | 
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«Komisyonun iradesi tecelli eder, buraya ko
misyon başkanı gelir, bu irade yönünde hareket 
eder.» 

Doğru, aslı budur, gereği de budur. Ancak, 
her maddeyi iki kere iki dört «der gibi, komis
yon iradesini bütün teferruatına kadar hıfzede
cek, bunu tam, yüzde yüz komisyonun idaresini 
temsil edecektir başkan diye de söylemek müm
kün değildir. Bu, işin aslıdır; fakat istisnaî du
rumlar için bu madde üzerinde - büyük ölçüde 
hassasiyetle arkadaşlarımız duruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ret, bir irade 
beyanıdır. Ret yetkisini komisyonun başkanına 
veriyorsunuz. Peki bunun aksine ne? Kabul. Bu
nu vermiyorsunuz. Yani komisyonu temsil edi
yorsa bu başkan, komisyonun başkanı olduğu
na göre buna kabul yetkisi de verelim. Yani 
bir irade beyanını ret şeklinde veriyoruz,fakat 
kabul şeklinde vermiyoruz. Yani bir yerde ko
misyon başkanına itimat ediyoruz, bir yerde et
miyoruz. Sayın S'önmez'in ifade ettiği gibi, işle
rin süratle çıkmasını biz de arzu ediyoruz. Fa
kat o zaman ne yapalım? Komisyonumuzun üye
lerini burada, yani bizler komisyon üyeleri ola
rak burada hazır bulunalım, bu fedakârlığı 
yapalım. Hiç kimse, burada kanunlar günlerce 
uzasın, efendim komisyona tekrar iade edilsin 
ve işler uzasın arzusunda değildir. Bizim de sa
mimî dileğimiz budur. Ama eğer ret yetkisini 
veriyorsak, kabul yetkisini de Başkana verme
liyiz. 

Bunun yanında, böyle bir temayül belirirse 
bir istirhamım oldu, zaten bir önergem de var
dır. Bu irade beyanını tek basma yapmasın, bu
nun yanında başkanvekilini veya hiç olmazsa 
bir sözcüsü ile birlikte getirelim de oturtalım, 
diyorum. Komisyonun tamamı oturmadığına gö
re, sadece başkan burada temsil etmiş olacaktır. 
Buraya Başkanvekili veya hiç olmazsa bir söz
cüyü de birlikte oturtalım da istişare imkânını 
başkan bulmuş olsun, diyoruz. Yani bu konu
nun da Yüce Meclisçe teemmiül edilmesini is
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, 6 üye konuşmuştur. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

ıSalih Aygün 
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MUSA DOĞAN (Kars) — Kifayet aleyhin- [ 
de söz istiyorum, Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Buyurun, 'Sayın Doğan. i 
MUSA DOĞAN (Kars) — :Saym Başkan, sa- [ 

ym arkadaşlar, görüştüğümüz •maddenin, bence | 
tatbikatta bir endişe arzedcn durumu vardır. ı 

Mesele esas, anakomisyon 21 kişiden t eşek- f 
idil ediyor. Şimdi komisyon müzakereleri sıra- i 
smda birkaç arkadaş muhalefet şerhlerini beyan ı 
ederler ve muhalif olurlar. Birkaç arkadaş da t 
orada fikrini açıklamaz, imza etse dahi Heyeti [ 
Umumiyede hu mevzu görüşüldüğü zaman bir I 
muhalefet arzusu duyar. Bu arkadaşlardan 7 ki- [ 
şi komisyonda yer aldılar. Şimdi, biz burada t 
reddini veya iadesini öngörebiliriz. Komisyon | 
başkanı veya sözcüsü veya tevkil ettiği kimse j 
ya reddini veya iadesini isteyecektir. Bunun i 
için de bir istişare lâzımdır. Kabul için bir isti- I 
şarede bulunacaktır, istişarede, 7 komisyon I 
üyesi metne muhaliftir. Komisyon başkanın I 
bu konuda fikrine muhaliftir. O vakit durum ne | 
olacaktır? Bunun bir vuzuha 'kavuşması lâzım- j 
dır, bence. I 

Bu bakımdan kifayetin aleyhinde rey verme- I 
nizi rica eder, saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet ka- J 
bul edilmiştir. I 

Madde ile ilgili önergeler vardır, okutuyo
rum. I 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan içtüzük teklifinin 46 ncı I 

maddesinin komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

'Saygılarımla. I 
İzmir I 

Burhanettin Asutay I 
Say m Başkanlığa I 

46, ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti- I 
rilmesini öneririm, saygılarımla, 

Ordu 
Memcluh Ekşi 

«Komisyonlar, Genel Kurulda Başkan veya 
Başkanvekili ile o konu için seçilmiş özel söz- I 
eü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz İçtüzüğün : I 
1. Madde 46 nın 6 ncı satırındaki «ko- I 

misyon üyelerinden komisyon toplantı yeter | 

sayısı kadar komisyon sıralarında yer almamış-
larsa» cümlesinin metinden çıkarılmasını, 

2. l'O ncu satırındaki «önergelerin reddin
den» sonra «kabulünü kelimesinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğhı 
Sayın Başkanlığa 

46 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılanmla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Baş er 
'«Madde 46. — Komisyon başkanı veya baş

kanvekili veya sözcü komisyonu temsil eder. Ta
dil teklifine iştirak ettiğini veya etmediğini 
açıkça belirtir.» 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve tek
lif 'ederim. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

«Komisyon sıralarında, toplantı yeter sayı
sını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer 
almamışsa, komisyon temsilcisi; komisyon met
ninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddi
ni kabulünü veya komisyona iadesini isteye
bilir.» 

>S;aym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan içtüzük teklifinin 46 ncı 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
ı«Madde 46. — Komisyon üyelerinin karar 

çoğunluğunun imzasını taşımayan değiştirme 
veya fıkra 'eklemeyi sağlayacak teklifte 'bulunu
lamaz.» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
göre işleme koyacağım. 

Yalnız, müzakerenin ve verilecek kararların 
tam bir vuzuh içinde olmasını, tam bir rahat!ık 
içinde isabetle verilmesini temi nen, izin verirse
niz herhangi bir şekilde taraf - nıaraf veya şu
raya - buraya gibi bir fikir değil, mevcut duru
mu yansıtmak için tekrar ifade etmek mecburi
yetindeyim. 
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Halen tatbik etmekte olduğumuz 44 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasında da bu «çoğunluk»1 te
rimi geçiyor. «Nisap bulunmadığı takdirde» ni
sap yerine arkadaşlarımız yeni sözcükleri kul
lanmışlar «Yeter - sayısı kadarı komisyon sıra
larında yer almamışlarsa» terimini kullanmış
lardır. Bizim şuradaki karşılaştırmadan edindi
ğimiz sonuç, yalnız komisyonun sıralarda, ama 
bu mevcut mevzuat kâfi gelmeyebilir, üyeler 
eksik görebilirler, mevcut tatbikatımızı yeterli 
bulmuş olabilirler. Yeni tedvin şeklini bu öne
rileriyle getirmiş olurlar, O, şayanı hürmettir 
tabi. Ama mevcut uyguladığımız sistemle, yeni 
gelen tüzük arasında bir fark olup olmadığının 
bilinmesi için ifade ediyorum. 

Biraz evvel de ifade -ettiğim! gibi mevcut me
tin üyelere de bu hakkı tanıyor. Bu metin şim
diki metin yalnız başkan, sözcü, başkanvekiline 
bu hakkı tanıyor. Bizim çıkardığımız sonuç, 
matematiksel olarak bu. Onun dışında bir mü
talâa beyan etmiyorum. 

izin verirseniz, önergeleri aykırılık derecesi
ne göre işleme koyacağım. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan 
müsaade buyurur musunuz, bir sual sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, burada ret veya kabul edecek kişinin kim 
olduğunun komisyon başkanı tarafından ifade 
edilmesini rica ediyorum. Çünkü, başkan, söz
cü, başkanvekili aralarında bu söz hakkı kime 
aittir. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, maddede var ya. 
Madde var, sorayım mı ısrar ediyor musunuz? 
Maddede o var. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
var ama komisyon başkanı tarafından teyit 
edilmesini rica ediyorum. Açıklık gelmiş olsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, teyit ettireyim. 
İS ayın Komisyon, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — .Sayın Başkan, ko
misyon başkam, başkanvekili ve sözcüsü aynı 
zamanda komisyon sıralarında otururlarsa, ko
misyon başkanına aittir. Ondan sonra komis
yon, başkanvekiline aittir, sonra sözcüye aittir, 
komisyon adına beyanda bulunmak işi. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Aralarındaki sırayı ifade etti
ler. 

Sayın Asutaym önergesini tekrar okutuyo
rum. 

'(izmir Milletvekili Burlıanettin Asutay'ın, 
46 ncı maddenin komisyona iadesini isteyen 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, iade teklifine katılı
yor musunuz ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum önergeyi, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, bu 46 ncı madde 

iki fıkradır, takdir edersiniz, her iki fıkranın 
yerine mi?.. 

MEMDUH EKŞİ (Kara) —Say ın Başkan, 
1 nci fıkrayla ilgilidir. 

BAŞKAN — O, sarahat yok da onun için 
teyit etmek istedim. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMÎJSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, «fen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
ı(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı

yor imi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim ? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko

misyon iştirak etmiyorum diyor, Umumi Heyet 
kabul ediyor, Başkan soruyor filhal katılıyor 
musunuz diyor, katılıyorum diyor, iş bitiyor. Bu 
ne olacak? 

BAŞKAN — Bir cevabınız var mı efendim? 
Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Genel Kurulun bir 
önergeyi kabulü, komisyona sadece dikkate al
ma yetkisi verir, dikkate alma kaydıyle komis
yon alır müzakeresini yapar, tekrar getirir Ge-
nel Kurulun huzuruna. 

BAŞKAN — Mevcut tatbikat, 119 ucu mad
dede takdir edersiniz, nazarı dikkate alınma
sı, nazarı mütalâaya alınması şeklinde karar alı
yoruz; komisyon arzu ederse alıyor mütalâaya, 
müzakere ediyor bir kararla geliyor ret veya 
kabul şeklinde. Veyahutta o anda filhal katıl
dığını da beyan ediyor. Kanımca o filhal katıl
mada da, daha evvelki önergenin değişikliğini 
kabul edici nitelikteki katılma gibi itiraz vuku 
bulduğu takdirde nisabın olmadığı hususu te-
'b ey yün ettiği takdirde rapor veya nisabın oldu
ğu hususunun teminiyle filhal katılma kendili
ğinden 'hüküm ifade edici vasıf kazanıyor. Ya
ni evvelki tatbikata uygun, ona paralel olu
yor. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Şimdi edemeyecek mi efendim? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Edemeyecek tabi. 

BAŞKAN—• Halihazır tatbikata paralel bir 
hüküm getiriliyor. Bilmem arz edebildim mi?.. 

Komisyon katılmadığını ifade ettiler. 
'Sayın Başer'in önergesini tasviplerinize su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

iSaym Özdenoğlu, sizin öneriniz de aynı ni
telikte. «Kabulünü, reddini veya komisyona 
iadesini isteyebilir» şeklinde... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, burada o fikri savunduk, gayet tabiî 
öyle açıklamam gerekir. 

BAŞKAN — önergeniz de öyle, 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Müsaa

de ederseniz buradan açıklayayım. 
Kürsüden do arz ettiğim gibi, Türkçe gra

mer kaidelerine uygun değildir, yanlış yazılmış
tır yalnızca onu düzelttik. Komisyon o düzeltti
ği şekliyle mutabakat halindedir. Yalnız komis
yon fikrime karşıdır. Ve ben de komisyona 
iadeye taraftarım; kabul, ret ya da... 

BAŞKAN — Redaksiyon konusunu mu oyla-
m a mı istiy o rsunuz ? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — O iti
barla, meseleyi önce halledin, kabul ret; ondan 
sonra metne katılıyoruz zaten Sayın Başkanım. 
Yeni metne, yani ifade tarzına katılıyorum. Fi
kir olarak Komisyonun karşısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nun önergesi
ni okutuyorum efendim. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İştirak ettiğini, yahut sizin 
ifadelerinizle kabulünü, kabul ettiği hususun
daki irade serbestisini, biraz evvel Sayın Başer' 
in önergesi reddedilmek suretiyle Genel Kurul
ca kabul edildi. Yani hiçbir komisyon mevcut ge
tirdiği metni savunmanın dışında bir irade iz
harına yetkili değil. Tamam şimdi kalıyor... 

SİNA'SI ÖZDENOĞLU (Ankara) — «Ret 
kabul, ya da komisyona iade'si» hükmüne kadar 
olan kısmı tamam. Maddenin tedvin kısmında 
bariz hata var. 

BAŞKAN — Maddenin yeniden tedvin kısmı 
kalıyor. 

Bu «kabul»1 hususundaki talebiniz haricin
de kalan tedvin hususunda önerisinde ısrar edi
yor Saym Özdenoğlu... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Tekrar okunmasını, 
«kabulü» olmamak kaydıyle tekrar okunma
sını istirham ediyorum 'Saym Başkan. 

BAŞKAN — «Önergelerin reddini.», «kabu
lünü» kaldırıyoruz öyleyse, okutmuyorum o 
«kabulünü». Onu biraz evvel oylanıp reddedil
diği için okutmuyorum. «Önergelerin reddini 
veya komisyona iadesini isteyebilir»1 sonuç bu 
oluyor Sayın Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — O za
man fikrimden dönmüş oluyorum; onu yapa
mam. 
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BAŞKAN — Hayır, ancak bunu oylatabiü- I 
rim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — .Müsaa
de buyurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — başka imkânımız yok e Fen
dim, biraz evvel reddedildi Sayın Özdenoğlu; bi
raz evvel Sayın Başer'in önergesiyle. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, redaksiyonun oylanmasını istirham ediyo
rum . 

BAŞKAN — Redaksiyonu oylatıyorum, yal
nız Lir tek sözcüğü çıkarıyorum, «kabulünü» çı
karıyorum. Komisyon başkanına veya temsilci
sine kabul yetkisini çıkarıyorum. Bu haliyle... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — O za
man mesele yok, gayet tabiî 'kabul ediyorum 
efendim gayet tabiî. 

İLHAMI ERTKM (Edirne) — Sayın Baş
kan, istikbal için bir sualim olabilir mi elen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Efendim, bu 

«kabul» içind/ mânayı değiştirmeyen, ama ifade 
edilir derken, yani redaksiyonu değiştiren ve 
mâna değiştirmeden yapan önergelere de evet 
diyebilir mi komisyon? 

BAŞKAN — Onlar maddî hatalar, halen 
tatbik ediyoruz. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Maddî hata 
değil efendim, şimdi olduğu gibi. 

BAŞKAN — Mânayı değiştirmeyen... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Mânayı de
ğiştirmeyen ; fakat redaksiyonu daha düzelten 
bir ifadeyi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CET- j 
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, mü- \ 
hini olan komisyonun fikrini müdafaadır. Re
daksiyonda görülecek hatalar için, maddî hata
lar için redaksiyon düzeltmeleri için, mâna de-
ğişmeıuck kaydıyle komisyon beyanda buluna
bilir. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bunun açıklı
ğa kavuşması istikbal için faydalı olur. 

BAŞKAN —- Tamam efendim, beyanda bu
lundular. 

Sayın Özdenoğlu'nun biraz evvel okuttuğum 
önergesini, yalnız redaksiyonu değiştirici yö
nüyle Genel Kurulun tasvibine sunacağım. Ko
misyon yalnız bu kısmına katılmış bulunuyor, 
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«kabulüne» sözcüğünü çıkarttık; onun yerine 
sonu şöyle tamamlanıyor : 

«Önergelerin reddini veya. komisyona iade
sini isteyebilir.» Bu ikinci fıkranın sonu böyle 
tamamlanıyor. 

Bu öneriyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... 

II. CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Maddede 
var zaten Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Var efendim, var; 
ama ıslah ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Aynen var efendim, redaksi
yon-bakımından bir değiişklik getiriyor. Madde
nin mânası aynı. 

Bir daha tekrarlıyorum. Lütfen kabul eden
ler bir daha işaret etsinler... Oylamayı tekrar
layacağım, lütfen. 

önergeyi kabul buyuranlar işaret 'buyursun
lar lütfen... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde ile ilgili son bir önerge var, okutup 
müzakereyi keseceğim. 

(İzmir Milletvekili Burhanet'tin Asutay'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor ura bu 
önergeye? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-
DI-]T AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

46 ncı maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 
metni tekrar önergeden okuyorum. 

«Komisyon sıralarında, toplantı yeter sayı
sını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer al
mamışsa, komisyon temsilcisi; komisyon metni
nin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini 
veya komisyona iadesini isteyebilir.»1 İkinci fık
ra bu. Birinci fıkrayı da dinlediniz, aynen. 

Bu ikinci fıkrasının, yeniden kabul edilen 
bu değişik şekliyle 46 ncı maddeyi tasvipleri
nize Sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edîîmdştir. 

BAŞKAN — Açık oy sonuçlarım arz ediyo
rum. 
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Atatürk Akademisi kanun tasarısının yapı
lan açık oylamasına 261 sayın üye katılmış; 204 
kabul, 56 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Eski eserler kanım •tasarısının açık oylama
sına 264 sayın üye katılmış; 253 kaimi, 7 ret, 1 
eekinser oy kullanılmıştır. Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açik oylamasına 272 sayın üye 
katılmış; 254 kabul, 3 ret, 3 çekinser oy kulla-

• • 

nıliıiış olup, teklif kabul edilmiş ve kaııunlaş* 
mistir. 

1972 yılı Bilice Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açık oylamasına 262 sayın üye 
katılmış; 254 kabul, 6 ret, 2 çekinser oy kulla
nılmış. Teklif Meclisimizce kabul edilip, kanun
laşmıştır. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunmaktadır. 
30 Ocak 1973 Salı günü saat 15,00'te toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
KJapaai'maJ Saat^ i 19,40 

* * » • »« 
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Aitaitürls AikademiM kamam tasa ısına verl'ea oylarm sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 201 

Kabul edenler : 20-1 
Reddedenler : 56 

Çekinserler : 1! 
Oya katıimıyanlar : 177 

Açık üyelikler : 12 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte -
pepınar 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Avııi Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım. Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îlısan Ataöv 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Aitunbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zeldye Gülsen 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazean 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ha-yrettİHi Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğru 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs ' 
Erdem Ocak 
Meıkmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
E aydar özdemir 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
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Vedat Âlli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feıyzraü'lah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Sezai Ergim 
t. Eteni Kıılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Ifbçaş 
TaJhsin Yılmaz özıtuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali İM) ek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlu 

AFYON KARAMSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Suna Tural 

0. Selenk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlıı 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadı oğlu 
M. Zekeriya Kiirşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Gün eş t an 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir üzmen 
Abdumıl dm Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermitı Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamamoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğiu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akeal 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğam Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzımoğlü 
ismet Yal emer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SIVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Reddedenler] 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANA KITALE 
Mustafa Çalık oğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

GAZİANTEP 
Sin asi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
M. Sait Rcşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M". Fahri Uğrasızoğlu 

YAK 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
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KONYA 
Orfaan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

ORDU 
Memduh Ekşi 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güleı 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azı t 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar ' 
H. Turgut Toker (B.) 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Ratfet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

Ferda Güley 
Orhan Vural 

RÎZE 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay . 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Ganga 
Barlas Kiintay 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
AbduTTahmaıı Güler 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övct 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Möhmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
S&meıt Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
FethuUaih Taşkesenlj-
oğhı 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
1. Hüseyio İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN ' 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasaa Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
İlhamı Sancar 
Ak gün SiMvrili 
İsmail Halkla Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket A.dalan 
Mustafa Akan . 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhaniettiin Asutay 
Şeref Bakşık 

[Çekms erlerj 

SİVAS 

Mustafa Timisi 

[Oya katılmayanlar'] 
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M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 
Kemal Üiıder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
(Bahri Dağdaş 

Necmettin Erbakan 
Mustafa Kuibilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 

1 özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemail Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şcngüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

[ Ali Döğerli 

[Açık üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elazığ 2 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Salih Zeld Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
il yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çcliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 

elikler] 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
N'evşelıir 1 

—. 
Yekûn 12 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karalı alil 
Orhan Öztrak 
M. Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Blriııcioğlu 
(t> 

Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Ycnipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göldü 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

» a « 
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Eslks eserler kanun tasarısına' verilen aıçık oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 253 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir II. Postacı 
Ahır. et T o p a 1 o ğl u 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAIttSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
I Fa indi Ha mam cı o ğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uhıbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım ülusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Bingit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Reddedenler : 7 
Çekinse 

Oya katılmay 
Açık üyeli 

rler : 4 
anlar : 174 
kler : 12 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Oülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztiirk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Kemal ErVlenı 
Mehmet Niyazi Gürel 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkç.ı-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Eı\gül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin' 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertugrul 'Mat 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çahkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yaknp Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egîlli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
11 ha mi Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZTfl 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğîu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ism^t Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs /. 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
II üsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Fer ruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
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Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Naime ikbal Tofkgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

" Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Ali NaM Un er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulıı 
Kemal Okyay 
Osman Yeıltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sa/bri Keskin 
Mehmet Seydîbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
'Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğln 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çan'kçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
î. Eteni Kıhçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erhek 
Mesut Erej 
İlhan Eraoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmili Şahiınoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 
tbi'ahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavunnacıoğln 
M. Nuri Kod aman oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol A'fcçal 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yctlçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 

[Reddedenler] 
ORDU 

Ferda Güley 
SİNOP 

Tevfik Fikret Övet 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

URFA 
Necati Aksoy 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
YuMKf Zi|ya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Melh'meft Kazova 
Yusuf Ulusoj' 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M, Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
öahit Karalkaş 
S. Tekin Müftü oğlu 
Kevni Nefdimoğhı 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
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[Çekimserler] 

ANKARA 

Suna Tural 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
İbrahim Elmalı 

[Oya katılmayanları 

SİVAS 

Mustafa Timisi 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavits Oral 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki G-üler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım! Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
II. Turgut Toker (B.) 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
A. Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgöhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem < 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasiın Oinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
İ.Kayhan Naipoğhı 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdenidir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 

M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İlhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Halkkı Tdkincl 
A. Turgut T opal oğlu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Bıırh a nettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hullûsi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Onhon 
Şinasi Osma 
Kemal Önder 
Akın Özdeni ir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Afcagün 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbaikan 
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Mustafa Kuı'bilay îmer 
thsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANÎSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

Miilet MJecllilsıi B : 45 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğcrli 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Hayda* Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğhı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Talât Asal 

29 . 1 . 1973 0 : 1 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çcliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

[Açık üyelikler] 
Ağı-] 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır .1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

_o 
Yekûn 12 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bhtincioğıru 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yeııipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaa 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmeıt Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

* ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 

t>®<( 
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1972 Yılı Biatçe Kanununa foağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkımdaki kanun 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamıdi Hamam cıoğlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

teklifin© verilem (Oyların »onuicu 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 273 

Kabul edenler : 2J54 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya. katılmayanlar : 178 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir) 

Ferhat Nıari Yıldırım 
Sera-£«+.tin Yıldırım 
İVIustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
ibrahim Aytaç 
Kemal Erideım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Nuri Sandıkçı-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLEOtK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensardoğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septâoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaeiroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğhı 
Ali İhsan Göğüs 
Erdom Ooak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
II üsamettin Akın ıınıcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Oavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Ferruıh Bozlbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa. Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Naimc İkbal Tok göz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Ali Naıki Ün er 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa 'Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu . 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
I. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Enbek 
Mesut Erez 
tlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Davı t 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşa d 
Mehmet özclal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abd ur rahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Ata. Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçıal 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Pal a oğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmiail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğîu 
Mehmet Kaızova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 
Necati Çakıroğlu 
S.lâhattin Güven 
C-^vat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengdız 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türk oğlu 
Metae* Salih Yüdız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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DENÎZLt 
Hasan Korkmazcan 

[Reddedenler] 
RlZE 

Hasan Basri Al bayrak 
YOZGAT 

Abdullah Baştürk 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azı t 
Kasım Küf r ev i 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Raf ot Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
•Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 

[Çekinserler] 

ANKARA 

Oeaıgizhan Yorulmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
ibrahim Elmalı 

[Oya Katılmayanlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavd'aroğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B-0 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Ganga 
Barlas Kim t ay 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Hazıra Dağlı 

ÇORUM 
Kenval Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Sannet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim, Oinisli . 
Rıfikı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Orhan Oğıız 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
l.Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 

ilhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Siliivrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket AdaLan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Anı iç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 
Keımal Önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
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KAYSERİ 
Turthan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş. 
Necmettin Enbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Haıfekı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakırh 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

[Açık üi) 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Bdirnt 1 
Elâzığ 2 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
il yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
V«hiltBozatlı,(Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
Hüseyin Çmar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

'elikler] 
i Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

__ 
Yekûn 12 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birdncioğlu 
(t) 

Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner -(©.) 

TUNCELt 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

ÜRFA 
Mehmet Ali GöMü 

UŞAK 

M. Fahri Uğrasıaoğlu 
YOCGAT 

ismaiil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanndâğ 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğlu 

» > • • • « 
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1972 Yılı Bütçe Kanjuinuna Ibağüı (A/ l ) i şare t i oebvıeM© dfcğülşMk yapılması hvMsmâia, kanun 
teldi'fine Iknlanılan açık ayların »onucu 

(Kanunlaşmış tır) 

ADANA 
OeVdet Akçalı 
Ali Eıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Elmir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

-Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılnnyanlar 

Acık üyelikler 

450 
262 
254 

6 
2 

17>6 

12 

[Kabul edenler] 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilîi 
Abdüliliâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizametün Erknıen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar Özdemir 
Naime tkihal Tokgftz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Ali NaıM Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Demiz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğla 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Arşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzüllah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güııe§ 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
I. Eteni Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koça§ 
Orhan Okay • 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Ertoek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet. Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZB 
Erol Akça! 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Seiâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
/Snver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osm an Hacıbal oğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakır oğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettiin Oevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin.Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürfe 
Bülent Eccvit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Calhit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

542 — 



MillM Meclölsi B : 45 29 . 1 . 1973 O : 1 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
O on gizhan Yorulmaz 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
TTasan Dinç er 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akcahoğlu 
Ömer Eken 
Pafet Eker 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 
İÇEL 

Çetin Yılmaz 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
İbrahim Elmalı 

RİZE 
Hasan Bassri Albayrak 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

Fikret Turhan'gil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir '(B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

[Oya katılmiyanlar] 
EDİRNE 

Veli Gülkan 
ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim CanisM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilbami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Halkkı Telkin el 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Üliker 

İZMİR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Anne 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğhı 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 
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Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaç 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kulbilay İm er 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

[Açık 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

üy 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit CBozartJ] (Bşk. 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

elikler] 
Hatay 
Kocaeüıi 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

V.) 

1 
1 
2 
1 

—. 
12 

Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
(t.) 

Ekrem Dikmem 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 

Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 

Mehmet Ali Cröklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 

İslmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
C. Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

• > • • - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 197» Paaaoltesi 

Saalt : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Atatürk Akademisi Ikanunu tasarısı 
v̂e Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla

r ı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 2 1 . 9 .1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. —• E^ki eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı: 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 . 1972, 10 . 1 . 1973) 

X 3 . — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapıllması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, C. Senatosu ve Bütçe Karana Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/758; 
Ç. Senatosu : 2/34) (M. Meclisi. S. Sayısı : 775; 
C Senatosu S. Sayısı : 158) ('Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

X 4 . — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; 
C. Senatosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; 
C. Senatosu S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 .1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri.: 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanunumun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706). (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



X 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet ISenatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Mıaden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (ıS. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ıek, 192'ye 3 ncü dk ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARIMDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
vo 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihileri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 .12 . 1972) 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514> 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

5. — 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 hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek: Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtlma ta
rihleri : 23 . 8 .1971, 29 .11.1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DE*A GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, ıSanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra

poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 2. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve (bu kamuna bâ
zı maddeler ilâvesi 'hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu rakoru ile Bayındırlık, Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen üçer üyeden kurulu 91 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/697) (S. Sayısı : 792) 
(Dağıtma tarihi : 26 .1.1973) 




