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141 nçi Birleşim (Olağanüstü) 

7 . 10 . 1976 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen Tutanak Özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

III. — Yoklama 

IV. — Görüşülen İşler 

Sayfa 
882 

882 

88? 

883,887 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün le 
Edirne Milletvekili îihami Ertem'in, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nöi maddesi uyarınca gündeme 'alınma önergesi. 
(2/644) (S. Sayısı : 396) 883:884,887:913 

V. — Disiplin Cezaları 884 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' 
nun, 'kendisine bir önceki birleşimde veııilen di
siplin cezası üzerinde, İçtüzüğün 139 ncu mad
desine göre konuşması. 884:886 

VI. — Sorular ve Cevaplar 917 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 917 
1. — Kortya MületVeikili Hüseyin Keçeli'nin, 

Konya - Doğanhisar ilçesi Kayma'kamına ilişkin 

Sayfa 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına içişleri 
Balkanı Oğuzhan Asiltürik'ün yazılı cevabı. 
(7/592) 917:918 

2. — Muğla Mileıtvelkili Hafcil Dere'nin, 
Montreal Olimpiyat oyunlarına katılan sporcu 
ve yöneticilerin sayısı ile bu nedenle 'yapılanı 
haıroarnatera ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı. (7/1360) 918 

3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür' 
ün, Trabzon Limanı inşaatı ihalesine ilişikin 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehiim Adak'ınr 

yazılı cevabı. '(7/1373) 918:919 

4. — Muğla Milletvekili Hail Dene'nin, Mar-ı 
marıis'de Bakanlığa ait bir tesisin değerlendiril
mesine ilıiışjkin Sorusu ve Gençlik ve Spor Ba
kamı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı. (7/1381) 919:920 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Elâzığ Emniyet Müdür Vekilline ilişkin sorusu 
ve İçişleri Balkanı Oğuzhan Asilitürik'ün yazılı 
cevabı. (7/1390) 920 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan 'bu birleşimde : 
DdVlcıt Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yar

gılama Usulleri 'hakkında Kanun teklifimin (2/644) 
maddelerine 'geçilmesi kabul 'olunarak 1 nci madde
si üzerinde bir süre görüşüldü. 

Görüşmeler sırasında, Birleşimi yöneten Başkan-
Vekilime hakaret etrriesi nedeniyle Erzincan M'illetve-
¥âi Nurettin Karsu'ya, içtüzüğün 137 nci maddesine 
göre üç Birleşim Meclisten geçidi çıkarma cezası ve
rilmesi 'kabul öilundu. 

7 Ekim 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 
BaşkanVekilii 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 10 . 1976 Perşembe 

Yazılı Sorular 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Mil

let Meclisi Genel Kuruluna devam etmeyen m'M'let-
veik'illeriine ilişkim IMillet 'Meclisi Başkanından yazılı 
•soru önergesi. (7/1446) 

2. — Bolu Milletvekilli Abdi Özkök'Ün, Kur'an 
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kim Başbakandan yazılı soru önergesi. '(7/1447) 

3. — Gaziantep 'Milletvekili Mustafa' Güneş'in, 
Yahya Demıireîin 1975 yılı vergi beyannamesine iliş
ikin Maliye Balkanından yazılı soru önergesi. (7/1448) 

4. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Gaziantep Adliyesi Başkâtibi ile Diyarbakır Lisesi 
Müdür Muavinin karakolda polıisler tarafından dö
vülmesine ilişikin İçişleri 'Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1449) 

5. •— Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, 
Konya yöresinde tohumluk 'kredisi alamayan çiftçi
lere ilişkim Başbakandan yazılı sioru 'önergesi. '(7/1450) 

'6. — 'Bolu Milletvekili Abdi Özkök'Ün, İstanbul 
Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi Öğ
retmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan- ön ka
yıt ücretlerine ilişkin 'Milî Eğitim 'Balkanından yazilı 
soru önergesi. i(7/145l) 

7. — Rize Milletvekilli Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, 'Puro Sigara Fabrikasının yeri ile açıla
cak çay atölyelerin© ilişkin Gümrük ve Teike'l Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1452) 

•8.. —• Kars Milletvekili Kemaii Okyay'ın, 'bütan 
gazlaımın fiyat ve nakliye Ücretlerime ilişikin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1453) 

Meclis Araştırması 
9. — 'Hatay Milletvekili Saibri tn'ce ve 9 aritad'a-

şının, Hatay il sınırları İçerisindeki Haziin'e arazilerinin 
dağıtıımıimda yapılan usulsüzlükleri saptamak amacı yle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

'10. — Anlfcara Milletvekili 'Necdet Evliyagii'l ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınım so
rumlarını ve alınacak tedbirleri 'saptamak amacıyie 
Anayasanın 88 nci, 'Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

, 103 ncü 'maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

11. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldandı ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia olu
nan faaliyetlerini saptamak amacıyie Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 Ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/123) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açsîma Şaaîı : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BASRA'N — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 141 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunımak suretiyle yoklama yapı-
fecalktır; salonda bulunan sayın üyelierim; yüksek ses
le, 'burada bulunduklannı işaret etmelerini rica ede
rim. 

Adana ilinden 'başlıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, ad okumak sureciyle yaptığı

mız yoklama sonucunda, salonda gerekli çoğunluğun 
•bulunduğunu saptadık. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

'BAŞKAN — Devlet Güvenlik. Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Ha t t ı nda 396 sayılı 
Kanun Teklifti üzerindeki görüşmelere 'kaldığımız yer
den devam ediyoruz 'efendim. 

ALİ 'NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, 140 ncı Birleşimde Sayın Kairsu'ya verilen üç cel
se birleşimden çıkarma cezası İçtüzüğe ve geleneklere 
aykırı bulunmaktadır. 

1. — Esasta usul hatası yapılmıştır. Yoklama de
vam ederken (tçtüzüğün 58 nci maddesii gereğince) 
aynı zamanda ara kararı alınmış ve ara kararı için 
oylama yapılmıştır. Yani, yokla'ma esnasında oylama 
yapmak yoluna gidilmiştir; bininci 'husus 'bu. 

İkinci husus : İçtüzüğün '138 nci maddesi uygu
lanmadan ceza verme işlemin'e 'geçilmiş ve savunma 
alınmamıştır, 

•Üçüncü husus : Bütün bu işlemler, yanü 138 nci 
maddenin yanlış uygulanması, saat '19.00'dan sonra 
ortaya konmuş, 19.05'te muallel olan karara 'bağlan
mıştır. Size, o andaki itirazımızı tutamaktan sunuyo
rum : «Sayın Başkan saat 19.05, ceza verme işlemi
niz İçtüzüğe aykırıdır, şimdi oylayamazsınız.» 

(7) 396 S. Sayılı basmayazı 21 
135 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

9 . 1976 tarihli 

k'BaşJk'atî — Kanun teklifinin görüşmelerine kal
dığımız...» 

İBöyl'eoe, eğer tutanaktan tetkik buyurursanız, Sa
yın Nurettin Karsu'ya ceza verm'eyi amaç alarak, mut
laka ceza vermeyi dünkü Başkan aklına yerieştirmiş-
tiir, bunu. görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Karsu ile ilgili 
'olan İfisıimda zatı âlinizin fikir 'beyan etmesine ka-< 
naa'timce ıgerek yok., 

ALİ NEJAT ÖLÇEN '(İstanbul) — Sayın K'ar-
su'ya yapılan işlem usul haline 'getirilirse... Mecliste, 
tüzük dışı yeni tüzük ihdas etmiş bulunmaktadır dün 
celseyi yöneten Başkan. Böyle (bir yanlış usulün bir 
daha yapıtoamasını sağlamak üzere arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, ifade etmek istediğimiz 
usulü anladım. 

Sayın Ölçen, Millet Meclisi Başkanları, yönettik
leri toplantılardaki karar 've tasarruflarından kamu-ı 
oyuna karşı, tarihe karşı ve Millet Meclisine karşı el
bette sorumludurlar. Ancak, Millet Meclisine riyaset 
eden Başkan veya Başkanvekullerinin, birbirlerinin tu
tumlarını deştirme hakkı olmadığı gibi, Millet Mec
lisi kararlarına iktiran etmiş ve Millet Meclisince ka
rara bağlanmış olan herhangi bir hususta yöneten 
Başkanın veya - yönetsin, yönetmesin - bir Başkanım 
müdahale hakkı yoktur; sadece Millet Meclisinim ka
rarına saygılı olmanın dışında, yöneten Başkanın bin 
tasarruf hakkı yoktur. 

— 883 — 
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Sayın Kansutya ceza, verlmıiştiır. Bu cezanın yerli 
veya yersiz olup olmadığı hususunu herhangi iter Baş
kan eleştirerrıez; çünkü, MtMl'et Meclisi kararına ikti
ran etmiştir. Usulüme uygun mudur, değil amildir? Bu
nu eleştirmek de, yöneten Başkanın da, Millet Mec-
Jıiısi Birinci Başkanının da yetkisi dışındadır. 

Teşekkür ©derim. 

ALİ -NEJAT ÖLÇEN {İstanbul) — Sayın Başka^ 
nün, yalnız, bir soru sormama izin veriniz. Saat 19.05' 
te herhangi ''bir karar altinamayacağı İçtüzük gereğidir. 

iBAŞKAN — Sayın Ölçen,, bir gün eVvelki Başka
nın yönetimimi, bendeniz, Başkanınız 'olarak, bugün 
deştiretmeyeceğimie ve ondan dönüş de mümkün ol

mayacağına göre, pratikte herhangi bir yararı olmu
yor, 

Teşekkür ederim 
ALİ 'NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu olarak, 'dünkü celsenin son kara -
rıhın muallel olduğu hakkındaki itirazımızın mahfuz 
tütuilm'asıhı ve usul haline getirilmemesini tescil edi
yorum. 

'BAŞKAN — İtiraz ettiniz zaten efendim, zapta 
geçti Sayın Ölçen. 
Teşekkür ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) 
küi' ederim. 

Ben de teş'ek-

IV. — DtStPLÎN CEZALARI 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
kendisine bir önceki birleşimde verilen disiplin ceza
sı üzerinde, İçtüzüğün 139 ncu maddesine göre ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, zatı âilnlzi ben bura- j 
da görüyorum.., 

NURETTİN KARSU {Erzincan) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN ^- Bendeniz bir şey söyleyeyim de efen
dimi, ondan sonra siz... 

NURETTİN KARSU {Erzincan) — ©en sizin kö-
ru'şmanızı dinledim. 

BAŞKAN — Efendim, benim Sayın Öl'çen'le olan 
ikonuşmaoıı dinlediniz. Sayın Karsu, ben zatı âliniz 
hakkında konuşmak İstiyorum şimdi. 

'NURETTİN KARSU (Erzincan) — Peşin hüküm
dü olduğunuzu dinledim, 

BAŞKAN — Rica ederim, peşin hükümlü... 'El
bette, İçtüzüğün ve Anayasanın amir hükümleri kar
şısında peşin hükümlüyüm Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU {Erzincan) — İçtüzüğe uy
gun hareket edin. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, zatı âlinize dün, Mil-
!lef Meclisinden 3 birleşim çıkarma cezası verilmiş
tir... 

'NURETTİN KARSU (Erzincan) — Verilmedi. 
BAŞKAN — Verilmiştir. 
•NURETTİN KARSU (Erzincan) — Verilmedi. 
BAŞKAN — Efendim, 'verildi 'verilmedi münaka

şasını...; 
'NURETTİN KARSU (Erzincan) — İçtüzüğe ay

kırı... Hayır... Siz İçtüzüğe aykırı hareket edemezsi
niz... 

BAŞKAN — Sükûnetle birbirimize hitap 'eder
sek... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Buyurun Sa
yın Başkanım, 

BAŞKAN —• Sayın Karsu, .sükûnetle... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yoklama 

arasında oylama yapılamaz. 
BAŞKAN — Beni konuşturacak mısınız, konuş-

turmayacaik mısınız? Yani, siz mi konuşacaksınız, 
ben m'i konuşacağım? 

'NURETTİN KARSU (Erzincan) — İkimiz de 
konuşacağız. 

BAŞKAN — Arz edeyim ondan sonra. Elbette 
sırası iife... 

Sayın Karsu, zatı âlinize Millet M'edisinin dünkü 
birleşıiminde 3 birleşim dışarı çıkarılmak üzere ceza 
verilmiştir..., 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Teklif edildi. 
•BAŞKAN — Verilmiştir, verilmiştir... Bu cezayı, 

bugünkü Başkanlık mevkiinde bulunan arkadaşınız 
olarak infaz etmek zorundayım. Bir şartla zatı âliniz 
Genel Kurul salonuna katılabilirsiniz; o da, İçtüzüğü-
mıü-îıün 139 ncu maddesi uyarınca... Maddeyi okuyo-
'rum •': «Eğer, geçici olarak Meclisten çıkarma cezası
na uğrayan bir milletvekilli izin alıp kürsüden açıkça 
af dilerse Meclise girmek hakkını kazanır» der. 

Bu konuda, Millet Meclisi Gend Kurulunda kalı
yorsanız ve benden söz istiyorsanız, af dilemeniz için 
size 'söz veririm. Yoksa, rica ediyorum, lütfen Millet 
M'eclii'si Genel Kurulumu terk'edim.: 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Şimdi sıra ba
na geldi mi Sayın Başkanım? Söz sırası bende. 
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'Sayın 'Başkanım, bana ceza veritoedi, teklif edil
di. ««Mecliste çoğunluk var -mı, yok mu?» diye yokla
ma yapılırken, bu yoklamanın sonucu beli olmadan, 
ısaat 19.00'dan sonra çalışma, benim hakkımdaki ça
lışma oya kondu ve Sayın Başkanımı, şunu arz ede
yim, yanlış bir (tutumun içimdesiniz. Süz de, sizden ev
velki BaşkanVekilletri de Meclis Başkanını temsilen o 
koltukta oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Elbette, Millet Meclisini temsilen 
oturuyoruz. 

«NURETTİN KARSU (Erzimcam) — Sizin, sizden 
evvelki Başkanın yanlış tutumlarınızı her an burada, 
tarifti önünde, Büyük Millet Meclisi önünde, Türk 
ulusu önünde, doğrultmanız gerekiyor. Doğrultmadı
ğınız takdirde, dünkü Başkanın işlediği hataya, fazla-
sıyle o hataya siz iştirak ©tmiiış olursunuz, 

Şimdi tekrar ediyorum : Açın zabıtları, bakın. 
Dünkü... 

BAŞKAN — Sayın Karsu... Sayın Karsu... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sözümü kes

meyin. . 
BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kesmeyeyim, sa

baha kadar sizi konuşturaımam ki Sayın. Karsu... 
NURETTİN KARSU (Erztam) — Evet, konuş

turacak siniz; çünkü, söz savunmanın. 
'Şimdi Sayın Başkan..< 
BAŞKAN — Size savunma için söz vermedim ki 

efendim. Ben size bir şey soruyorum Sayın Karsu... 
'NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bana İçtüzü

ğe göre ceza verilmiş değil. 
!BAŞKAN — Sayın Karsu, bunu eleştirmek, bunu 

tartışmak, bunum isabetli olup olımadığını eleştirmek, 
bugünkü yöneten Başkana ait değil. 

'NURETTİN KARSU '(Erzincan) — Başkanın de
vamı vardır^ 

BAŞKAN — B'iziim bir tek şeye itibar etmemiz 
mümkün; o da, Millet Meclisinden böyle bir karanı 
çıkarılmış imidir, çıkmış mudur, değil midir? Çıkmıştır. 
Dün zatıâlinize, yöneten Başkanca, Meclisten çıkar
ma cezası teklif edilmiştir. ZatıâlJinize Genel Kurul, 
Millet Meclisinden 3 birleşim, 3 celse dışarı çıkma ko
nusunda karlar vermiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, ço-
ğuniuk yokken verilimiştir. 
- BAŞKAN — Efendim, çoğunluk olup olmadığını 
(bugünkü yöneten Başkan (bilmez Sayın Karsu, bunu 
ben bilemıem. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kam, siz bugünkü yönetimi Meclis Başkanı adına yö-
neüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis Başkanı adına el
bette. Her arkadaşım Meclis Başkamı adına yöneOJyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kemdi başımı
za yönetmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Çalkmak da dün Meclis Baş
kanı adına yönetti. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında size söz vere
mem Sayın Karsu. Maddeyi açar okursanız, zaptı sa
bık hakkımda size söz veremeyeceğimi öğrenirsıimiz. 
Ancak, bir tek şartla size söz veririm : İçtüzüğümü
zün 139 mcu maddesinin 3 ncü fıkrası İle ilgili olarak, 
af dilemek için söz istiyorsanız, zatıâlinize söz ver
mek zorundayım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 139 ncu mad
de hakkında söz istiyorum.) 

BAŞKAN — Elbette veririm, buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Değerli Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Dün burada ba'na verilen 3 oturum çıkartma ce

zası, bu Meclisim içimde geçerli olan İçtüzüğe, Ana
yasaya ve şlimıdiye kadarki geleneklerimize tamamen 
ters düşen yeni bir ollgudam ibarettir. (A. P. sırala
rından gürültüler sıra kapaklanma vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Karsu.., 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş-
kanum, benlim ne konuşacağım nereden beldi? 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ne alâkası 
var Sayın Başkan af dileme ile bunlarım? 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sen me karı
şıyorsun be? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Konuşaca

ğım 'burada, indiremezsimiz. 
BAŞKAN — Sayım Karsu, rica ediyorum efendim, 

'sükûnetle konuşalım, rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Şimdi, de
ğerli milletvekilleri, bugün partizanlığın... (A. P. sıra
larından gürültüler, sıra kalpaklarıma «vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, şimdi ben sizden bir 
şey rica edeyim : Biraz evvel karşılıklı konuşma yap
tık ve şu konuda anlaşmaya vardık, anılaşmaya de
ğil, İçtüzük hükmüne göre bir yere vardık. O da, zatı 
âlimizin 3 birleşim Millet Meclisinden çıkarılma ceza
sının kaldırı'lalbilmesi için af dilemeniz gerekiyor. Bu
num için size söz verdim, rica ediyorum beni de zor
lamayın, İçtüzüğü de zorlamayın. 
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NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Başka
nım, şimdi kanunsuz bir cezanın savunması da elbette 
bu şekilde olacak. (A. P. sı'ralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Yalnız af 
dileyecekti sayın Başkan, savunma yapmaya hakkı • 
var mı? 

NURETTİN KARSU (Devamla) — İçtüzüğe gö
re verilmemiş bir cezanın oturum Başkanının tutu
muna karşı benim de burada konuşmam gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, çok rica ediyo
rum, dinleyin efendim. Ben de hatibi dinlemezsem, 
nasıl konuştuğunu ne şekilde tespit edeceğim? İzin 
verin de hatibi dinleyeyim efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Şimdi, burada 
söylüyorum: Bana verilmiş ceza içtüzüğe uygun değil, 
anarşiyi buraya getiremezsiniz... Konuşacağım, hiç 
birinizin gücü beni susturmaya yetmeyecek. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, anarşiye izin vermem 
zaten. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Burada 
usulsüzlük aldı yürüdü, ben de buna bir halka ekle
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, şimdi eğer usul içine girmek isti
yorsanız dünkü usulsüz cezayı' usul haline getirin, 
savunmamı yaptırın, ondan sonra Meclisi terk ede
rim; yoksa, Meclisi terk etmeyeceğim. Bu tutumu
nuz karşısında terk etmeyeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Karsu, zatı âlinizin bu beya

nı... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Meclisten 

çıkmıyorum ve sizin bu tutumunuzu da protesto 
ediyorum. 

••»• , -^>9<i 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Karsu, be
nim protesto edilecek tutumum yok sayın Karsu, 
rica ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) Siz evvelâ dün
kü hatayı düzeltin. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen... Konuşma
nız bir af niteliği taşımadığı için... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Evet, af 
dilemiyorum onlardan. 

BAŞKAN — Konuşmanız bir özür dileme nite
liği taşımadığı için, lütfen Meclis Genel Kurul sa
lonunu terk edin efendim. Başkanınız olarak bu hu
susu rica ediyorum efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 
usulsüz, kanunsuz, nizamsız bir cezaya katılmamak 
için, terk etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayîn Karsu, İçtüzüğün ilgili mad
desini okuyorum efendim; değerli arkadaşlarım, İç
tüzüğün 138 nci maddesi: «Meclisten geçici olarak 
çıkarma cezası en çok üç birleşim verilir,» dedik
ten sonra, «Bu ceza verilir verilmez yerine getirilir,» 
der. Ondan sonra, «Bu cezaya uğrayan milletvekili, 
cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan 
oturumu derhal kapatarak o milletvekilinin salondan 
çıkartmasını İdareci Üyelerden ister,» denilmektedir. 

Sayın Karsu, zatı âlinize soruyorum : Millet 
Meclisi Genel Kurulunu terk edecek misiniz efen
dim? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır bu ce
za kanuna; nizama, usule uygun olarak verilmediği 
için terk etmeyeceğim. 

BAŞKAN — İdareci Üye arkadaşlarımın bunu 
temin etmesi için birleşime 10 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 15.55 

.<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saat i : 16.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan, Millet Meclisinin 141 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edir
ne Milletvekili İl hami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sa
yısı : 396) (Devam) 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden görüşmelere 
başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde, kanım 
teklifinin 1 nci maddesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştı. Sayın Üyelerin Hükümetten soru sor
ma işlemi devam etmekteyken, süre dolduğu için 
birleşim kapanmıştı. 

Şimdi, sorularını soracak arkadaşlarımdan sorula
rını alacağım. Sayın Hükümet yerinde... 

Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen arka
daşlarımızdan bugün ilk soru sorma hakkı, Trabzon 
Milletvekili saym Hüseyin Kadri Eyüboğlu'nun... 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
soru sorma hakkı benimdi, ben kullanmadım. 

BAŞKAN — Efendim, affedersiniz... Bir dakika 
sayın Eyüboğlu, özür dilerim. 

Zatıâliniz başlamıştınız da devam mı ediyordu
nuz, yoksa hakkınızı kullanmadınız mı? 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Soru sorma 
hakkımı kullanmadım. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Sönmez, affeder
siniz. 

Sayın Eyüboğlu, sizden özür dileriz; sizden de 
özür dileriz sayın Sönmez. Zapta göre, söz sayın 
Sönmez'de. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Yasa tasarısı 
üzerinde bu kadar saat görüşülmesine rağmen, ha
len «devleti.» ve «güvenlik» kavramlarından Hükü
metin ne anladığını ben anlamadım.. Devlet ve gü
venlik kavramlarını burada yeniden açıklasınlar efen
dim. 

2. — Devlet Güvenlûk Mahkemeleri Yasasının 
Devletin güvenliğimi ve itibarını korumak 'içlin çıka
rtıldığı, sağcı partilerlin bilir savıdır. Gerçekte durum 
bu değildir. Böyle o'lsa dahli, eğeır öz, Devletin gü
venliğinin ve itibarımın korunması ise, Millî Selâmet 
Partisi Genel Başkanı sayın Erbakan, her gün haya
lî temeller atarak, Devletin ii'tulbannı sarsmaktadır. 
Sayın Erbakan'ın aıtıtığı bu hayalî temeller ve vatan
daşın arsasının bedelimi ödemeden, (istimlâk etımeden 
yaptığı davranışlardan ötürü, acaba bu davranışı 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının içerisine gi
recek mlidıir? 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gerekçesi
ni, Hükümet kendisime uygun 'biçimde (tabiî ben 
buna katılmıyorum) koruyacağından söz etmektedir. 
Şimdi, Hükümet ortağı olan sayın Erbakan'lı, Tür-
keş'li Feyzioğlu'lu üç sacayağı, Devletin düzenini 
kökünden yıkıp bir şer'i özlem yüceltmek sevdasında
dır. Bu üçlü ayağın davranışlarından, Cumhuriyetin 
temel ilkelerine aykırı, Devletin niteliğini değiştire
cek davranışlarından ötürü Hükümetin savunması ne
dir? Niçin bu suçları Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin içerisine sokmamaktadır? 

BAŞKAN — Tamam mı sayın Sönmez. Lütfen... 
MEHMET SÖNMEZ '(Hatay) — Hayır efendim, 

daha var. 
4. — Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ya

sası ile Hükümet, demokrasiyi koruyacağından, hu
kuka saygılı' olduğundan ve çağa uygun demokratik 
yöntemleri genişleteceğinden söz etmektedir. Oysaki, 
getirdiği yasa ile, yasa teklifi ile... 

BAŞKAN — Hükümet teklifi yok tabiî. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — ... (Tüm bunla

rın tersine, bence* çağ dışı ilkel tutumuyla bugünkü 
demokrasiyi yok etmek istemektedir. 

Şimdi, Hükümetin, «Demokrasiyi koruyacağım» 
derken, yok etmesi girişimlerinin gerekçesi nedir? 
Niçin böyle davranmaktadır? 
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Bir başka soru sayın Başkan : 
5. — Yasalar, toplumların ihtiyaçlarına cevap 

vermek için çıkarılır. Çağa ve toplumların gereksin
melerine yanıt vermeyen yasaların uygulama olana
ğı yoktur. Bunlar, toplumlarda ayrıcalık da yara
tır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 4 yıldır yürürlük
tedir. Bununla sağcı Demirel Hükümeti huzur» sağ
layamamıştır. 

Bu gerçek ortada dururken, şimdi yeniden Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Yasasının gündeme getiril
mesinin gerekçesi nedir? 

Bir başka soru : 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun kapsa

mına, iktidar, yalnız kendisinin karşı olduğu siya
sal suçlan almıştır. Kendisinin savunduğu suçlar 
bu yasanın içinde değildir. Hükümetin kendisine kar
şı olan, özellikle siyasal nitelikteki konuşmalar, dav
ranışları ve eylemleri engellemek ve Türkiye'deki 
bu normal demokratik ortamı ortadan kaldırmak is
temesinin gerekçesi nedir? 

«Devletin güvenliği» denince, bizce «devletin iti
barı» denince, akla gerçekten bütün kurumları', bü
tün organlarıyle düzgün işleyen bir devlet; soygunun, 
vurgunun hırsızlığın olmadığı bir devlet gelmektedir. 
Eğer bir devletin organları içerisinde hırsızlık, soygun, 
vurgun, yapılıyor ve buna karşı devleti yönetenler halen 
devletin düzgün işlediğinden söz ediyorlarsa, bunun 
gerçekle alâkalı bir tarafı yoktur. Türkiye'de bu 
soygun, vurgun, hırsızlıkla ilgili iddialar artık birer 
itham niteliğinden çıkmış, bağımsız yargı organla
rında görüşiü'lmekitediır. Özellikle Sayın Başbakanın 
yalkınları bulgun bu organlarda hesap vermek zorun
dadır. Adaba, Hükümet, «'Devletin güvenliğini ve 
Mbarunı sağlayacağını» derken, bu Devleti soymak 
suçundan Tütfkiye'de eylem yapan insanları neden bu 
'yasanın liçeırisıine sokmamaktadır? 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinim yargıçlarının 
atanma biçimi ile hâkim teminat ve mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesi yok olmaktadır. Şimdi, Hükümet 
baraj yapar gibi, ihale eder gibi yargıç atayarak bir 
karar verdirmek yolunu seçmektedir.^ Demokrasinin 
özüne ters düşen, hâkim teminatını, mahkeme bağım
sızlığını» ortadan kaldıran bu davranışların gerekçesi 
nedir? 

Bu ikadar Saiyın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sönmez. 
3 ncü sorunuzu soru niteliğinde görmüyorum. 
Buyurun sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşımızın şu ana kadar sorduğu suallerin hiç bir 
tanesi 1 nci maddenin kapsamı içerisinde görülme
mektedir. Bu bakımdan, sırası geldikçe, görev husu
sunda 9 ncu maddede sual sorduklarında cevaplan
dırılmak üzere, şimdilik başka bir şey söylemiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, soru soruş biçimi itiba
riyle mi diyorsunuz sayın Bakan? Yani, arkadaşımız 
meselâ diyor ki, «Soygunlar ve hırsızlıklar Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin kapsamı içerisine girecek 
mi?». Yani, «Hükümetin bu konudaki düşüncesi ne
dir?» demek istiyor. Yani, 1 nci madde muhtevası 
içinde görmüyor musunuz efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hepsi kapsam için
de. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim, 9 ncu maddede müzakere edil
mesi iktiza eden bir sualdir. 1 nci maddenin kapsamı 
içine girmediği için.. 

BAŞKAN — Yani, «Madde tadadı ordadır» de
mek istiyorsunuz... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
HASAN BASRİ AK Kİ RAY (İstanbul) — Yanlış 

cevap. 
BAŞKAN — Yanlış, doğru... Hükümetin takdi

rine efendim. 
Sayın Hüseyin Kadri Eyüboğlu, buyurunuz efen

dim. 
Yalm'z bir hususu hatırlatayım değerli arkadaş

larım, sorular gerekçesiz ve kısa olacaktır. Özen gös
termenizi rica ediyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Sayın Başkan, sualler biraz yavaş soru
lursa, biz de tespit etmeye gayret edelim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Eyüboğlu. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Çok acele konuşuyorlar, tespit edemi
yoruz; biraz daha yavaş.. 

BAŞKAN — Acele konuşuyorlar tespit edemi
yorsunuz... 

Evet, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci maddesi 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin balkacağı 'suçları 
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açiikça «arif etmllş bulunrnıakbadır. Şu Ikadar ki, aynı 
telklffîn 9 ncu maddesi, Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suç ve faillerin tayin, tespit niteliğimin beklenmesin
de benli ıderin bir kuşjkuya yöneltmiş bulunmaktadır. 
Bu nedente, Anayasanın 2 ndi ımadıdesindeiki «Türki
ye Cumhuriyeti mlJlİî, deımolkıratliik, laik ve sosyal bıir 
hukuk devletidir» ilkesinden hareketle, Atatürk Tür-
kOyüsiinlin Cumıhuırıiyeıt Hükümetinden' soınıyorum: 
Devletin, ülkemi ve 'milletiyle bütünlüğü, hür demok
ratik düzen, Cumhuriyet aleyhine işlenen suçlar han
gileridir? Kıstasınız nedir? Devletin içtimaî, hulkuikî 
ve siyasî temel nizamlarını dinî esas ve inançlara uy
durmak amacını gülden illegal cemiyetleri ikuranların, 
•sevk ve idare edenlerin, tamlamen şeriat esaslarına 
dayanan 'bir devlet teslis etmelk isteyenlerin 'bu fiilleri 
Devlet güvenliğine yönelmiş, yıkıcı, Cumhuriyet 'aley
hine işlenen ısuçlar olarak Hükümetçe kabul ediliyor 
mu, yoıksa Hükümet 'bu fiillerin Deivlıet güvenliği ile 
ilgili olmadığı yolunda Adalet Partisi Grup Başıkan-
ivökilerinlin görüşüne katılıyor mu? 

Soru : 2. Devlet Güvenliık Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanun teklifi 
gerekçesi arasımda, süratli adalet ve ihıtl'saslaşımış mah
keme ihtiyacımın mevcut olduğu (söylenmektedir. Öy
le ise: 

A) Hükümet, bu ski olanağı mevcut adalet ku
ruluşu içerisinde sağlayamayacağı" görüşünde midir? 

B) Şu anda yargı yetkisini Tikk milleti adına 
kullanan ıbağımsız 'mahkemelerin değerli hâ'kıimlerinin, 
Devlet 'güvenliğini ilgilendiren suçlara bugünkü sis
temler içerisliiöde balkımaya ihtisaslarımın mevcut ol
madığı görüşünde midir? 

Soru: 3. Tarih ve nice vezirlerin, sadrazamların 
ve' onların yakınlarının yaptıkları intiişa, suiistimal, 
aldıMıan rüşvetin ıbeytülımala öl uzatarak Devlet ka-
sasmı>n 'soymalarının sonucu olanak, Devletlin ülke
sinin parçalandığı, milletin bütünlüğünün tehlikeye 
girdiğinin canlı örnekleriyle doludur. 

Kanun teklifinin 1 nei maddesi, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine, üllkeyi ve imilleDin bütünlüğünü ko
rumak ve 'kolama görevi verdiği hakle, teklif saıbiip-
leri, Adalet Partisi .sayın Grup Başkanveık'lferi, ir
tişa, rüşvet, ısuiilistiimaıl, Devlet kasasını 'soyanların, 
üîıkeye zarar vermediği, millet bütünlüğünü sarsma-, 
dılkları kanaatinde olacaklar kli, bu suçları Devlet 
GülvenllÜk Mahkemelerinin görevi dışında bırakımış-
lıardur. Şimdi, Cumhuriyet Hükümeıtinden soruyorum: 
Devlet niüfuzunıu (kullanarak, Devlet büyüklerine olan 
yakınlıklarından istifade ederetk, Devleti soyanların, 
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Devletlin ülkesi ve milletin bütünlüğü, Devlet güven
liği aleyhine suç işlemiş olduklarını Hükümet kabul 
ediyor mu, etmiyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğlu. 
Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI İSMAÎL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Efendim, yazılı cevap vereceğim arkada
şıma. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul).— Yazılı cevap olur 
mu? 

BAŞKAN — Yazık» cevap vereceksiniz... 

ÎLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, ba
zen böyle yazılı cevap verilebilir; ama komisyonu 
olmayan bu kanunun müzakeresinde, Sayın Bakanın 
cevap vermesi lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Özbay, sayın Öz-
bay... Elbette, asıl olan, değerli arkadaşlarımızın, oy 
verirken, sayın Hükümetin görüşünü de bükmeleridir. 
Ancak, Başkanlığın sayın Hükümete «İllâ bu konu
da cevap vereceksin» şeklinde zorlayıcı bir tutum 
içerisine girmesi, takdir edersiniz ki mümkün değiil. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Çok doğru sayın 
Başkanım; ama bu tasarıyı, bu öneriyi Sayın Baka
nın açıklığa kavuşturması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin takdirinin, bun
dan sonra sözlü olarak cevap vermesi yönünde ol
masını arzu etmenin dışında bir şey söylemem müm
kün değil. 

Teşekkür ederim sayın Özbay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, bu 

öneri komisyonlarda tartışılmadan, doğrudan doğru
da Genel Kurula geldiğinden dolayı... 

BAŞKAN — Anlıyorum sayın Özbay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Bakanın 

bundan evvelki birleşimlerde olduğu gibi, şu kürsü
de seyrettiğimiz gibi, ibretle seyrettiğimiz gibi, çeşitli 
cevaplar verildi kürsüden ve kamuoyuna da maloldu 
bu sualleriyle... 

BAŞKAN — Sayın Özbay, teşekkür ederim, an
ladım efendim söylemek istediğinizi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, so
rulara karşı sayın Bakanın tutumunun, davranışının 
İçtüzüğe uygun olmadığı inancındayım. Eminim ki, 
Yüce Meclisin üyeleri de bu kanaattedirler. Sayın 
Bakan burada Hükümet adına otururlar, uzmanla
rın ve Hükümetin başıdırlar. Her konuda, bu kanun
la ilgîili her konuda cevap verirler. Onların verdiği 
cevapların ışığı altında biz kanun çıkarırız. Yazılı ce-

— 889 — 



M. Meclisi B : 141 7 . 10 . 1976 O : 1 

Vap verecekler ise, tatil edelim Meclisi, hazırlansınlar 1 
gelsinler, ondan sonra konuşalım. I 

BAŞKAN, — Sayın Ülker, teşekkür ederim. 
Sayın Şimşek, bir şey mi söyleyeceksiniz efen- I 

dim? Bu konuda lise, lütfen rica edeyim. I 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Evet, bu konuda. 
BAŞKAN — Yanı, hayır bu konuda ise Başkan- I 

lık olarak görüşümü arz ettim efenim. Sayın Hükü- I 
meti, «İllâ sözlü cevap vereceksin» diye zorlama im- I 
kânımız yok efendim. I 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Evet efendim, 
takdir ediyorum Sayın Başkanım; yalnız... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bu bir iyi niyet değil
dir Bakanın yaptığı J 

BAŞKAN — Efendim, biz lisanı nezaketle ikaz 
ettiğimizi sanıyoruz Sayın Özkök. 

Evet Sayın Şimşek. I 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) —NSayın Bakan bu 
toplantıyı bütçe müzakeresi sanıyor herhalde ki, son- I 
radan cevap vereceğini sanıyor. Halbuki, bu kanun 
çıkacak, kanun çıkmadan önce Sayın Bakanın ilgili I 
maddelerle de ilgili olan cevabı vermesi lâzım. Sa
yın Bakanı uyarmak istiyorum. Bu bir bütçe müza
keresi değil, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili.. I 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, Sayın Şimşek, Sayın I 
Şimşek, Genel Kurulun arzusuna uygun olarak Sa- I 
yın Bakandan soruların sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda Başkanlığın da ricasını iletiyorum, 
o kadar. I 

Teşekkür ederim. I 
Sayın Necati Cebe?... 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Saym Baş
kan, Devlet Güvenlik Mahkemeleri... I 

BAŞKAN —'Efendim, tek tek konuşulacak mı 
Sayın Tümer?... I 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kanım. .< 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. I 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Bundan evvel 

Sayın Adalet Bakanı... , 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) —•. Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, 
biz de söz alalım. Arkadaşlarımız sual mi soruyorlar, 
bizim şahsımızı mı eleştiriyorlar? Evvelâ, bunu bir 
tespit edelim, ona göre konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum... 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

Bakanın verdiği cevaplara göre Bakanı eleştiriyoruz. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Rica ederim beyefendi, kanunî hakkımı 
kullanıyorum. Lütfen kanunlara saygılı olsunlar. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen... 
HASAN CERİT (Adana) — Ne bağırıyorsun... 
BAŞKAN — O saygıyı biz temin ederiz Sayın 

Bakan., 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Devlet Gü

venlik Mahkemeleri... 
BAŞKAN — Bir soru mu sormak istiyorsunuz 

Sayın Tümer?... 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Bir hususu 

tespit ettirmek istiyorum. İki ayrı tatbikat gördük. 
BAŞKAN — Anlıyorum, onun için soruyorum 

efendim. Yani, soru soracaksanız, sıranızda sorun 
diyeceğim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Gıya-
settin Karaca, biz milletvekillerinin Hükümete tev
cih etmiş olduğumuz suallerin bir kısmına kürsüden 
cevap verdi; ancak, «İstatistik! malumata dayanan 
hususlara, mecburen yazılı cevap vereceğim» dedi, 
ki bunu minnetle karşıladık. Şimdi, bir kısım arkadaş
lar, kendi vicdanlarının sesine hükmedecek sorular 
soruyorlar; Sayın Bakan diyor ki, bir hukuk talebe
sine yakışmayacak şekilde, «Yazılı cevap vereceğim.» 

BAŞKAN — Sayın Tümer, neticeten diğer arka
daşlarımızın söylediğini söylüyorsunuz. Sayın Bakan
dan, Başkan olarak ricacı oldum. Yapacağım başka 
bir şey yok. Teşekkür ederim Sayın Tümer. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Efendim, 
lütfediniz. Hükümette cevap verecek nitelikte bakan 
var.j 

BAŞKAN — Sayın Tümer, teşekkür ederim.. An
laşılmıştır efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Cebe buyurunuz efendim... Sayın Cebe, lüt
fen biraz öne yaklaşırsanız, ben de dinleme imkânı
nı bulurum. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, Hü
kümet adına soruları cevaplayan Sayın Bakan, so
rulara İçtüzüğe dayanarak, yazılı cevap vereceklerini 
söylüyorlar; bunu alışkanlık haline getirdiler. Bütçe 
görüşmeleri sırasında sorduğumuz sorulara, yazılı ce
vap vereceklerini söyledikleri halde, bugüne kadar 
cevaplamadıkları sorular vardır. Önce bu noktayı 
Yüce Meclisin dikkatlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sorularınızı sorun lütfen Sayın Ce
be, 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
hakkın suiistimalini kanun himaye etmez. 
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BAŞKAN — Sayın Özbay, rica ediyorum, çok 
rica ediyorum. 

İLHAN ÖZBAY (istanbul) — Bir hakkın suiisti
malini kanun himaye etmez. 

BAŞKAN — Sayın Özbay, çok rica ediyorum, 
rica ediyorum. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yazılı olarak ce
vap vermeyeceklerse, «vereceğiz» demesinler, sözlü 
olarak cevap versinler. 

BAŞKAN — Bu arzunuzu ilettim Sayın Cebe. 
lütfen sorularınızı sorunuz^ 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Anayasamızın 2 
nci maddesi, Türkiye Cumhuriyetini (öteki nitelikle
ri şimdilik bir yana), demokratik hukuk devleti ola
rak tanımlamaktadır. (M. S. P. sıralarından «Başka
na dönerek sor» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Cebe, tabiî bize hitaben so
ruyorsunuz değil mi efendim?... Rica ediyorum lüt
fen i 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Evet Sayın Başka
nın^ 

Demokratik devlet, demokrasi kuralları üzerine 
temellenen devlettir. Demokratik bir devlette düşün
ce yasağı, kitap yasağı olabilir mi; düşünce, kanaat 
ve inançlarından ötürü insanlar yargılanabilir mi? 
Bu birinci sualim. 

İkinci sualim : Bir hukuk devletinde, hukukun 
üstünlüğü ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkelerine 
aykırı olarak, siyasal iktidara bağımlı, siyasal amaçlı 
yargı organları kurulabilir mi? 

Üçüncü sualim : Başkanı, savcısı ve yargıçları, 
hükümetçe seçilen mahkemeler bağımsız mahkeme 
denebilir mi? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜ OĞLU 
(Sakarya) — Takdir edersiniz ki; düşünce, inanç ve 
fikir hürriyeti ile ilgili suçları, Türk Ceza Kanunun
daki maddeler tadat etmiş bulunmaktadır. Bu hudut
lara girildiği müddetçe, elbetteki bunları yasaklayan 
hükümler de kendiliğinden ortaya çıkmış olacak ve 
tatbikat bulacaktır. 

Bu bakımdan suale verilebilecek cevap bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN —* Takdir sizin efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — İkinci husus : Siyasî amaçlı mahkeme
ler kurulabilir mi sualine gelince; bu bizim görüş

mekte olduğumuz teklifle ilgisi olmayan bir sualdir". 
Buna cevap vermiyorum. 

NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Soruyu değiştir
meyin. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Üçüncü... 

BAŞKAN — Vermiyorum değil efendim... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) —Efendim, sual öyle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir şeyi rica edeyim 

efendim. «Somya cevap vermiyorum» değil de; so
ruyu bu şekilde cevaplandırdığınızı kabul ederim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Evet efendim, o şekilde ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — 3 ncü sualde, bağımsız mahkeme olup 
olmadığı şeklinde sorulmaktadır. Biz, bu mahkeme
lerin Anayasadan kuvvet aldığı kanaati içerisindeyiz. 
136 ncı madde bu mahkemelerin mahiyetini ifade ve 
tarif etmektedir. Üstelik, suali soran ve bunun ba
ğımsız mahkeme olmadığını ileri süren arkadaşımızın 
da mensubu bulunduğu partinin genel başkanının 
başbakanlığı zamanında bu mahkemelere üye tayin" 
edilmiştir hükümetçe ve bu mahkemelerin bağımsız
lığı kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkanım, 
beş soru hazırladım ve yüksek huzurlarınızda takdim 
etmek istiyorum : 

1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma-
sıyle Hükümetin genel yargı organında görev yapan 
hâkimlere karşı güvensizlik taşıyıp taşımadığı; Hü
kümetin Türk Adliyesinden bu düşünceyle korku ve 
kuşkularının bulunup bulunmadığı. 

2. — Halk arasında, «sömürüye hayır» diyen, 
kanunların uygulanmasında eşitlik isteyen Doğu ve 
Güneydoğulu yurttaşlar için bu kanunun çıkarıldığı 
yolunda geniş söylenti vardır. Bu konu basında ge
niş biçimde yer aldığına göre, Hükümet bu konuda 
ne düşünmektedir? 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşun
dan bugüne dek yargılanan ve mahkûm edilne yurt
taşlarımızın, iller itibariyle miktarı nedir? 

4. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin kuruluş 
amaçlarından birisi davaların süratle intacıdır. Halbu
ki, 15 gün gibi gözetim süresinin konulması davala-
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rı uzatmkatadır. Aynı zamanda baskı aracı olarak 
kullanılmaktadır. Ceza Hukuku ve Ceza Usulünün 
genel prensiplerine tamamen ters düşen, insan hak ve 
Özgürlüğüne aykırı 15 günlük gözetim süresi için 
Hükümet ne düşünmektedir? 

5. —• Devlet Güvenlik Mahkemeleri tabiî hâkim 
ilkesine aykırıdır. Devletin görevlerinden birisi ada
leti ucuz bir hiçimde halkın ayağına götürmektir. 
Düşünün bir kere : Posof'ta yapılan bir yürüyüşten 
dolayı 10 kişi tutuklansın, dosyalarıyle beraber Di
yarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilsin. 
Bu halde : 

a) Adalet ucuz bir şekilde vatandaşa veriliyor 
mu? 

b) Delillerin ikamesi kolay oluyor mu? 
c) Kutsal olan savunma hakkı kısıtlanıyor mu? 
İd) Halktan kopan M. C. Hükümeti, halka bu 

şekilde zulüm ve işkence yapıyor mu? 
Bu sorularımın cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
BAŞKAN — ''Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Yıldırım, 4 ncü sorunuz gözetim süresiyle 

ilgili.. Onu, izin verirseniz, madde sırası geldiği za
man soracağım. Diğer sorulan buyurmaz mısınız Sa
yın Bakan? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim, 1 nic suali, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluşu ile genel yargı organları
na karşı itimatsızlık mı besleniyor, tarzındadır. Su
reti katiyede böyle bir itimatsızlık yoktur; bunu red
dederiz efendim. 

2 nci sualde... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Bakan na

sıl reddeder? 
BAŞKAN — Görüş olarak benimsemediklerini 

ifade ediyorlar efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — İkinci sualleri, «Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Doğu ve Güneydoğu halkı için mi ku
ruldu, Hükümet bu hususta ne diyor» tarzındaydı. 
Böyle bir tefrik yoktur. İfade ettiğimiz gibi, Anaya
sanın 136 nci maddesinin gereği yerine getirilmekte
dir ve bütün vatandaşlarımıza şamildir. 

3 ncü sualleri istatistikî bir malumat icabettirmek-
tedir, onu da arkadaşımıza yazılı olarak bildireceğiz. 

4 ncü suali, Sayın Başkan, madde sırası geldiği 
zaman soracağınızı söylemiştiniz. Ancak müsaadeniz
le şimdi de cevaplayabilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî, verebilirsi
niz, 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Anayasanın 30 ncu maddesinin 4 ncü 
bendinde yer alan bir husustur, Anayasadan gelmek
tedir. • Bu bakımdan Yüce Meclis arzu ettiği takdir
de bu müddeti azaltabilir, çoğaltabilir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çoğaltabilir mi Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tabiî hâkim müessesi 
ile ilgili bir sual tevcih etmişlerdi. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Aykırı değildir efendim. 

BAŞKAN — Yani, siz diyorsunuz ki, «Tabiî hâ
kim müessesesine aykırı değildir ve adaletin ucuz temi
ni prensibine de aykırı değildir.» 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, 5 nci sorumu fıkralar halinde tadat 
ederek arz etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, ben 'not aldım, izin verir
seniz sorayım Sayın Yıldırım. 

Sayın Bakan, Sayın Yıldırım diyorlar ki, «Tabiî 
hâkim müessesesi diye bir müessese vardır hukukta. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, tabiî hâkim müesse
sesine aykırıdır. Çünkü, adalet ucuz olmalıdır, bir; 
delil ikamesi yönünden Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde tabiî hâkim müessesesi zedelendiği için delil 
ikamesinde maznun zorluk çeker, bu düşüncede mi 
siniz?» diyorlar. 

(c) fıkrasını not alamadım, bir kere daha lütfe
der misiniz Sayın Yıldırım? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Savunma hakkı 
kısıtlanıyor; Posof'ta tutuklanıyor, Diyarbakır'a gön
deriliyor... 

BAŞKAN — Savunma hakkı kısıtlanıyor, Hükü
met bu düşüncede mi?» diyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL - MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, bu hususları tabiî hâ
kimle ilgili göremedik. «Adalet ucuz olmalıdır.» m 
tabiî hâkimlikle bir ilgisi ve münasebeti yoktur. «De
lil ikame zorunluğu vardır, yoktur» konusu, usul 
hükümlerini ilgilendiren bir konudur. 

Savunma hakkının kısıtlanması diye bir sual sor
maktadırlar. Bu kanunun çıkarılması esnasında, muh
terem Fleyeti Celile eğer bu kanaatte ise, kısıtlanma 
yacak tarzda bir hüküm getirebilirler. 

BAŞKAN — Evet, yani Genel Kurulun bileceği 
bir iştir, diyorsunuz. Teklifte böyle bir şey var, yok; 
bunu cevaplandırmıyorsunuz efendim. Peki efendim. 
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Teşekkür ederim Sayın Yıldırım, teşekkür ederim 
Sayın Bakan. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak sözlü sorularım vardı, bir kâğıt gönder
miştim, hiç çıkmadı; sırada var mıyım? 

BAŞKAN — Efendim, ben dün Birleşimi yöneten 
sayın arkadaşım Genel Kurula takdim etti diye, sı
rayı tekrar etmedim. Böyle bir endişe varsa hemen 
okuyayım. 

Sırada olanlar: Sayın İbrahim Akdoğan, Sayın 
İlhan Özbay, Sayın Vamık Tekin, Sayın Fahri Öz-
çelik, Sayın Sabri İnce, Sayın Kemal Okyay, Sayın 
Kadir Özpak, Sayın Hasan Cerit, Sayın Cevat Atıl
gan, Sayın Oral Mavioğlu, Sayın Hasan Zengin, Sa
yın Abdi Özkök, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Emin 
Bilen Tümer, Sayın Süleyman Genç. 

Bunlar yazılı olarak soru soracağım diye bize 
müracaat eden sayın arkadaşlarım. 

Sayın Zeki Tekiner, Sayın Hayrettin Uysal, Sa
yın Ali Nejat Ölçen, Sayın Doğan Öztunç, Sayın Or
han Kayıhan, Sayın İlter Çubukçu, Sayın İlhan Öz
bay -ki, tekerrür-, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın 
Malik Yılman, .Sayın Haşim Benli, Sayın Mehmet 
Şükrü Koç, Sayın Hasan Bütüner, Sayın Ekrem Sa
di Erdem, Sayın Âdlil Ali Cinel, Sayın Atillâ Atilâ, 
Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu, Sayın Osman Orhan Cane-
ri, Sayın Fatma Feriha Öztürk, Sayın Muammer Alı
cı, Sayın Mehmet Emin Sungur ve Sayın Necdet Ök-
men de, Sayın Başkan arkadaşımızın sorusu- üzerine 
«yerimden soru soracağım» biçiminde sıraya giren de
ğerli arkadaşlarımdır. 

Sayın İbrahim Akdoğan, buyurun efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kanım; 
1. — Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin 

kapsadığı suçların Devlet Güvenlik Mahkemeleri kap
samına girip girmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Şöy
le ki; 240 ncı madde, görevini kötüye kullananlarla 
ve onların işlediği suçlarla ilgilidir. Örneğin; Sayın 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i hükümet 
kurmakla görevlendirmiştir. Sayın Demirel hükümet 
kurma görevini sürdürürken, bu görevini kötüye kul
lanmıştır. Parlamenter rejime halkın inancını sar
sacak fiil ve eylemler içerisinde bulunmuştur. Kanım
ca, ülkede parlamenter rejime halkın inancı sarsılır
sa, o ülkede devletin de güvenliği tehlikede demektir. 

Şöyle söylüyorum : Bunlardan ötürü Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesinin Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kapsamına alınması düşünülüyor mu, 
düşünülmüyor mu? 

2. — Ankara valisi TÖB-DER'i kapattı. Kapatma 
gerekçesinde çok ağır suçlamalar vardı. Danıştay, ka
patma kararında yürütmeyi durdurma karan aldı. 
Ankara valisi böylelikle Töb - Der'i suçlarken bir 
müfteri durumuna geldi. Büyük bir öğretmen kitlesi
ni çok adî bir şekilde suçlayan Ankara valisi kanım
ca büyük bir suç işlemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bir hususu rica 
ediyorum. Sayın valiye kullandığınız deyimi lütfen 
yumuşatarak kullanınız, yani İçtüzük hükümleri içe
risinde kullanınız. 

İBRAHİM AKDOĞAN ı(Kocaeli) — Hay hay 
Sayın Balkanım. 

Kanımca, 100 bin öğretmeni haksız yere suçla
mayanın o toplumda Devletin, Hükümetin tayin et
tiği bir val'i olma'sınıdan dolayı vaitanıdaşın Devlete 
karşı 'güvenli sarisılırj Dolaiyısiyle Ankara Valisi gibi 
görevini kötüye kullananların, da suçlarının Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kapsamına alınmasını düj 

sunuyorlar mı< düşünmüyorlar mı? 
Sual 3 : İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk, 

keyfî bir 'tultumla Ankara Belediye 'Başkanı Vedat 
Dalokay'ı görevinden almıştır. Danıştay, buna da 
yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kanımca bu
rada Sayın İçişleri Bakanı, ülkede hür demokratik 
rejime bir gölge düşürmüştür. Halkın oyu ile gelen 
bir belediye başkanının keyfî Ibir 'tutumla alınıbile-t 
ceği inancının halkın arasınfda yayılması, o ülkede 
(demokratik rejime ıgöİge idüşürür, IdolayMyle dev
letin igüvenlği sarsılır. Sayın İçişleri Bakanının iş
lediği ibu fiilinden 'dolayı, yiani görevini kötüye kul-. 
landığından 'dolayı ıbu suçu da Devlet Güvenlik Mah-' 
kemeleri kapsamına alınacak mı, alınmayacak mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
,Bu Sorulardan 24G'la ilgili olan 9 ncu madde 

muhtevası içerisin'dedir. Diğerleri için, Sayın Ba-< 
kan buyurunuz efenidioı. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, arkadaşımızın sorduğu 
suallerden bir tanesi, Türk Ceza Kanununun 240 neı 
maddesidir. Bu, teklifte görülmemıektddir. Ancak, 
takdir Parlametonun olacaktır. Parlamento arzu et
tiği takdirde 240'ı da Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kapsamına alabilir. 

Diğer suallerinden, Ankara Valsa ile ilgili olan 
sual, bizim konumuzla ilgili olmayan 'bir sualdir.; 
Buna rağmen, mesele 'bir soruışıturma 'konusudur. 
İlgili merciler her halde gereğine tevessül, edecekler
dir. 
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,Keza, 3 ncü sualin cevabı da bu 'şekilde verilmiş 
oldu. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Teşekkür 
öderim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İlhan Özbay, buyurunuz efendim.; 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
önerimize uyarak suallerimi çok kısa ve gerekçesiz 
olarak tevcih etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Özbay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Ama Sayın Baka

nın da; suallerime, suallerinin ciddiyeti içinde cid
dî olarak cevap vermedikleri takdirde, kanunun bir 
hakkın isuiisltimalinıi himaye etmeyeceğini gayet iyi 
bilmeleri gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zaten ciddî olarak ce
vap veriyorlar efendim. Sayın Özbay, siz Ibuyurum 
sualerinizi sorun, bunun itaritı'şmlasını, konuşmasını 
yaptık efendim, 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — •Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünden Sayın Bakan ne anlıyor? 
Cepheleşmeyle Devletin ülkesi ve bütünlüğü kabili 
telif midir? 

2. Hür demokratik düzenden Sayın Bakanını 
ve Hükümetin anlayışı nedir? Devlet Güvenliği kav
ramımda, güvenlik kavramı Anayasa 'Mahkemesi ka
rarlarında nasıl açıklanmıştır? Bu husustan Sayın 
Bakanın bilgisi var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Özbay, son sorunuzu anla
yamadım efendim. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Devlet güvenliği 
kavramı Anayasa Mahkemesi kararlarımda nasıl açık
lanmıştır? Bakanın, bu 'hususta bilgisi var mıdır? 

3..: — Devlet güveniğinden Sayın (Bakan ne lanla-: 
mktadır? 

BAŞKAN — Devlet güvenliğimden mi? 

İLHAN ÖZBAY (İstanbu) — «Devlet güvenli
ği» kavramından Sayın Bakan ne anlamaktadır, Hü-, 
kümet ne anlamaktadır? Hükümet adıma cevap ver-: 
sin Sayın Bakan. 

Bu kısa suallerime gayet ciddî olarak cevap ver
mesini rica ediyorum. Eğer birinci madde ile ilgilü 
suallerime cevap vermek istiyorlarsa, aynen birinci 
maddenin kendisine bakarak bu sualleri sordum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Biliyorum, teşekkür ederim Sayın 
Özbay, 

(ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir talebim olacak. 

İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince suallerin na
sıl olacağı tasrih edilmiştir. Başkanlık re'sen bunu 
nazarı iltibare almalıdır. Açıkça beli, meşru veya 
başka kaynaktan kolayca öğrenilecek sorular sorula
maz, der. Diğer unsurlar da var. 95 mel maddede 
böyle şeyler var. Lütfen okuyun ,omdan sonra de
vam >edersiniz, 

BAŞKAN — Sayın Battal, biz bu kurala arkadaş
larımızı davet etmek için, sorulan sormaya başla
madan 'evvel bir tek sayın üye hariç değerli arkadaş
larımızdan İçtüzüğün bu maddesini de hatırlatarak 
mümkün olduğu kadar Başkanlığa yardımcı olmala
rını rica ettik. Arkadaşlarımın anlayış göstereceğini 
biliyorum. İstatistilkî malûmat ve saire konuların
daki itirazınız doğrudur, zaten Sayın Bakan da ay
nı hassasiyeti gösteriyorlar. Eğer iistatistikî bir bil
gi, yani başka kaynaktan öğrenımelıeri mümkün olan 
bir bilgi var ise, Sayın Bakan da bunu cevaplıyorlar 
veyahut da «yazılı cevap vereceğim» biçiminde ce
vaplıyorlar. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan 
95 moi maddeyi öğretin. 

BAŞKAN — Sayın Battal, zatıâlimiz milletvekili
siniz. Bir Başkan, olarak zatıâllimiz de burada otur-
sanız, sayın arkadaşlarımızın konuşmasının ilk oüm-
leleıiimdem ne söylemek istediğimi anlamak insanüstü 
bir vasıftır, bu bende yok. 

,ŞENER BATTAL .(Konya) — Estağfurullah, 
ben size faydalı olmak için bahsettim. 

BAŞKAN — Değil mi efendim? Yani arkadaş
larımız, işitiyoruz ki içtüzüğe uygun olarak hareket 
etsinler, bunu ikaz ediyoruz. Değerli arkadaşlarım 
milletvekilidir. İçtüzüğü de benim kadar bilirler. 
Ancak Başkanlığa da yardiimcı olabilmek için çaba 
sarf edeceklerini zammediyorum. 

Bunun dışımda, Başkanlık olarak ikide bir, «Yok 
efendim gerekçe söylüyorsun, yok soru sormadın» 
gibi devamlı ikaz etme imkânıma, siz de Başkan olur
sanız yarın İnşallah, .buna kavuşamazsınız. Müm
kün değil, arkadaşlarım in anlayışıma sığınıyorum. 

Evet Sayın Bakan buyurmaz mısınız? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan...; 
BAŞKAN — Bu cevapları alayım Sayın Ölçen. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Sayın Başkan, güvenlikten me anladığı
mız şeklimde bir sual varit olmuştur. Şahsen Dev
let güvenliğinden ne anladığımızdan ziyade, arkada-ı 
şımızdan şunu beklerdim: Evveljemirde Anayasa-
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nın gerekçesini lâyıkı veçhile tetkik ettikten sonra bu 
suali sorsunlar. Oradan en güzel cevabı'alacakları
na inanimaiktayım. 

İLHAN ÖZBAY (İstanibul) — Sayın Başkan, 
lütfen ben... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
'buyurun da cevaplandıralım. Bitirmedik. Müsaade 
buyurun, sabrödin. 

.BAŞKAN — Buyurumuz Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Devlettin güvenliğimden ne anladığımı
za gelince, iç ve dış güvenliği anlarız. Dolayı'sıyle 
arkadaşımızın bu husustaki suallerine bu sekide ce
vap vermekle yetiniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru, «ülkesi ve mil
leti ile bütünlüğünden ne anlıyorsunuz?» şeklinde idi; 
«Devletin güvenliğinden ne anlıyorsunuz» şeklinde 
idi. Yani şunu arz ediyorum efendim... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, Bakanı imtihan mı ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, izin verir misiniz 
efendim şu işi biz yürütelim? 

«Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü», birin
ci madde, «hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirten Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendiren suç
lara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulur» biçimindeydi. Sanıyorum ki, Sayın Özbay' 
in soruları diğer arkadaşlarımın sorularına katılmakla 
birlikte, maddenin oylanması sırasında değerli arka
daşlarımızın Hükümetimizin bu konudaki görüşleri
nin ne olduğunu anlamak bakımından en isabetli so
rulardan birisi idi. Doğrudan doğruya madde ile il
gili idi Sayın Bakan; ama, «cevabım bu» dediğiniz 
anda bununla yetinmek zorundayız. Sizi başka ceva
ba zorlayamam. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim bu sual kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin gerekçesinde yer almış bulunmaktadır ve 
aynen şöyle demektedir : «Bu ma idede yer alan 
fiiller devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümler ola
rak tanımlanmaktadır. Bu fiillerden 125 ilâ 145 nci 
maddelerde yazılı olanlar, Askerî Ceza Kanununun 
54 ncü maddesi ile vatan aleyhine cürümler olarak 
belli edilip, özellikle söz konusu fiiller, Türk Ceza 
Kanununun 4 ncü maddesi gereğince de devletin em
niyetine, güvenliğine karşı işlenmiş suçlar olarak ifa
de edilmektedir» Gayet açık bir şekilde belirtilmiştir. 
Hükümet olarak da bunu anlıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yani 
«Bu gerekçeriin dışında bir şey anlıyor musunuz» di^ 
ye soru tevcih edilmiş olabilir. 

Sayın Ölçen?.. 
ALİ NİEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Hükümetle bir noktada ne olursa olsun mutabakata 
varmamız şarttır. O da, bizim sorulardan ne anladı-: 
ğımız, Hükümetin sorulardan ne anladığıdır. Tüzükte 
soru müessesesi, yasalar görüşülürken, Hükümetin yü-: 
rütme organı olarak bu yasayı kendi siyasî çıkarlarn 
na mağlup olmadan tarafsız olarak, dirayetle kulla-; 
nıp kullanmayacağına dair Yüce Meclise sınav ver-* 
mesidir. Bu sorular Hükümetin sınavıdır. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, hakkınız. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanibul) — Bu sınav, so-; 

ruların cevaplanmasıdır. Bu sınavda Yüce Meclis eğer 
kuşkuya düşer ise, o yasayı, o yasanın o maddesini 
reddedebilir, kuşkuya düşmez ise kabul edebilir. Şu 
halde Hükümet böyle bir yasayı yahut diğer yasaları 
dirayetle, tarafsızlıkla ve siyasî çıkarlardan uzak ola-; 
rak kullanacak mıdır, kullanmayacak mıdır? Mesele
nin açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bizim ciddî kuş
kularımız var. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... Sayın Ölçen... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan.... 
Sayın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir şey rica ediyorum 
efendim; bu konu oturumun başında ve sorular so
rulurken izah edildi, açıklandı... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanibul) — Hükümet ka-. 
çıyor Sorulardan... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, yani Hükü
met kaçıyorsa veya Hükümet kendi anlayışı biçimin
de cevap veriyorsa, Başkanlığın şu veya bu şekilde 
cevaba zorlama imkânı yok, rica ediyorum 

Teşekkür ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet de 
sınavdan kaçıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen çok rica ediyorum, çok 
teşekkür ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir dakikanızı rica ediyorum. Hükümet cevap verme
yeceği için değil, yapısı berrak olmadığı için kaçıyor, 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim... Teşekkür 
ederim Sayın Ölçen... Rica ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yapısı muğ
lak olduğu içiin cevaplandırmadı, rejim bakımından 
tehlikeli olduğu için cevap veremiyor ve bu sınavdan, 
bu sorulardan kaçıyor. 
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BAŞKAN — • Sayın Ölçen rica ediyorum... 
Değerli arkadaşlarımızın aydınlanabilmesi için 

Başkanlık olarak istirhamda bulundum Hükümetten. 
Bu istirhamım emir değildir, baskı değildir. Başkanı
nız olarak sizi temsilen bu ricada bulundum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Kazan, 
Hükümet Meclisin baskısı altındadır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ölçen... Sa
yın Ölçen lütfen efendim... Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hükümetin bu 

konuda vermiş olduğu cevaplarla bir imtihan verdi
ğini ortaya koymaya çalışan C. H. P.'nin Sayın Grup 
Başkanvekili, sorulan suallerle Halk Partili milletve
killerinin de imtihan vermekte olduğunu lütfen ka
bul buyursunlar. (M. S. P. sıralarından alkışlar) (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan, ta
biî... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bütün Meclis 
üyeleri imtihan eder, sorar, kabul ediyoruz bunu. 
Burada üyeler jüridir, bunu anlıyoruz. Soru soruyo
ruz, cevap bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — ikindisi, sorulan 
sualler içinde Baş'kan olarak sayın Hükümet tevdi 
edilmemesi lâzımgelen birtakım soruları ayıklamı
yorsunuz ve tevcih ediyorsunuz. Rica ediyormu, bu
na dikkat etmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bu 'benim görevim ve 
dikkat ediyofsanız ayıklamaya çalışarak, takdirimi 
en iyi şekilde kullanmaya çalışarak sual tevcih ediyo
rum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hiç bir soruyu 
ayıklamadınız. 

BAŞKAN — Sayın Kazan... Sayın Kazan, sayın 
iki arkadaşım, benden önce iki değerli arkadaşım 
oturum yönetti, hiç böyle bir müdahalenizi görme
dim. Değerli arkadaşlarımdan ricanın dışında şu ve
ya bu şekilde sual tevcih edeceksiniz diye bir müda
hale de vaki olmadı. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu müdahaleyi 
gerektiriyorsunuz. Zaman zaman yaptığınız ifadelerle 
Hükümeti âdeta baskı altına alma'k istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok rica 
ederim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen Hükü
metin baş avukatı mısın? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Cevap verip ver
memekte serbesttir. 

BAŞKAN — Efendim, ben de aynı şeyi arz ettim. 
Hükümet elbette cevap verip vermemekte muhtardır. 
Ben ancak değerli... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet 
Meclisin baskısı altındadır, bu baskıdan kendisini kur
taramaz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Baskı altında de
ğil, denetimi altındadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sorulara cevap ver

meyen Hükümet değildir, aslına bakarsan. Cevap ver
miyorsa Hükümet değildir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Vermiş oldukları 
cevaplan o şekilde tefsir ediyorsunuz, cevap verme
miş gibi... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Nitelikleri 
Anayasada belirli bağımsız müessesedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, ne zamandan beri Sayın Kazan Hükümetin avu
katlığını üzerine aldı? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet 
baskı altındadır, gensoru bir baskı müessesesidir. 

BAŞKAN — Sayın Vamık Tekin, buyurunuz 
efen'dim. • •k "3$ 

Efendim, Başkanlık olarak diyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani, Hükü-; 
met millî iradenin baskısı altındadır; bu baskı Par
lamentonun vazgeçilmez unsurudur. Buna alışacaksı
nız. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tekin. (Milletve
killeri arasında karşılıklı konuşmalar) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Mecelleyi sor
madı Sayın Başkan. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Burası 
sermayenin parlamentosu değil. 

BAŞKAN — Ama siz de söz almadan konuşuyor
sunuz Sayın Bözgeyik. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — İkaz edi
yorum Sayın Başkan, dikkatinizi çekiyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu bölmeler 
suntadan da değil. 

'BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, rica edi
yorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Tekin. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan Hükümet adına birkaç soru
mun cevaplanmasını rica ediyorum. 
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Birinci sorum : Anayasanın ikinci maddesinde 
Cumhuriyetin temel nitelikleri, millî, demokratik, lâ
yık ve sosyal bir hukuk devleti olarak belirlenmiştir. 
Hukukun temel kaidelerinden birisi, herkesin tabiî 
hâkiminden başkasının huzurunda yargılanamayacağı 
ilkesi olduğuna göre; kurulacağını umdukları bu 
mahkemelerin hukukun tabiî hâkim ilkesdne uygun 
olup olmadığı konusunda Hükümet ne düşünmekte
dir? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Gerçek hâkim... 
HASAN VAMIK TEKİN (Devamla) — Tabiî 

hâkim, gerçek bağımsız hâkiim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

HASAN VAMIK TBKlN (Devamla) — Anaya
sanın, Cumhuriyetin niteliklerinden birisi saydığı 
lâyiklük ilkesine karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesinde tarif edilmekte ve 
müeyyidesi konulmakta, cezalandırılmaktadır. Türk 
Ceza Kanununun 163 ncü maddesi bu teklifin 9 ncu 
maddesiyle kapsam dışı bırakıldığına göre, teokratik 
devlet düzeninin kurulmasını Sayın Bakan Anayasa
nın 2 nci maddesi karşısında, Cumhuriyetin temel 
lâyıikM'k ilkesiyle nasıl bağdaştırmaktadır? 

Üzlerinde konuştuğumuz birinci maddeyi «Cumhu
riyetin lâyiklik ilkesi hariç» şeklinde tedvin etselerdi, 
aca'ba hiç olmazsa biraz daha dürüst, biraz daha sa-
mirrii davranmış olmazlar mı idiler? Bu konuda Hü
kümetin görüşü nedir? 

ıBAŞKAN — Ta'biî teklif sahipleri için söylüyor
sunuz, değil mi efendim? Teklif sahipleri... Hüküme
tin tasarısı olmadığına göre, «Bu konuda ne düşünü
yor?» diyorsunuz. 

HASAN VAMIK TEKİN (Devamla) — Hükü
met teklifin her maddesüni müdafaa ediyor, sahip 
çıkıyor. Bu konuda ne düşünmektedir? 

Üçüncü sualim : Çalışanların sosyal haklarını el
de edebilmeleri 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanunu ile sağlanmıştır. 9 ncu madde ile 
bu kanunla ilgili suçlar da kanun kapsamına alın
maktadır. Cephe Hükümetinin Başbakanı birkaç de
fa halk huzurunda bu mahkemelerin işçi haklarıyle 
ilgüsli olmadığını söylemiştir. Çalışanların haklarını 
alabilmeler'i, devletin güvenliği ile ilgili olduğu için 
mi, yoksa büyük sermaye çevrelerinin korunmasıyle 
ilgili olduğu için mü bu teklif kapsamına alınmıştır? 

Sayın Başbakanlarının Devlet Güvenlik Mahke
melerinin işçi haklarıyle ilgisi olmadığını beyan et
mesi, - 9 ncu madde ile de belli olduğu üzere - işçi 
hakları, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunuy-

le ilgili suçlar bu kanun kapsamına alındığına göre, 
acaba halkı aldatmak ve yalan söylemek sayılabilir 
mi? 

Sorularım bunlar Sayın Başkanım, Sayın Bakan
dan İçtüzük gereğince tatminkâr cevaplar bekliyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tekin, teşekkür ederim. 
Sayın Tekin, tabiî hâkimle ilgili olarak sorduğu

nuz soru Sayın Bakanca daha evvelce cevaplandırıldı. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Çok özür 

dilerim Sayın Başkanım, takdirinize saygı duyuyo
rum. Yalnız, benim sorduğum Sayın Hasan Yıldı-
rım'ın sorduğundan daha değişiktir : Ait olduğu, yar
gılanacağını bileceği hâkim huzurunda yargılanması 
konusudur. 

BAŞKAN — Bu, tabiî hâkim müessesesi olmuyor 
mu Sayın Tekin? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Yıldırım başka açılardan sormuştur. Tabiî hâkim il
kesinin, birkaç, belirgin konularını sormuş idi. Ben 
genel olarak soruyorum. Meselâ; savunma hakkının 
kısıtlanması, yargılamanın eşit olması konularını Sa
yın Yıldırım sormuşlardı. Ben, «genel olarak tabiî 
hâkim kavramına, tabiî hâkim müessesesine aykırı 
mıdır?» diye soruyorum. 

BAŞKAN — «Genel olarak Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluşu tabiî hâkim müessesesine 
aykırı mıdır?» şeklinde sual tevcih ediyorsunuz? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, siziin de ifade buyurdu
ğunuz gM, bu sual mü'kerreren sorulmuş ve cevap
landırılmış olmakla birlikte, faydalı olur düşüncesiy
le bir kere daha cevaplandırmak istiyorum. 

Tabiî hâkim ve mahkeme ilkesi yönünden Ana
yasaya aykırılığın geçerli bir iddia olmaması icap 
eder. Anayasanın değişik 32 ndi maddesi gerekçesi 
bu kavramı tartışmaya yer vermeyecek bir şekilde 
belirtmiş ve tabiî hâkim deyimiyle bir suç işleyen 
kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemenin, suçu 
işlediği zaman, yürürlükte olan kanunun vazifeli ve 
yetkili saydığı mahkeme bulunduğunu açıkça göster
miştir. Teklif metni bu nitelikleri tamamen taşımak
tadır. Öte yandan, bazı çevrelerce sanıldığının aksine, 
özel uzmanlık isteyen konular için önceden çıkarıla
cak kanunlarla, özel mahkemeler kurulmasına engel 
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teşkil etmez ve özel mahkemelerin kurulması veya 
bazı mahkemelere özel görevler verilmesi de tabiî 
hâldim teminatını zedelemez. Gerçekten Anayasal bir 
metne dayanmadan işlemekte olan Toplu Basın Mah
kemeleri, Trafik' Mahkemeleri gibi, özel nitelikleri 
taşıyan yargı mercilerinin Anayasaya aykırı oldukla
rı iddia edilemez. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Askerî 
hâkim var mı orada? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Müsaade buyurun efendim, biraz sa
bırlı olun Bakın ben sizi sabırla dinliyorum değerli 
arkadaşlarım. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Anayasa neden de
ğişti onu da söylesin? 

BAŞKAN — Sayın Akkiray, rica ediyorum, rica 
ediyorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Nitekim Anayasa Mahkemesi, Türk pa
rasının Kıymetinin Korunması hakkında 1567 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi ile Adalet ve Maliye Ba
kanlarına bu kanunla suç sayılan fiillerin yargılan
masını yapacak mahkemelerin kurulması ve bunların 
yargı çevrelerinin tayini yetkisinin verilmiş olmasını, 
başka bir deyişle kambiyo işlerine bakacak özel mah
kemeler kurulmasını tabiî hâkim ilkesine ve Anaya
saya aykırı bulmamıştır. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Nasıl 
mantıktır anlayamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın AkMray, rica ediyorum. Hü
kümeti bir yönde cevap vermeye zorlama imkânımız 
yok efendim; cevapta tamamen serbest Sayın Ak'ki-
ray. 

Evet buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Sayın Başkan, tahmin ediyorum biz 
suallere cevap veriyoruz. İtiraz edenler, verdiğimiz 
cevapları anlayamıyorlar her halde; ifadem bundan 
ibaret. 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Diğer ikli madde sizin de takdir edece
ğiniz gibi, görev maddesi ile ilgili olan hususlardır. 
Sırası geldiği zaman orada gerekli cevapları verece
ğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 

Başkanım, ben 9 ncu maddede,., 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir hususu 
tekrar arz etmek istiyorum : Sayın Tekin, zatıâliniz 
sorularınızı sordunuz, Sayın Bakan dinlediler. Ceva
bın muhtevası hakkında Başkanlığın takdir yetkisi 
yok. Cevabın muhtevasını Sayın Bakan takdir eder. 
Sayın Bakana, «şu kadar konuşacaksınız, şöyle ce
vaplandıracaksınız» şeklinde bir uyarıda bulunmamız 
mümkün olmadığı için, cevabı ile yetinmek zorunda
yız Sayın Tekin. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkanım, takdirinize saygı duyuyorum, defaatle be
lirttim. Ancak, Sayın Bakan, sorduğum soruların bu 
madde ile ilgili olmadığını söylerler. 

BAŞKAN — Efendim bir cevap... 
'HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Efendim 

cevap değil bu. 
BAŞKAN — Bir cevap Sayın Tekin. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Efendim, 

sosduğum soruyu her halde iyi anlamadılar. 9 ncu 
maddeden bahsederken, genel kapsamını gösterirken, 
hangi hususların yargılanacağını bu görüştüğümüz 
1 nci maddenin ışığı altında tespit edilmiştir... 

BAŞKAN — Kapsamı dahilinde, doğru. Çünkü, 
kuruluşla ilgili 1 ndi maddede... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Bakan bunun ışığı altında benim 1 nci madde ile 
doğrudan ilgili iki sorumu, tadadı olarak maddeleri 
sayan, sadece tadadi görüp, 9 ncu madde ile ilgili 
sayarak nasıl cevaptan istiinkâf eddbilir? 

(BAŞKAN — Efendim, cevaptan istinkâf edip et
memek, yani «Ben cevap vermiyorum» diyemez Hü
kümet. Ancak, verdiği cevabın kapsamını Başkanlık 
takdir edemez, yani «Siz soruyu cevaplandırmadınız, 
şu şekilde cevaplandıracaksınız» diyemez. Soru so
ran değerli sayın üyenin de bu hakkı yok. Cevap 
kapsamını Hükümet takdir eder Sayın Tekin. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkanım, cevap kapsamını muhakkak Hükümet tak
dir eder. Yalnız, İçtüzüğün ilgili maddesine göre, eğer 
benim bu sorum... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bu 
şekilde soru sorulmaz efendim. 

BAŞKAN — Ne yapayım Sayın Ertem? Yani sa
yın milletvekillerinin soru sorma hakkını ellerinden 
alamam. Devamlı ikaz halindeyim Sayın Ertem. Siz 
de biliyorsunuz bunu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Güzelce ikaz etti
niz, daha fazla uzatmanıza gerek yok Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Ben de rica ediyorum arkadaşımdan, 
yani sayın milletvekillerine «sayın milletvekili» diyo
ruz ve bu şekilde hitap zorundayız. Ricanın dışında, 
istirhamın dışında, saygının dışında hiç bir şey söy
leme imkânımız yok Sayın Ertem. 

HASAN VAMIK TEKÎN (Giresun) — Sayın 
Başkanım, son bir konuyu arz etmek istiyorum efen-
'dim. 

Sayın Bakanın, bu cevap tarzı geçerli olsa, îçty-
zük gereğince benim tevdi ettiğim sorunun, üzerinde 
konuştuğumuz madde ile ilgili olmadığını Yüce Baş
kanın ıbana ifade etmesi, soruyu Hükümete tevdi edil
memiş sayması gerekir idi... 

BAŞKAN — Sayın Tekin, karşılıklı diyalog ha
linde bulunmamızdan üzgünüm. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Başkan 
olarak madde üzerinde sorduğumu kabul ediyorsunuz 
da.... 

BAŞKAN — Sayın Tekin, zatıâlinizin sorularını 
Sayın Bakana tevcih etmem, Başkanlığın, madde 
kapsamı içerisinde gördüğünün anlaşılmasıdır, değil 
mi efendim? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Evet 
efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın; «Madde muhtevası 
dışındadır» demek hakkıdır; «Madde muhtevası içe
risindedir, cevaplıyorum» demek de hakkıdır. Yani, 
anlatamadığım bir husus var, cevap muhtevasını, ce
vap kapsamını Başkanlık takdir edemez Sayın Tekin. 

Teşekkür ederim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Temel 
1 nci madde üzerinde sorduğum soruyu, 9 ncu mad
deyi Iben... 

'BAŞKAN — Sayın Tekin, nasıl yaparım? Başka 
çaresi yokr. 

HASAN VAMIK TERÎN (Giresun) — Doğru 
efendim, yapılacak «bir şey yok efendim. 

İBAŞKAN — Başka çaresi yok efendim. 
'Sayın Fahri Özçelik, buyurunuz efendim. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkanım, 
bu Kanunun 1 nci maddesi; Devletin ülkesi milletiy
le ibütünlüğü, hür demokratik düzen, Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve devlet güvenliğini doğrudan ilgi
lendiren suçları içine almaktadır. 

Buna göre : 
1. — Devletimizin ülkesini koruma kisvesi altın

da, süper devletlerden herhangi birine topraklarımız 
üstünde veya karasularımız içinde üsler kurmak su

retiyle Devletimizin bağımsızlığına gölge düşürenler, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanacak
lar mıdır, yargılanmayacaklar mıdır? 

2. — Milletimizi ırkçı bir düşünce ile «Kürt, 
Türk» diye ayıranlar; «Türkistan'daki Türkler durur
ken, ben, nasıl olur da lazl'ara, çerkezlere kardeşim 
diyebilirim» diyen Başbakan Yardımcıları ve onun 
gibi düşünen ırkçılar bu maddenin kapsamına giri
yor mu, girmiyor mu? 

3. — Milleti e'kbn'omik çelişkilerle dolu grup
lara ayırarak, daha doğrusu, Devletin olanaklarını 
küçük bir azınlığın hizmetine vererek, her mahalle
de bir milyoner yaratırken, geride bıraktıkları geniş 
halk kitlelerinin ezilmesine yardım edenler, kişiyi, 
toplumu ve Devleti ayakta tutan en güçlü kaynak 
olan emeğin değerini vermemek suretiyle emek - ser
maye çelişkisini zirveye çıkarıp bunalımlar yaratan
lar Devlet güvenliğini koruyorlar mı, korumuyorlar 
mı? Bu bunalımın yarattıkları kişiler ve kurumlar 
bu maddenin kapsamına giriyor mu, girmiyor mu? 

4. — Bu kanun ve 1 nci maddesi bu biçimde uy
gulandığı takdirde, maddedeki, «Hür demokratik dü
zen»! deyimini içerecek ölçüler içinde yazarlar düşün
düğünü yazıp, çizerler düşündüğünü çizip, okumak 
isteyenler de arzu ettiğini okumak olanağını bula
bilecek midir? 

5. — Bu kanunu, en mükemmel kanunları bile en 
kötü biçimde uygulayan Cephenin elinde; köylünün, 
işçinin ve tüm yoksulların kurtuluş mücadelesi ol
makta etkin bir araç olarak kullanacaklar mıdır, kul
lanmayacaklar mıdır? 

6. — Bu kanunun bu maddesi uygulandığı tak
dirde ileriye dönük, halkın uyanışına dönük demok
ratik kuruluşlar çalışma olanağına sahip olacaklar 
mıdır, olamayacaklar mıdır? 

7. — Açık kapılar önünde Müslümanlık, kapalı 
kapılar ardında masonluk tellallığı yapanlar; dinimi
zin siyasî ve ekonomik çıkarlarının aracı olarak kul
lananlar bu maddenin kapsamına girecekler midir, 
yoksa girmeyecekler midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın Özçelik, düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak 

sorduğunuz dördüncü soru daha evvelce cevaplandı
rıldı. Diğer konularda Sayın Bakana soruları tevcih 
ediyorum efendim. 

Buyurunuz efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

bu sorulmuş olan sorulan açık ve belli konular ola
rak tavsif edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? 
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BAŞKAN —• Anlayamadım efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 94 ncü madde, 

«Sorulan soruların açık ve belli konular üzerinde ol
ması lâzımdır», diyor. Bu sizi de bağlar, bizi de bağ
lar. 

BAŞKAN — Elbette. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sorulmuş olan bu 

sorular - altı sorunun altısını da dinledik - açık ve 
belli bir konuyu çerçeveliyor mu, çerçevelemiyor 
mu? 

BAŞKAN — Gördüğüm kadarı ile çerçevelediği 
için.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır, çerçeve
lemiyor. 

BAŞKAN — Çerçevelediği için tevcih ediyorum 
Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır, çerçevele
miyor. 

BAŞKAN — Zatıâliniz takdir edecek değilsiniz 
ki Sayın Kazan bunu. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
siz takdir edeceksiniz, ama... 

BAŞKAN — Sayın Kazan size bir şey söyleye
yim : 240 ncı maddenin 9 ncu madde muhtevası içe
risinde olduğunu ifade ettim. Sayın Bakan, Başkan
lığın bu uyarısına rağmen cevap verdiler. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Orada soru bel
lidir. 

BAŞKAN — Yani, Başkanlığın sorduğu suallerin 
dışına da Sayın Bakan çıkabiliyorlar ve cevap veri
yorlar, yarar gördükleri için. Bunda da hiç bir sa
kınca yok. Şimdi Sayın Bakanın hangi sorulara ce
vap verip, hangi sorulara cevap vermeyeceğini değil 
de; sorulan sorulara cevap almak için soru soruyo
ruz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Vermiş olduğu
nuz misalde konu bellidir, açıktır; 240 ncı madde
dir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ama şu anda so
rulmuş olan soruların ne konusu bellidir, ne çerçeve
si bellidir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Kazan, «Dü
şünce özgürlüğü ile ilgili olan suçlar bu kanunun kap
samı içine girecek mi?», sorusu açık ve seçik değil 
mi? 

Sayın arkadaşımın sorduğu sorulardan bir diğe
ri; «Masonlukla ilgili olarak yapılacak olan takibat

lar acaba Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamı 
içerisine giriyor mu girmiyor mu? Bu açık değil mi, 
rica ediyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu ikisi açıktır, 
bundan sonrası açık değildir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Kazan bu
nu bilinçli bir şekilde yapıyor; eski Adalet Bakanı ol
ması hasebiyle. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Masonluk 
ve Müslümanlık suç mu? 

BAŞKAN — Evet efendim, ben sorulan tevcih 
ettim. Hepsini aynen not alamadığım için Sayın Ka
zan hepsini sorsam açıktır diyeceksiniz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, görüşülmekte olan Dev-* 
let Güvenlik Mahkemeleri teklifinin 1 nci maddesi
dir. Arkadaşımızın sorduğu suallerin heyeti umumi-
yesi 1 nci maddenin muhtevası içine girmemekle be
raber, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevini ta
yin eden 9 ncu madde, hangi fiillerin suç olacağını; 
hangi fiillerden kimlerin tecziye edileceğini açık bir 
şekilde tespit etmiş bulunmaktadır. Buna rağmen, 
9 ncu maddeye alınması iktiza eden başka fiiller var 
imdir; çıkarılması iktiza edenler var mıdır, şeklinde
ki çalışmalar Yüce Meclisin önünde yapılacak ve bu
nu Yüce Meclis tayin ve tespit edecektir. 

Buna verebileceğim cevap bundan ibarettir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yalnız Başkanlık olarak ben bir hususu hem Yü

ce Heyete, hem de Sayın Bakana ifade etmek isti
yorum. 

Sayın Bakan, gördüğüm kadarıyle Devletin ülke
si ve milletiyle bütünlüğü vesair konuların tamamı 
mahkemenin kuruluş gayesini ihtiva eden madde de
ğil mi efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın sorduğu soruları, 
sanıyorum ki bir yanlış anlayışsa bağışlayınız lütfen, 
Genel Kuruldan da aynı istirhamda bulunuyorum; 
kuruluşu için oy kullanan değerli arkadaşlarımız 9 
ncu maddeye gelmeden evvel, acaba hangi maddele
rin 9 ncu madde muhtevası içerisine girmesini Hükü
met düşünüyor, ona göre oy kullanayım, kullanma
yayım endişesini taşırlar mı, taşımazlar mı acaba? 
Taşırlar değil mi efendim?.. 

900 — 



M. Meclisi B : 141 7 , 10 . 1976 O : 2 

Başkanlık olarak Sayın Hükümetimize tevcih et
tiğimiz sorular, kuruluş maddesi olması nedeniyle 
kapsamın tamamını ihtiva ettiği içindir. Yoksa 9 ncu 
maddede hangi suçların muhteva içerisine, kapsam 
içerisine, görev içerisine gireceği, hangilerinin girme
yeceği elbette Yüce Meclisin takdirine mevdu bir 
şeydir. 

Değerli arkadaşlarımız Hükümetimizin bu konu
daki görüşünü almak istiyorlar sanıyorum, kuruluşa 
oy vermek için veya vermemek için. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜ OĞLU 
(Sakarya) — Efendim, 9 ncu madde görüşülürken 
bunu arz edeceğiz. 

1 nci maddeye, hepinizin malumu olduğu gibi, 
Anayasanın 136 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aynen 
alınmıştır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Bunun bir başka türlü izahı mümkün 
değil, izahı orada var. Bunun dışında ne gibi bir izah 
beklemektedirler ben de merak etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı diyalogdan, 
biraz evvel söylediğim gibi, özür dilerim... Şunu söy
lemek istiyorum : Mahkemenin... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim, anladım sorunuzu. 

BAŞKAN —' Mahkemenin kapsamına giren hu
suslar doğruysa, mahkemenin kuruluşu yönünde oy 
kullanabilir bir sayın üye; değilse kurulmayışı yö
nünde oy kullanabileceği için, Başkanlık size, onun 
için sorulan tevcih ediyor. Arkadaşlarımın da aydın
lanması için arz ettim, teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Ben de teşekkür ederim efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Müsaade buyu
rur musunuz Sayın Başkan? 

Sayın Bakan da saygımı suiistimal etmesinler lüt
fen. 

Sayın Bakana 7 tane soru sordum, bir tanesine 
cevap verildiğini buyurdunuz, 6 tane sorum kaldı. 6 
tane soruyu 9 ncu maddenin içerisine koyuyor. 

Lütfen 6 soruma ya teker, teker cevap versinler 
veya yazılı olarak cevap vereceklerse, hiç olmazsa 
Hükümetin âdeti olduğu üzere yazılı soruları sözlü
ye, sözlü sorulan yazılıya çevirecekleri gibi bir be
yanda bulunsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, biraz evvel arkadaş
larıma söylediklerimi aynen tekrar ediyorum : 

Cevap kapsamını Hükümet tayin eder, tespit eder. 
Başkanlık olarak «şu soruyu cevaplandırmadınız, bu 
konuda aydınlatmadınız»! veya aydınlattığını zanne
diyorsa Sayın Hükümet «siz aydınlatmadınız, illâ ay
dınlatınız ve kapsamını genişletiniz» şeklinde bir mü
dahaleye Başkanlığın yetkisi yok. Bunu yaptıramam, 
mümkün değil. Sayın Hükümetin takdirine arz edi
yoruz soruları, cevap kapsamını da sayın Hükümeti
miz takdir ediyor ve arz ediyor. Onun için yapılacak 
başka bir şey yok Sayın Özçelik. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabri İnce. 
SABRİ İNCE (Hatay) — Sayın Başkan, Cephe 

İktidarının başı ve sözcüleri «hürriyetçi demokrasi» 
sözünü dillerinden düşülmüyorlar. Varsa da hürri
yetçi demokrasi, yoksa da hürriyetçi demokrasi... Ne 
var ki hürriyetçi demokrasi yandaşları, demokrasi
nin temel koşulu olan düşünce özgürlüğünü yok et
mek için birbirleriyle âdeta yarışıyorlar. Düşünce öz
gürlüğü tanımayan, sola kapalı rejimi, demokrasi 
olarak nasıl nitelendirebiliyorlar? 

Bu mahkemelerin kurulması bu kutsal özgürlüğü 
kısıtlamıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnce. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim, «Hürriyetleri bu mahkemeler 
kısıtlamıyor mu, netice itibariyle?», şeklinde sual so
ruldu. Biz kısıtlamadığı kanaati içerisindeyiz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, Kars Milletvekili Sayın Okyay Baş

kanlığa gönderdiği önergeyle şu soruları soruyor; ben 
ifade ediyorum: 

«Soru 1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ol
madığı 50 yıllık dönemde ülkenin ve milletin bütün
lüğünü bozucu suçlar nasıl önleniyordu?», 

Sayın Bakan, isterseniz tamamını, yoksa, cevap
larsanız tek tek okuyayım efendim? Tek tek cevap
larsınız... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Efendim, bunlar Ağır Ceza Mahkeme
lerinde ve zaman zaman sıkıyönetim mahkemelerin
de önleniyordu. 

BAŞKAN — Önleniyordu. Teşekkür ederim. 
«Soru 2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri, ege

men sınıfların iç sömürüsünün sürdürülmesini, dışa 
bağlılığı ve emperyalizme hizmeti sağlamak iste
yenlerin baskı aracı olarak kullanılması nasıl önlene-
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çektir? Devlet Güvenlik Mahkemeleri, egemen sınıf
ların iç sömürünün sürdürülmesinin ve dışa bağım
lılığın ve emperyalizmin önlenmesine yardımcı ola
cak mıdır?»' 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Suali bir daha tekrar eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Efendim, bir kelime düşüklüğü var, 
affedersiniz^ 

«Devlet Güvenlik Mahkemeleri, egemen sınıfla
rın iç sömürüsünün sürdürülmesini, dışa bağımlılığı 
ve emperyalizme hizmeti sağlamak isteyenlerin baskı 
aracı olarak kullanılması nasıl önlenecektir?», 

Anladığım şu yanlış anlamıyorsam : «Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, acaba egemen sınıfların iç sö
mürüsünün sürdürülmesine mani olacak mıdır?» Soru 

-her halde böyle. Sonra, «Dışa bağımlılığı ve emper
yalizme hizmeti sağlamak isteyenlerin bu arzularına 
mani olacak mıdır?»; şeklinde soru efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Böyle bir durum varit değil şu anda. 
Tatbikatta, tatbikatçılar, önüne gelen fiillere göre ha
reket edeceklerdir, bunu zaman gösterecektir efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, böyle bir şey bahis konusu 
değildir diyorsunuz. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Değildir tabiî. 

BAŞKAN — «Üçüncü soru: Hür demokratik 
düzen, yalnız emeği sömüren, egemen çevrelerin ya
rarına işleyen düzen olacak mı? Yoksa bu konudaki 
düşüncenizi, anlayışınızı, 1 nci madde ile bağdaştı
ran düşünceniz nedir? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Anlayamadım bu soruyu efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim? Ben de soruyu anla
yamadım, onun için tevcih etmiyorum. 

Sayın Kadir Özpak?.. Sayın Kadir Özpak yok mu 
efendim?.. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özpak. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Başkan, Ana

yasa ve görüşülmekte olan yasa teklifi, «Devlet gü
venliği», kavramını tanıma bağlamamıştır. Hükümet, 
«Devlet güvenliği» deyiminden ne anlamaktadır? Bu
nu biraz evvel arkadaşım sorduğu zaman, Sayın Ba
kan, «Anayasada bu açıklık kazanmıştır»' dedi. Onun 
için beni tatmin etmemiştir, tekrar bunun cevabını 
istiyorum. 

Soru 2. — «Devlet güvenliğini doğrudan doğru
ya ilgilendiren suç» tan ne anlaşılmaktadır? 

Soru 3. — Teklifin birinci maddesinin ikinci fık
rası, «Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler 
saklıdır» demektedir. Buna göre, hangi hükümler sak
lı tutulmaktadır, gerekçesi nedir? Yoksa Hükümetin 
Başbakanı ve Başbakan Yardımcısıyle beraber silâh
landırdıkları komandolar ve kendi düşünüşlerinde 
kullandıkları polislerle oligarşi mi getirmek istemek
tedirler? 

Soru 4. — Devletin güvenliği, devleti yönetmek
te olan sosyal sınıflara göre değişmektedir. Bugünkü 
sermaye sınıflarının iktidarı olan MC iktidarını, Dev
let güvenliği için tehlike saymakta mıdırlar? 

Soru 5. — Hükümet, yediğimiz ekmeğin, makar
nanın buğdayını; içtiğimizin sütün, yediğimiz etin, 
giydiğimiz elbisenin hammaddesini meydana getiren 
köylünün yardımına el uzatmayan; fakat bunları 
ucuz alıp, pahalıya süren aracılara kredi veren ma
kamlar hakkında ne düşünmektedir? 

Soru 6. — Seçimle, halkın özgür iradesiyle ka
mu görevlerine getirilmiş bulunanların, bu görevleri
nin başından alınmaları halinde, alınma kararları 
Türk milleti adına hüküm veren mahkemeler tarafın
dan kaldırıldığında; haksız, keyfî ve partizan karar
lar alanlar hakkında, bu fiillerin Devlet Güvenlik 
Mahkemesi kapsamına alınarak, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde yargılanmaları hakkında Hükümet 
ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özpak. 
Sayın Bakan, birinci soruyu bir değerli arkada

şım daha tevcih etmişti. Görüşünüzde bir değişiklik 
var mı efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. Bir de 5 nci soruyu ilgili gör
müyorum. «Aracılar ve tefeciler hakkında, aracılara 
kredi veren makamlar hakkında Hükümet ne düşün
mektedir?»! Bu tabiî yasayla ilgili bir soru değildir. 
Diğer 4 soruyu rica ediyorum Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Zaten böyle bir Ba

kandan, böyle bir cevap beklenir. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Cerit buyurun efen

dim. 
HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, gö

rüşmekte olduğumuz kanunun 1 nci maddesi «Devle-
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tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen, Cumhuri
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devlet gü
venliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kurulur» der, çerçeve mad
de. Kanunun kapsadığı 41 madde, bu maddenin için
dedir. Buna göre, madde metnine göre, Ceza Kanu
nunun 163 ncü maddesine ilişkin suçlar, devlet gü
venliğini ilgilendiren suç mu, değil mi? Devlet gü
venliğini ilgilendiren bir suç ise, Sayın Hükümet 163 
ncü maddenin yeri geldiğinde bu kanun maddeleri
ne ithal edilmesi için önerge verecek mi, vermeyecek 
mi? 

Soru 2. — Kanunî grev ve direniş haklarını kul
lanan işçilere, işverenlerin kanunsuz olarak işten çı
karma cezaları vermeleri, lokavt yapmaları, bir sını
fın, diğer sınıflar üzerindeki hâkimiyetini ve tahak
kümünü gösterir. Bu gibi işverenlerin davranışları bu 
kanun kapsamına girer mi, girmez mi? 

Sorularım bu kadar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cerit. 
163 ncü maddeyle ilgili olarak Sayın Bakan 9 ncu 

maddenin muhtevası içerisinde gördüğünü ifade et
miş ve cevaplamış idi. Diğer... 

HASAN CERİT (Adana) — Kanun metninde 
163 ncü madde yok. Teklifte 163 ncü madde yok. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Yani siz de, 
zatıâliniz de soru sorarken dediniz ki: 9 ncu madde 
görüşülürken 163 ncü maddenin, 9 ncu madde kap
samına alınıp alınmaması hususunda önerge verecek 
misiniz? 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Sayın Başkan, 163 ncü madde hakkın
da evvelce sorulan suallerde cevap arz ettik. Üstelik 
Hükümet bir tasarı sevk etmiş değil, bir tekliftir. Tek
lifin muhtevasını tayin ve tespit etmek de Yüce Par
lamentonun yetkisine giren bir husustur. Cevabımız 
bundan ibaret. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani, teklifi 
Hükümet benimsemiyor mu? 

HASAN CERİT (Adana) — Teklifi verenler bu 
maddeyi kanun kapsamına almamışlar. Hükümet bu 
konuda ne düşünüyor? Bu madde kanuna ithal edil
sin mi, edilmesin mi? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Tekliftir dedik. Sayın Parlamento bunu 
tayin edecektir. 

BAŞKAN — Yani, sayın Hükümet, «Yüce Mec
lis bu kapsamı tayin edecek» buyuruyorlar efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet beceriksiz, onun beceriksizliğini Par
lamento giderecek. Olur mu böyle şey?.. (A. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cevat Atılgan buyurunuz efendim. 

HASAN CERİT (Adana) — Sorularım cevaplan
madı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan sorulan ce
vapladım diyor. 

HASAN CERİT (Adana) — Hayır, 1 nci soru 
cevaplandı. 

2 nci sorum : İşverenlerin kanunsuz olarak işle
dikleri suçlar, işten çıkarma, lokavt bu kanun kap
samına girecek mi, girmeyecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Bakana soru
ları tevcih ettim. Ben cevapladım dediği anda - biraz 
evvelki fikrimi arz ediyorum - cevapladım dediği an
da, Sayın Bakana «illâ cevabı genişleteceksiniz, şu
nu da cevaplandıracaksınız» deme imkânım yok efen
dim. Soruyu tevcih ederim, o kadar. 

HASAN CERİT (Adana) — 2 nci soruya ne ce
vap veriyorlar? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, 1 nci sual için o cevabı 
arz etmiştim. 

BAŞKAN — Diğerleri için, soru cevaplayacaksı
nız... 

Buyurun efendim, tabiî, elbette. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Arkadaşımızın 2 nci suali ki; «İşveren
lerin kanunsuz grev ve lokavtları bu kanun kapsamı
na girecek mi, girmeyecek mi?» suali de, malûmları
mız yine Parlamentonun bileceği bir konudur. Ancak 
mücerret grev ve lokavt girmediği gibi, bundan evvel 
de girmemiştir. Mücerret olarak girmemiştir ve bir 
vaka ve hadise de intikal etmemiştir. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkanım, 
anarşist ve komando bir Bakandan ancak böyle bir 
cevap beklenir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Cerit, çok 
rica ederim efendim... (Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Vatansever
lerle, sevmeyenlerin mücadelesi diye... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Cerit lütfen şu 
sözünüzü geri alın... Lütfen şu sözünüzü geri alın 
efendim, rica ediyorum sizden. 

HASAN CERÎT (Adana) — Soruma cevap ver
sin, ondan sonra gereğini düşünürüm. 

BAŞKAN — Efendim cevapladı. Sayın Cerit, ce
vap muhtevasını biraz evvel arz ettim. 

Sayın Cerit, sizden rica ediyorum, lütfen şu sö
zünüzü geri alın. Sizden bir arkadaşınız olarak rica 
ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Gerçekten bahsettim. 
Gerçekler geri alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Cerit çok rica 
ediyorum... Sözünüzde ısrar ediyorsanız, disiplin uy
gulaması yapacağım, rica ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Sizin takdirinize bı
raktım, şerefle kabul ederim. 

BAŞKAN — Size uyarı cezası veriyorum efen
dim... Rica ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Vatansever
lerle, sevmeyenler ayrılsın. (C. H. P. sıralarından 
«Savunma iste» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Cevat Atılgan, buyurunuz 
efendim. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Sayın Başkanım, 
kısa bir süre önce, İçişleri Bakanı, «Ankara Belediye 
Başkanı Sayın Dalokay'ı görevinden aldım»ı dedi ve 
aldı. Şimdi ise, anayasal bir kuruluş olan Danıştay, 
Belediye Başkanını görevine iade ediyor. 

Sayın Başkanım, Bakanın bu fiili, kamuoyunda, 
devletin en büyük icra organı olan Hükümetin İçiş
leri Bakanının bu maddeye ters düşen tutumu, hal
kın demokrasiye, cumhuriyete ve devlete olan güve
nini sarstığından, bu tip sorumlu devlet adamları 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacaklar mı
dır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atılgan. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Teklifte bunların alınıp alınmayacağına 
dair bir husus yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne usulü hakkında Sayın Akkiray? 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Soru 

müessesesinin yanlış uygulandığına dair söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Nedir efendim yanlış uygulama? 
Sayın Akkiray, yerinizden buyurunuz ifade ediniz, 
bir yanlışlık yapıyorsak dönelim. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Soru
lara cevabın niteliğini ve kapsamını hükümet adına 
Bakan tayin eder; doğrudur, bir şey diyeceğimiz yok. 
Ancak, cevapların, sorulan karşılaması ve bir man
tık silsilesi içinde olması gerekir. Örneğin : Ben Sa
yın Bakandan, «su sıcak mı», diye sorduğum zaman, 
Bakan: «Suyun terkibi hidrojen ve oksijen» derse, 
bu bir cevap mıdır? Eğer cevapsa, böyle soru sor
madan vazgeçilsin. 

BAŞKAN — Sayın Akkiray, takdir buyurursu
nuz ki Bakanlık mevkiine gelmiş bir değerli arkada
şımız... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tesadüfen 
gelmiş o mevkie. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim 
Sayın Ölçen. 

Veya bir sayın milletvekili arkadaşımızın... 
HASAN CERİT (Adana) — Komando olduğu 

için gelmiş o yere. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham ediyorum 

efendim, konuşmama izin verin lütfen. 
... Bir sayın milletvekili arkadaşımızın soru sor

ma biçimi üzerinde Başkanlığın nasıl fazlasıyle ta
sarruf hakkı yoksa, sayın bakanlarımızın da cevap 
verirken elbette soruya uygun biçimde cevap ver
meleri arzu edilen şeydir, istenilen şeydir, kurallara 
uygun şeydir. Sizin buyurduğunuz şekilde soruya ce
vap verilmiyorsa, bunun niteliğini takdir etmek, doğ
rudan doğruya Hükümette bulunan değerli Bakan 
arkadaşlarımıza ait Sayın Akkiray. Onun için Baş
kanlığın yapacağı bir şey yok. 

HASAN CERİT (Adana) — Faşistliğin mükâfatı 
olarak gelmiş oraya Sayın Başkan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz nasıl değer biçebilirsiniz Sayın Bakana? 

HASAN CERİT (Adana) — Bakanın değeri, fa
şist ve komando olmasıdır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, za
bıtlar kirlendi, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Mavioğlu'na so
ru sormak için söz verdim. Sizi- de dinleyeceğim 
efendim. Unutursam hatırlatın lütfen. 

Buyurunuz Sayın Mavioğlu. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkanım, 

aşağıdaki sorularımın Hükümet tarafından cevaplan
dırılmasını talep ediyorum. 
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Birinci sorum; biraz önce bazı arkadaşlarımın de- j 
ğindiği bir sorudur. Ancak, Sayın Bakan bu soruya 
yeterince cevap vermemiştir. Kendisine yardımcı ol
mak için, gereken cevabı zorluk çekmeden vermesini 
sağlamak için, Bakanı yazılı cevap verme kaytarma- ! 
cılığmdan arındırmak için, kendisine örneklemeler 
yoluyle... 

BAŞKAN — «Kaçmıyor»^ diyorsunuz yani. I 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, burada devamlı şekilde, 
sual sorulma bahanesi altında şahsiyetimize, kendi
lerine yakıştırmayacağım tarzda tarizlerde bulunu
yorlar... I 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. I 

BAŞKAN — Efendim, söz alın da ondan sonra 
müsaade edeyim Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Söz alıyoruz işte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru soruluyor, arkadaşım sorusu- I 
nu sorduktan sonra zatıâlinizi de dinliyeceğim Sayın I 
Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, milletvekillerinin haysi
yetini düşündüğünüz gibi buradakinin de haysiyetini 
düşünmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dikkat ediyorsanız sa- I 
yın Hükümeti de düşünüyorum ben burada. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Mecbursunuz Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Size söz vermedim, sizi sonra din
leyeceğim Sayın Bakan, rica ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — O zaman tavzih etsin. 

HASAN CERİT (Adana) — Sorumuza cevap 
versin, faşist mi değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Cerit, çok rica ederim efen
dim. 

HASAN CERİT (Adana) — Efendim, biz de ri
ca ediyoruz ama cevap alamıyoruz. 

BAŞKAN — Ne yapayım efendim? 
Buyurunuz Sayın Mavioğlu. 
Sayın Mavioğlu, sizden, bir münakaşaya sebebi

yet vermemek için bir hususu rica ediyorum. 
«Kaytarmacılık» deyiminiz her halde «kaçınmak» 

manasınadır. I 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — «Kaytarmacılık» 
deyimini şu anlamda kullandım : 

Sorulan sorulara, Sayın Bakan bu Hükümet adı
na konuşacak, hazırlanmış bir kişi olarak gelmesi 
gerekirken, rahatlıkla da cevap vermesi icap eden so
rulara istediği anda yazılı cevap vereceği biçiminde 
ifade kullanarak, İçtüzükte kendisine sağlanan hak
kı istismar etmektedir. 

BAŞKAN — Yani kaçınmakta, cevap vermekten 
kaçınmaktadır, diyorsunuz. 

HASAN CERİT (Adana) — Aynı anlamdadır. 
BAŞKAN — Sayın Cerit, zatıâlinizle konuşmu

yorum şimdi. İzin verin, lütfedin. 
Buyurunuz Sayın Mavioğlu. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — «Devlet güvenli

ği» kavramı soyut bir kavramdır. Hükümet tarafın
dan, bu kavram adı altında kurulacak mahkemeler 
burada savunulmaktadır. Acaba bu kavramdan ne 
anlaşılıyor? Hükümet, «Devlet güvenliği» deyince 
neyi anlıyor? Örneğin, devletin en önemli organların
dan Anayasa Mahkemesi veya Danıştay aleyhine be
yan ve tutumlar, devlet güvenliği ile bağlantılı görü
lebiliyor mu? 

ikinci sorum: «Kurulmak istenen mahkemeler, 
devlet güvenliğini doğrudan doğruya - altını çizerek 
söylüyorum - doğrudan doğruya ilgilendiren suçlara 
bakacaktır», diyor 1 nci madde. 

Devlet güvenliğini doğrudan doğruya ilgilendiren 
suçlan ceza yasalarından seçerken ve sanıkları tabiî 
hâkimlerinden ayırırken kullanılan objektif bir ölçü 
var mıdır? Varsa nedir? Yoksa, 1 nci maddede dev
let güvenliğini doğrudan doğruya ilgilendiren suçlar 
denilecekse, daha sonraki maddelerde, kendi emeği
ni sömürene karşı alın terini savunanlar veya hırsız
lığı, vurgunu, yağmayı halka anlatmak isteyenlerin 
sesini kısmak için mi kurulmaktadır bu mahkeme
ler? 

Üçüncü sorum: Bu mahkemeler ülkemizde bu
lunmazsa; yasa kapsamına alınan suçlara bakacak 
mahkemelerin, yani tabiî hâkimlerin kararları bu 
Hükümeti tatmin etmemekte midir? Söz konusu mah
kemeler kurulmazsa, devlet güvenliği ortadan kalka
cak mıdır? Hükümet böyle bir endişe içinde midir? 

Dördüncü sorum : Sıkıyönetim ve savaş halleri 
olağanüstü hallerdir. Kurulmak istenen mahkemelerin 
kuruluş, biçim ve yetkilerine bakarsak, zaten olağan
üstü mahiyette oldukları görülmektedir. Halktan gü-. 
cünü alan, yetenekli ve becerikli hükümetler işbaşına 
geldiklerinde, zaten bu mahkemelere çalışma alanı 
kalmayacaktır. 
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Şöyle anlamak gerekir : 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının... 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, kısa olması ricasını 
tekrarlıyorum efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — 2 nci fıkrasına ne
den gerek görülmektedir? Zaten bu mahkemeler 
olağanüstü niteliktedir. Onlardan farkı nedir ki, on
lara yeni bir ayrıcalık tanınmaktadır? 

borularım bu kadar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Mavioğlu zatıâlinizden bir istifhamda bu

lunacağım. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Bakana karşı, «Kaytaıma» tabirini 

kullandınız, bu sözünüzü geri almanızı rica ediyorum. 
ORAL MAVtOĞLU (içel) — Saym Başkanım, 

«Kaytarma» sözcüğü doğrudan doğruya, yapılması 
gereken bir şeyi şu veya 'bu bahanelerle yapmamak 
anlamında kullanılan Türkçe bir sözcüktür. Bunun için 
kullandım. 

»BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, ben, Tüfkçe değil
dir, demedim. Bir hakaret mahiyetinde olduğunu da 
'katiyen ka'bul etmiyorum. Ancak, Parlamento meha-
'be'ti içerisinde bu sözün kullanılmamasında yarar var. 
Rica ediyorum, lütfen geri alın efendim... Lütfen. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — İzin verirseniz, se
çeceğim slözcüklerdeki özgürlük hakkımı kullandım. 
Bu Bakanında davranışı ancak bu sıfatla nitelendirile
bilir. 

'BAŞKAN — Efendim, bir deyim olarak ben ha
karet kabul etmiyorum. Hakaret kabul edersem, za
ten İçtüzük uygulamasını yaparım. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ne 
oluyor? 

BAŞKAN — Yani burada söylenmesinin doğru 
olmadığını ifade ettim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, halkımın kullandığı söz bu. Yorumu kişilere 
göre değişir. Tüfkçe sözlükte var, bütün lügatlerde 
var 'bu söz. 

'BAŞKAN — Yani, bir hakaret değildir; bir ha
karet mahiyetini ve manasını taşımaz. Ancak, bu de
yimin kullanılmaması gerektiği inancını taşıyan bir 
arkadaşınız olarak rica ettim Sayın Ertem. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bu 
hareketinizi anlayışla ve takdirle karşılıyorum. Ama 
ibuna sayın milletvekilinin verdiği cevap, sizin tutu
munuzla kabili telif değil. Bunun ötesine giderek, 
«Bu bakana bu tarzda» demekle hakaret etmiş olmak
tadır. 

HASAN CERİT (Adana) — Bakan bir şey demi
yor efendim. 

BAŞKAN — Kaçınmak manasına ve bence Par
lamento mehabetine pek uygun olmayan bir deyim; 
ben de kabul ediyorum Sayın Ertem. 

Sayın Battal, zatıâliniz söz istediniz. Sayın arka
daşıma söz verdiğim için sizi dinleyemedim. Buyu
run efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı alayım 
efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şu anda rahatsız 
olmama rağmen, zabıtlar kirlendiği için, zabıtları te
mizleme benim gibi rahatsız adama düştü... 

HASAN CERİT (Adana) — Parlamento zabıtla
rına hakaret ediyor efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bu adam 
deterjan mı? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Battal; bu deyi
mi kullanmayın, rica ederim. Burada konuşmanın bir 
üslubu vardır. Bunu da siz, seçeceğiniz kelimelerle 
temin edebilirsiniz. Bu kabiliyet, nezahet sizde var, 
rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, biz hakaret kabul etmiyoruz, «Omo» olarak 
kabul ediyoruz kendisini, deterjan olarak kabul edi
yoruz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, o Başkanlığın bileceği 
iş efendim. Sayın Uysal, rica ediyorum... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hasta ise, ken
disine Manisa Akıl Hastanesinde bîr yer ayırtalım. 

BAŞKAN — Sayın Battal, buyurunuz efendim, 
sizi dinliyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Manisa Akıl Has
tanesinde yer... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, size söz vermedim 
efendim. Rica ediyorum, zatıâlinize söz vermedim; 
Sayın Battal'ı dinliyorum Sayın Zengin. 

Sayın Battal, buyurunuz efendim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, siz 
beni nezakete davet ettiniz. Ben elbetteki asliyetime 
uygun olarak... 

BAŞKAN — Hayır, ben, «nazik değilsiniz» de
mek istemiyorum; rica ederim, elbette her zaman na
ziksiniz, 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Biraz evvel Cum
huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili «Tesadüfen 
Bakan oldu» cümlesini kullandı. 

BAŞKAN — Bu bir yargı efendim, bu bir de
ğerlendirme. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade buyurun. 
Başkanlık olarak, buradaki Bakanın Anayasa hu

kuku bakımından, mevcut hukuk prosedürü bakımın
dan nasıl bakan olacağı belli. Hakaret kastiyle söy
lenen bu söz sebebiyle, Riyaset olarak bana müda
halenizden ben ne kadar alâka duyduysam, o arka
daşa da aynı ikazda bulunmanız lâzımdı. 

Şimdi sayın Bakanın şuradaki âlicenaplığını tes
cil ettirmek istiyorum. (C.H.P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) «Her sual cevaba lâyık değil
dir» diye çıkıp sual soranlara reaksiyon göstermesi 
gerekirken, cevap veriyor; yazık cevap vereceğim di
yor. (C.H.P. sıralarından gürültüler) Şimdi ben, bu 
kadar suiniyetli... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kürsüye çık
sın konuşsun. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Suiniyetli sual
ler karşısında sayın Bakandan rica ediyorum; İçtü
zük bakımından... 

İBAŞKAN — Sayın Battal, bir ricada bulunabi
lir miyim siizden? Uzun konuştunuz^ 

ŞENER BATTAL (Konya) — Son cümlemi söy
lüyorum. 

İçtüzük bakımından cevap vermekten sayın Bakan 
kaçmayacaktır. Ama suiniyetli soru soran, kendisine 
«tesadüfen bakanı» diyen Grup Başkanvekilinin men
sup olduğu grup üyelerline karşı, yazılı cevap verece
ğim demek suretiyle.. 

BAŞKAN — Efendim, siz takdir edecek değilsi
niz ki sayın Battal bunu. Ben, sayın Bakana «Tesadü
fen Bakan olmuştur» deyimini, temin ederim kli, duy
madım. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Zabıtlarda var 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada bakanlık statüsü, nasıl geli
neceği, hükümetin nasıl kurulacağı bellidir. Onun 
için hiç kimse tesadüfen milletvekili olmamıştır bu
raya gelen arkadaşlarımızdan. Hiç bir bakanda tesa
düfen bakan olmamıştır tabiî. 

Sayın Bakan, bu açıklamalarımdan sonra bir şey 
söyleyecekmisiniz efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, aslında Parlamentoya gel
diğimiz günden bu yana, her milletvekiline lâyık 
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oldukları nispette değer veren bir arkadaşınızım. Bu
rada kendilerinin 3 günden berti hazırladıkları sual
leri, şifahen söyleme imkânına sahip olmadıklarını, 
yazılı metinlerden sormakta olduklarını müşahede 
etmektesinliz. Elbetteki bu kadar çeşitli suallere bir 
anda bizim de cevap vermememiz normaldir. Tes
pit edebildiklerimize ve elimizdeki imkânlara göre, 
verebildiklerimizi veriyoruz ve bazılarına da, daha 
derin bir araştırma îiktiza ettiği için, «bunlara yazılı 
cevap vereceğiz» tarzında konuşmaktayız. 

Şunu hemen ifade edeıüm ki, Parlamentonun 
önünde doğru bildiğimiz her şeyi, her zaman, her 

yerde söylediğimiz gibi, Bakan olduğumuz andan şu 
ana kadar da sadece kanun hâkimiyetini! sağlama is
tidadında ve istikametinde gayret göstermişimdir. 
Dolayısıyle rejime karşı olan herkese son derece has
sas davranmışızdır. Bunun aksini yakıştıran arkadaş
larımıza sadece üzüntülerimli ifade etmek istiyorum. 
(M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Bunun yanında.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Başkan, artık..., 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, sayın Bakanı dinliyo
rum; rica ediyorum; lütfen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yalnız sa
yın Başkan, sataşmaya cevap vereceğim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Bilmiyorum ki, şu konuşmalarımda bir 
sataşma var mıdır? Biz kimseye sataşma kasdiyle de 
konuşmuyoruz. Sadece ifade ettiğimiz gibi, sualler 
çok mütenevvi ve çok çeşitli geliyor; uzun ve gerek
çeli oluyor, hepsirii tespit etmek imkânına da sahlip 
olamıyoruz. Eğer «yazılı cevap vereceğiz» diyorsak, 
hukuka saygılı olduğunu iddia eden arkadaşlarımızın, 
İçtüzüğün bana sağlamış olduğu bu hakkı bana bah
şetmeleri ve ses çıkarmamaları iktiza eder sayın Baş
kan. Bunu ifade etmek istliyorum. (M.S.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Biz de zaten bunu ufade ediyoruz 
sık sık sayın Bakan. 

Sayın Mavioğlu'nun sorularına cevaplarınız var 
mı sayın Bakan? ' 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Suiistimal ediyor
sun sen. 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Plan Bütçe Komisyonunda takriben 1 yıl önce 
sorulan soruları sayın Bakan hâlâ cevaplamamıştır. 
1Q gün önce bendenizin sorduğu soruyu da, «yazdı, 
cevaplayacağım» dediği halde, hâlâ cevaplamamış
tır. Bu nedenle, eğer diddî olarak Hükümeti temsil 
ediyor ise, soruları ciddiyetle cevaplasın. Aksi halde 
niyetlinden kuşku duyarız. 

BAŞKAN — Yani, sözlü olarak cevap versin di
yorsunuz. Bu ricamızı tekrarladık. Genel Kurulun 
temayülünü sayın Bakan biliyor. Teşekkür ederim 
sayın Ölçen, 

Sayın Hasan Zeng'in, Buyurun efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
Anayasamızı, «Türkiye Cumhuriyeti, İnsan haklarına 
ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti;» de
mekle 2 nci maddesinde Cumhuriyetin niteliklerini 
belirtmiştir.. 

Soruyorum : 1. — Sayın Bakanın verdiği cevap
ların neticesine göre, sayın Bakan burada Bakanlı
ğını mı temsil ediyor, yoksa Hükümeti mi temsil 
ed'iyor? 

BAŞKAN — Hükümeti temsil edîyor tabiî. 
HASAN ZENGİN (Manisa) 2. — Hükümet bu 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun.. 
CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Bu da mı soru, 

bu da mı? 
BAŞKAN — Soru olup olmadığını takdir edece

ğim sayın Cebeci ve arz edeceğim Genel Kurula. 
2 nci sorunuzu dinliyorum sayın Zengıin. 

HASAN ZENGİN (Manisa) 2. — Hükümet bu 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Teklifini be
nimsiyor mu, yoksa benimsemiyor mu? 

3. — Anayasamızın 35 maddesinde «Aile, Türk 
toplumunun temelidir» demektedir. Bugünkü MC 'ik
tidarının bakanları Atatürk devrimcisi memur ve öğ
retmenleri haksız yere tayin ederek hanımlarından 
ve çocuklarından ayırmakla Anayasamızın emrini 
dinlemeyerek toplumda bunalım yaratmakta, alile 
düzenini bozmakta ve Devletin güvenliğini sarsmak
tadırlar. Bu suçu işleyenler Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde yargılanacaklar mı? 

4. — Anayasanın 42 nci maddesinde «Çalışma 
herkesin hakkı ve ödevidir.» diye başlayıp Devletin 
görevleri sıralanmış olmasına rağmen, bugünkü 'ikti
dar partilerinin Bakanları kendi düşüncelerinde ol
mayan memur ve işçileri Bakanlık Teşkilâtına alma
makla faşiişt bir uygulama tatbikatına girerek, par

tizanlık yaparak, işçileri, kendi, örgütleri ile ilân 
ederek almakla işsiz, insanlar arasında ayırım yapan
lar; Anayasamızın emrettiği «eşitlik ilkesi»ni boz
dukları için toplumda huzursuzluk yaratarak Devle
tin güvenliğini sarsanlar, bu Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde yargılanacaklar mı? 

5. — Anayasamızın 5Gj nci maddesinde «halkın, 
öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin baş
ta gelen ödevlerindendir» denmesine rağmen, MC İk
tidarının düşüncesinde olmayan yüksekokul ve üni
versite öğrencileri tedirgin edilmekte, okullardan, 
üniversitelerden ve yurtlardan faşist bir uygulama ile 
kovulmaktadır; bugünlerde öğretmen okullarına ve 
eğitim enstitülerine alınacak öğrenciler Hükümete 
yakın parti teşkilâtlarından mektup getirmezlerse 
okula alınmamaktadırlar. Eğitim ve öğreriimde eşit
lik Ülkesi bozulmakta, okumak isteylip de Anayasanın 
emrine rağmen, okumayan.. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, şu soruyu sorun lüt
fen efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — ..Okumayan 
gençlerin huzursuzluğu topluma intikal etmektedir. 
Böylece Devletin güvenliğinin sarsılmasına sebep 
olan MC İktidarınım bakanları Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde yargılanacak mıdır? 

BAŞKAN — «Yargılanacak mıdır?» mı?.. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Evet, yargılana
cak mıdır? 

6. — Anayasamızın 52 nci maddesi «tarımın ve 
çiftçinin korunması»nı emretmesine rağmen, köylüle
rin yetiştirdiği hububatının, pamuğunun, üzümünün, 
zeytininin, ayçiçeğinin, fındığının ve çayının vesai
re, taban fiyatlarının aracı ve tefecilerin arzusuna 
göre ayarlayan; bugün pahalılık karşısında geçimirii 
temlin edemeyen, çocuğunu okutamayan, hastasını te
davi ettiremeyen, sosyal güvenlikten yoksun, müstah
silin «aciz» diye... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, sayın Zenglin.. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bir sorum kaldı 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum, bir sorunuz kaldı ama, 
çok uzun uzun gerekçeleri ifade ederek söylüyorsu
nuz, biraz İçtüzüğe uygun olarak hareket ediniz lüt
fen hiç olmazsa. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Devletin Anayasa
nın emrinin yerine getirıilnneısıini ve taklarının iko-
>ruîKmasııu iistemesıi hallinde, toptaıd'aıkıi çolk faridı eko
nomik yaşaintının verdiği huaunsuzlhıikla, Devletin gü
venliğini s'arsaralk, çalışanların, köylülerin, işçilerin 
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hakkını "vermeyerek halkın huzurunu bozanlar ve 
mutlu azınlık tutanlar Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde yargılanacaklar mı? 

Son sorma ': 7. — Pahahlaşan hayat şartları kar
şısında geçıinemeyen, ezilen köylülerin, 'işçilerin, esna
fın, memurların, dişsizlerin, ve Anayasamıza 'göre in
sanca ve hakça hiir düzen 'kurulmasını isteyenlerin 
halklarını vermeyip de, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü
ne uygun olarak Mecliste kurulan yolsuzluk araştır
ma ve soruşturma komisyonlarını dahi çalıştırma-
yanlar, yani kendileri veya yakın çevrelerine Hazine
yi, halikı 'soyduranların, idare çarklarının çıikar çevre
lerinin menfaatına olması dolayi'sıyle, «Biri yer ıbini 
bakarsa (kıyamet bık defa 'kopar» (A. P. sıralarından 
gürültüler), biri. yer milyonlar bakarsa kıyamettin mil
yon kere kopması halinde, halikımızın manen ve mad
deten yıkılmasına gidiilm'esıind'e Devletin güvenl!iğinıi 
sarsanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargıla
nacaklar mıdır? Sorularım bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Değerûi arkadaşlarım, uyarımı ibıir daha yapıyo

rum. 'Rica ediyorum, soru 'kısa Ve gerekçesiz ola
caktır. Değerli arkadaşlarımın Başkanlığa yardımcı ol
malarını ve İçtüzüğe uymalarını rica ediyorum efen
dim, 

Buyurunuz Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

görüştüğümüz tonu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kanunudur. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi 
suçlara bakacağına dair bir çerçeve tespiıt ed'ilecöktiiir. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin naniği suçlara ba
kacağı, elbette ibugün Türk Ceza Kanunu içerisinde ve 
diğer hususî Oeza Kanunları içerisinde mevcut olan 
ibiırfcaikım maddeler 'bu görev sahası içinde ibelirMlmek 
suretiyle terhin edilecektin 

1. — Şirndi, arkadaşliarımızm şurada uzun uzun 
edebiyat yapmak suretiyle, âdeta seçmene selâm ma-
hıiyetindöki konuşmalarıyîe acaba Türk Ceza Kanu-
nununun suçu tavsif 'eden hangi unsurları arasında 
bir ahenk ıkuRilalbi'kn'öktediir? 

BAŞKAN — Şimdi siz bana soru mu soruyorsunuz 
Sayın Kazan? 

MHJSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Müzakere 
başlatıyor efendini. 

BAŞKAN — Sayın Güneş 'bir dakika. 
•ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Eğer arkadaşla

rımız İçtüzük hükümlerine göre... 
* 'BAŞKAN — Saym Kazan, bir şey öğrenebilir mi

yim sizden? Şimdi açıklamak 'istediğiniz konu ne? Ba
na lütfen kısaca söyleyiniz. 

ŞEVKET KAZAN {Kocaeli) — Anayasaya göre 
Türk Ceza Kanununda hangi .suçlar mevzubahis ise, 
bunların içinden hangisi Devlet GüvenKk Mahkeme-
lerinin görev sahası içine gidecekse, biz onunla ilgili 
konuları sorabiliriz. Türk Ceza Kanununda mevcut 
olmayan veya hukukî ceza kanunlarında mevcut ol
mayan birtakım vasıfları 'burada kendimize göre... 
(C. H- P. şuralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Kazan hü-
kürnetı'n yetkiüıjsi mııi? 

'MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın Gü
neş rica 'ediyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Hükümetlin yet
kili üyesii mi? 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, rica 'ediyorum. 
Sayın Kazan, söylemek istediğinizi anladım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Eğer arkadaşları

mızın heMrt'ijJklari çerçeve içerisinde Türk Ceza Ka
nununda ıbıir madde varsa, o maddenin numarasını 
iıfade !ed;ereik söylesinler, «Şu madde gelecek midir, bu 
madde gelecek midir» desinler, veyahut o madde ile 
•İgiSî çerçeveyi 'belirtsinler. 

BAŞKAN — Sayın Kazan.., 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Öy&e, hukukî 'bil

giden tamamen yoksun... 
«BAŞKAN — Sayın Kazan, söylediklerimizin bir

çoğuna katılıyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, rica edi
yorum, benim de blir' sorum var usul hakkında. 

'BAŞKAN —• Efendim, cevaplamadan mı zatı âlü-
ni'ze söz vereyim Sayın Özkök? Yanıt, Sayın Kazan'ı 
C3vajpfejmadan size söz mü vereyim efendim, bunu mu 
'isliyorsunuz?.. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkanım, 
suçu işlemdk değil, suçu işleyeni bulmak mecburiye
tinde. 

BAŞKAN — Saym Zengin, Sayın Zengin, Sayın 
Zengin... 

MASAN ZENGİN (Manisa) — Anayasamızın, 
Türk halkının mıı'lîu kılınmasına... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, yani Ibenıi dinlemeye
cek misiniz Sayın Zengin? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — ...Türk (haükınm 
şerefle yaşayabilmem 'için hu hukuk düzenini... 

BAŞKAN — Zatıâün'ize söz vermeden konuşa
cak mısınız Sayın Zengin? Rica ©diyorum, lütfen efen
dim, lütfen, 
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HASAN ZENGİN (Man&a) — ...'Sağlayacak dan 
düzemi getirecektir, 

-BAŞKAN — Sayım Zengin, Sayın Zengin, Sayın 
Zengin.., 

'HASAN ZENGİN (Manisa) — ...Bu emri yerine 
getirmeyenlerin... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, Saıyın Zengin, Sayın 
Zengin... 

HASAN ZENGİN '(Manisa) — ...soyguncunun, 
(hırsızlığın... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, beni dinleyin lütfen, 
•rica ediyorum, size söz vermedim efendini. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Haklı efen
dini, Sayın Zengin haklı. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ama haklıyım 
Sayıfn Başkan, suçu işleten inedir? Bir insan durup du
nunken suç istemez. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, Sayın Zengin... Na
sıl istiyorsunuz, yani siz mnıi söz verip iben mi konuşa-
cağıim, ben. mli söz verip diz mü tonııişacaiksmız e'fonı-
dim? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Suçu, olayları tes
pih; ettmıeik lâzım... 

BAŞKAN — Sayın Zen'gih. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — ...bunların önüne 

geçmek lâzım. 

BAŞKAN ••— Sayın Zengin, elde edilmek isteni
len sonuç ne? Rica ediyoırum, 'ben 'konuşmak 'istiyo
rum, hana bile izin vermiyorsunuz. 

'Sayın Kazan, size katidığıım nokta şu : Devlet Gü
vendik Mahkemelerimin kapsam (maddesini görüşüyo
ruz, 'katılıyorum. Bir de katıldığım ifconu şu var : O da, 
hu (kapsam maddeye Türle Ceza Kanunu veya hususî 
kanunlarla halen suç olarak 'tavsif edilmiş konular 
girebilir. Bu konuya da katılıyorum. Ancak, bir husus
ta müs'amahamzı rica ediyorum, o da; değerli arika-
daşlarıımia, yaptığım ricanın dışına çılfcmama konusun
da, ricada bulundum ve sorulari'n kısa, gerekçesiz ol
ması hususunda da devamlı, uyarıda 'bulunuyorum. 
Zatıâliniiz bile, !bu 'kadar kusa ifade ©dilmesi lâzım 
gelen, benim takdirime 'göre ifade edilmesi gereken 
'konuda uzun uzun izahat verdiniz ve sonumda anla
yabildim ki, biraz evvel ifade ettiğim konuyu söyle
mek: (.istiyorsunuz. 

Simidi, değerli arkadaşlarımızın her (birisi meramı-
'nı ifade cddblmek için gerekçeler söylüyorlar, «!kes 
burada» deme yetkisine sahip miyim?.. Ancak... 

ŞİENER BATTAL '(Konya) — Sahipsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, zatıâliniiz Başkanlık 
mevkiini işgal ettiğiniz zaman, o şekilde davranırsınız. 

Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Devletin 

güvenliği ve bütünlüğü... 
BAŞKAN — Saym Özkök, benden söz mü istiyor

sunuz? 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Usul değil de, yani yenimizden bir 

şey 'mli söylemde istiyorsunuz?.. Bu usul âdet halline 
geldi zaten. Olmaması lâzım gelen bir 'konu, fakat âdet 
haline ıgelldi; buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından 
gurultular)) 

'Evet, lolmaması lâzım gelen bir 'konu, doğru; ama 
hu usul haline geldi maalesef 'bu Mecliste. 

(Evet Sayun ÖzkÖfk, kısa rica edeyim. 

ABDİ ÖZK'ÖK (Bolu) — Devletin (güvenliğini ve 
bütünlüğünü iihGâl yönünde, bu kanunun esas madde
si 'I nci maddesidir. Hükümet, 1 nci maddede bulu
nan, DeVMn güvenliğini ve bütünlüğünü 'bozan ko-
nuîarı, başlangıçta kapsamını iyice açıklamadığı için, 
'bütün üyeler 1 nci madde üzerinde, kapsam üzerin
de durmakta ve sorular sormaktadırlar. Onun için, 
Sayın Kazan'ın 'bütün söylediklerdi usul dışındadır. 

'BAŞKAN — Sayın ÖzıkÖk, cevapladım. Benim ce-
vaiplanımı süzün vermenize de gerek yok, 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Onun için hakkı yok
tur, hunu söylemek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET ATAGÜN (Kurklardıi) — Sayın Baş
kan, sual soracak kaç arkadaşıımız daha var? 

BAŞKAN — Arz edeylim Sayın Atalgün •: Dört ar
kadaşımız daha yazılı soru sormak istiyorlar. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hepsi kaç 
tane? 

(BAŞKAN — Yazılı soru Soracaklarla birlikte 25 
arkadaşnnız daha soru sormak için sıraya girmiş vaj 

ziyetteler. Saym Çakmaktan devraldığım liste bu efen
dim, 

MEHMET ATAGÜN ((Kırklareli) — Bir hususu 
hatıirla'tmak istiyorum'. 

'BAŞKAN — Evet efendim, 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Dün II nci 

maddenin müzakeresine başlandı ve çalışma saati
miz son 'bulmadan önce de (müzakereler bitti. 

Su ifade buyurduğunuz adetteki arkadaşlarını izin 
sual sorması deivaım edecek olursa, 'bu maddenin mü-
z'aikereöjnlin 10 mislinden fazla olmak üzere, zaman 
almış olacaktır. 
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BAŞKAN — Tabiî öyle, maalesef, maalesef. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tabiî, tabiî. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, izin verin de dinleyeyim. 

Sayılı Ölçen, Saym Cerit; Sayım Atagün'ü dinleye-
•yim. , 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
ifcan, teklif olarak kabul ©derseniz, o zaman... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, 'bir dMeyeylim efendim 
«izin verirseniz, lütfediniz. 

Buyurumuz Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş-

fcan, Ibıiziim bugün tçtüzüğümüız bu nevi uzatmalara 
mani olmak «ıakısadıyle, 'suallerin İbate 500 kellime-
den, gensoruların da muayyen bir kelimeden ibaret 
olmasını CaibJdit etmiş olması itibariyle... 

BAŞKAN — Katılıyorum Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kıriklareli) — Şunun, İç
tüzük ruhuna aykırı blir mana taşıdığını ifade etmıelk 
istiyorum. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Sayın Atagün, size kaülmamak 

m'üımlkün değ'!. Ancak... 
AUt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Niçin Sayın 

Balkan, nlioin? Ataigün ikendli önengesiimi ıgeri md aldı? 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, irtica ediyorum. 
Sayın Atagün, gerçekten, uygulamanın bu biçime 

dönüşmüş olmasından üzüntü duyan arkadaşlarınız
dan blidsi'ykn. Ancak, değerli arkadaşlarınııza, soru
nun şeMtimi, biçıiminıi İçtüzükten arz ederek, bu kap-
s'aım içerisinde 'kalmalarını tekrar tekrar rica edliyto-
rulm ve (maalesef uygulama, daha evvelden beni ge
len uygulama., o ş'elkle dönüştü Ikli, sorular müzakere
lerin tamamını aşar biçimde oldu. Bu Iç'tüzüğünıüzün 
zaafından gdimektedir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır efen
dim, hakkın suiistimalidir. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. Bunu takdir, 
Genel Kurulun yetkisi dahilinde bir şeydir. Başkan 
olarak biz de, bu ihtimali önlemek için devamlı rica 
ediyoruz. 

Sayın Süleyman Genç, buyurunuz. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Genc'in sorularını 

dinleyeyim, sonra zatıâlinizi de dinleyeyim Sayın Ka
yman. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
sorularım üzerinde işlem yapmadınız. 

BAŞKAN — Af edersiniz Sayın Zengin; soruları
nız konusunda işlem yapmadım. 

Sayın Genç, zatıâlinizden özür diliyorum efendim, 
lütfen yerinize oturunuz. 

Sayın Bakan, 1 nci soru ile ilgili husus, zatıâliniz 
tarafından daha önce cevaplandırıldı, onun için so
ru sormuyorum. 

Diğer konularda cevap arz etmek istiyor musu
nuz? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) —: Arz edeyim efendim. 

1 noi sual ile 2 nci sual birbirinden ayrı görül
mekte, diğer 2, 3, 4, 6 ve 7 nci sualler hemen hemen 
muhtevaları değişik olmakla birlikte aynı mahiyette 
görülmektedirler; yani bu fiilleri irtikâp edenler, işle
yenler Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacak
lar mıdır? 

1 nci suallerine, ifade buyurduğunuz gibi konuş
malarımızda cevap verdik ve burada elbette ki, iste
dikleri zaman Hükümeti temsil ettiğimizi söylüyorlar 
ve bazan da sual soruyorlar; ama bir kere daha ce
vap verelim, muhakkak ki, Hükümeti temsil ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Elbette temsil ediyorsunuz Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — 5 nci sualleri de - ki, bilâhara diğerleri
nin cevabını vereceğim - Bakanlar hakkında, kanun
suz tutum ve davranışlarından dolayı Devlet Güven
lik Mahkemelerinde yargılanacaklar mıdır, tarzında 
bir sualdir. 

Hepinizin malumu olduğu gibi bakanlar fiil ve 
faaliyetlerinden dolayı Yüce Divanda yargılanırlar; 
bunu ifade etmek istiyorum. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Diğer 2, 3, 4, 6 ve 7 nci sualleri de Parlamento
nun tayin edeceği bir konudur. Parlamento arzu etti-
ğu takdirde bunların heyeti umumiyesini bu kanu
nun kapsamı içerisine alır, arzu etmediği takdirde al
maz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Genç... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, bir 

dakika. Benden sonra söz alıp usul hakkında konuşan 
Sayın Kazan konuşmasının arasında hiç yakışmayan 
bir cümle sarf etti. Kendisi arkadaşımızdır. Biz onun 
hukuk bilgisine bağışlıyoruz. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
böyle müzakere olur mu? 
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BAŞKAN — Efendim, değerli arkadaşlarımdan 
isteyenler, görüyorsunuz ki, Sayın Külâhlı konuşu
yorlar ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorum. 
Sadece bir konuda müsamaha etmek mümkün, o da, 
«Kısa olarak yerinden konuşmak isteyen sayın mil
letvekili kısa olarak ifade edeceğini beyan ederse, 
Başkan yerinden de söz verir» diyor İçtüzüğümüzde 
ve maalesef uygulama bunun da dışına çıkarak, bi
raz evvel Sayın Atagün'ün haklı olarak ifade ettiği 
gibi, müzakerelerin tamamen kapsamı dışına bazı 
yerde çıkarak, uzun uzun konuşma âdeti haline geldi. 

Ben, bütün arkadaşlarımdan, İçtüzüğün bu mad
desini de hatırlatarak, kısa olarak ve hiç olmazsa bu 
konuda anlayış göstererek kısa konuşmalarını rica 
ediyorum. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Efendim, müza
kereler çığırından cılktı. Siz söz vermeden söze baş
lıyor; konuşma hakkı vermeyin. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı teşekkür ederim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Olmaz ki böyle 

şey. 
BAŞKAN — Sayın Zengin... Efendim, ne söyle

yeceğini bilmiyorum ki, Sayın Külâhlı. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Efendim, Sayın 

Kazan'ın, hukuku bilip bilmediği bize değil kendile
rine aittir.... 

BAŞKAN — Efendim, o ayn bir değerlendirme 
meselesi. Bir değerlendirme meselesi Sayın Zengin, 
teşekkür ederim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır efendim, 
yalnız, soru soran arkadaşlara «Hukuk bilgisinden 
yoksun» dernekle haksızlık yapmakta ve kendisine 
hakaret etmektedir; tamamiyle hatalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir değerlendirme me
selesi, kendilerinin fazla bildiğini ifade ediyorlar; bir 
başka arkadaşın fazla bilmediğini ifade etmek de
mektir. 

Teşekkür ederim Sayın Zengin, lütfen oturun 
efendim, lütfen oturun efendim. 

Sayın Genç, buyurun efendim, buyurunuz. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

kısa olarak bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN •— Sayın Karaatlı, müsaade edin de 

şunu selâmetle bitirelim efendim. 
Sayın Genç'ten sonra zatıâlinizin çok kısa olarak 

söylemek istediğiniz konuda bilginizi alacağım efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Genç... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 

Sayın Kazan... 
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BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen oturun efen
dim. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin kapsam 
maddesini görüşmekteyiz. Takdir edersiniz ki, bu 
madde hür demokratik düzen ve arkasından hemen, 
zamanın kısa olması için ifade etmiyorum... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — ... Devlet Gü

venliği aleyhine işlenen doğrudan suçlar gibi tanım
lanmaya ve aydınlığa çıkması gereken önemli sözleri 
taşsmaktadjr. Buradaki tartışmalarımızda bu öz iki 
noktada sonuca varamadı; şöyle ki : 

Uygar toplumlarda ve. hukuk sistemlerinde gü
venliğin sağlanması yargı organına ait olmayıp, yü
rütme organına aittir. 

BAŞKAN — Anlayamadum efendim, af edersiniz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir). — Tekrar ©deyini 
efendim: Uygar toplumlarda ve hukuk sisteminde, 
yani çağdaş hukuk sisteminde güvenliğin sağlanması 
yargı organına ait değil, yürütme . organıma ait bir 
görevdir. Bu yasa ile Devletin güvenliğini yürütme 
organından alıp yargı organına vermektedirler. Hü
kümet bunu böyle mi düşünmektedir? 

İkinci sorum: Eğer Hükümet, Devletin güvenli
ğini yürütme organından alıp yargı organına verirse, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri adı altımda kurula
cak mahkemeler, siyasal iktidarın aımacını gerçekleş
tirmek için bir sınıf yargılama organı olacaktır. Ya
ni, devleti elinde bulunduran sınıf lanın diğerlerini 
yargılaması için bir araç olarak kullanılacaktır. 

Sayın Hükümet bu düşünceyi paylaşııyor mu? 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve iş

leyişi ile ilgili kanunu çıkartmak istemektedir Hü
kümet. Hükümetin sınıfsal yapısı belli olduğuna gö
re, yani Türkiyemizin sermaye sınıflarının iktidarı 
olduğuna göre, kendi sınıf 'iktidarlarının dışında olan
ları bu mahkemelerde yargılamayı düşünecekler mi
dir? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bütün güçler mil
lî hâkimiyetiin elimde sermaye sınıfının elinde değil 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Dördüncü so
rum: Tarih boyunca toplumlarda değişik biçimler 
ortaya çıkmıştır ve bu süregelmiştir. Bir noktada 
toplumların değişmesi sınıf çatışmaları şeklinde ol
muştur. İçinde bulunduğumuz toplumdaki çatışma
lar, yani işçilerin ekonomik talepleri, köylülerin hak 
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istemeleri, temelde bir'sınıf çatışması, sınıf çıkarları 
çatıışmasıdır. 

Bu mahkemeler çıktıktan sonra işçiler, yeni hak 
talep etmelerinden dolayı «Sınıf mücadelesi yapıyor» 
diye, bu mahkemelerde yargılanacak mıdır? Pamu
ğunun fiyatı az olduğu için, buğdayımın fiyatı az ol
duğu için, ayakkabısının fiyatı yüksek olduğu için, 
hayat pahalılığı arttı diye ekonomik ve sosyal müca
dele içine giren yoksul halk kesimleri, esnaflar,» sı
nıf mücadelesi yapıyor» diye bu mahkemelerin kap
samı içinde yargılanacak mıdır? 

Bir diğer sorum: Sınıflı toplumlarda, adı ne olur
sa ölısun, yönetim hangi sınıfın elinde olursa, siyasal 
iktidar onun elinde olur. Şimdi MC iktidarıyla Tür-
kiyemizdeki siyasal iktidar sermaye sınıfı ve onun 
ara tabakalarının elinde olduğuna göre, onun dışın
daki bütün ekonomik ve sosyal talepler, bu mahke
melerde yargılanacak mıdır? Böyle bir yargılama söz 
konusu olursa, böyle bir yargılamamın, çağdaş hukuk 
devletinde olmasını Hükümet doğal kabul ediyormu? 

Bir diğer soru: Yargı, yürütme ve yasa yapma, üç 
ayrı organ, normal demokratik rejimlerde oluşmuş
tur. Bu mahkemeler yürürlüğe girdikleri andan iti
baren, yargı ile yürütme bir elde toplanacaktır. Hür 
demokratik rejimde, yargı organı ile yürütme orga
nının aynı elde toplanmasını Hükümet doğal kabul 
ediyor mu ve bu davranışı, çadaş hukuk devleti ile 
bağdaştırabiliyor mu? 

Eğer çağdaş hukuk devleti ile Hükümet, bu uygu
lamayı kabul ediyorsa, o Hükümete normal hukuk 
devletinin gereklerini yerine getirdi demek müm
kün mü? Parlamento çoğunluğunu demokratik reji
min genel işlerliğinden uzaklaştırıp oy çoğunluğu
nun diktatoryasına «Devlet»lik denebilir mi? Hükü
met böyle bir anlayışa katılır mı? 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız MC iktidarı ile 
aynı sınıf yapısında değildir. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri yürürlüğe girecek olursa; sermayeye karşı 
olarak meydana gelecek olan suçlardan dolayı yü
rütmenin elinde bulunan yargı kendi sınıfının içinde 
bulunan bütün çelişki ve çatışmaları yargılama hakkı 
olacaktır. Böyle bir yargılamayı elinde bulunduran 
yürütme ile İnsan Hakları Beyannamesine katıldı
ğımız milletlerarası, uluslararası çağdaş ve uygar 
toplumların ilişkisi bakımından bir genel yanlışlık 
ve tuplumumuz için ayıp olmayacak mıdır? 

Sayın Başkanım, bir diğer sorum. Devlet Güven
lik Mahkemelerinde «Suç» diye nitelenecek bütün 
fiil ve eylemler sermaye iktidarına karşı, sermayenin 

genel çıkarlarına karşı olan tepki ve girişimlerdir. 
Bu mahkemeler Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
ve Senatomuzdan geçerek yürürlüğe girecek olursa; 
Devlet güvenliğine aykırı girişim olarak işçi sınıfının 
ve yoksul köylülerin eylem ve davranışları, örgüt
lenmeleri, siyasal iktidar olma yolundaki talepleri 
Anayasamızıın açık hükmüne rağmen bu mahkeme
lerde yargılanacak, mıdır? Bu mahkemeler, çünkü 
elimizde uygulama vardır, bir siyasî parti Anayasa
mızın açık hükmüne rağmen Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde yargılanmaktadır. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Konuşma yapsa 
ne kadar sürer sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dikkat ediyorsanız Sayın Ertem, 
devamlı soru soruluyor. Yani, soru sorulduğu za
man bunun, «Siz soru sormuyorsunuz» diye hatibin 
sözünü kesemem ki efendim. Aslında, gerçekten ge
niş konuşmasına rağmen kısa kısa sorular soruyor, 
ne yapayım Sayın Ertem. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) ,— Afedersiniz Sayın 
Başkan, sual sormanın içtüzükte yeri var. Böyle saat
lerce sual sorulmaz ki. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayım Başka

nım, bu İçtüzüğü böylesine kısıtladıkları zaman so
ruyu düşünmemişlerse, soru sormayı aklına getiren 
sayın milletvekillerinin söz hakkım kısıtlamayı ne
reden kendilerine hak görüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç rica ediyorum, siz so
rularınızı sorunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bu
nun bir hududu yok mu? Sevgili Başkanım, tüzük sa
rih., 

BAŞKAN — Sayın Aygün, ah İçtüzüğe o hudu
du getirmiş olsaydnnız da biz de rahatça çalışma im
kânını bulsaydık. Sayın Aygün, İçtüzükte yok ki; ya
ni, «Şu kadar kişi soru sorar», «Şu kadarı bu şekil
de soru sorar» diye yok bir şey efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Beyefendi, İçtü
züğün o maddesini okuyun lütfen, «Gerekçesiz» di
yor. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, arz edece
ğim, arz edeceğim Sayın Aygün. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın BaşkaA 

mm, İçtüzükte böyle bir gerekçe yoktur. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Konferans veri

yor konferans; konferans verme, soru sor. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Hür demokratik 

düzen siyasal anlayışlara göre farklı farklıdır. Şiya-
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sal'"anlayışı belli sosyal sınıllanın örgütlenmesine ya
sak koyan millet, belli sosyal sınıfların örgütlenme
sine koymayabilir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O sözü 
1922'de Suphi Tanoöver söylemişti. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bu Devlet Gü
venlik Mahkemeleri yürüdüğe girdikten sonra ülke-
miizde belli sosyal sıınılların örgütlenmesine yönelik 
kurulmuş olan, partiler bu mahkemelerde yargılana
cak mııdır? 

ADÎL DEMİR (İzmir) — Komünistler yargıla
nacak yalnız, Süleyman fazla yorulma. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bir başka so
rum daha var Sayın Başkanım. 

Sayın Demir, ne zaman.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Demir sizden 

de ricacı olayım Sayın Genç zatıâlinizden de rica edi
yorum, karşılıklı konuşmayalım. Lütfen kusa ve so
rumuzu soralım efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Kapitalizmde 
çağımızda arkadaşlarımız, geçmişte tüzük düzenler
ken her insanın 'aklının yetmediği bir soru müessesi
ni kısıtlamayı akıl edememişlerdir. O günden bugü
ne kadar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sayın Genç bu konuy
la ilişkili olarak rica ediyorum; 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bana laf attılar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Efendim verdim cevabı, rica ettim 
Sayın Demir'den efendim. Rica ediyorum lütfen. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Çağdaş 'toplum
larda sosyalizm bir devlet anlayışıdır, bir sistemdir; 
kapitalizm bir devlet anlayışıdır bir sistemdir. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
bunlar soru mu? Hep fikir beyan ediyor. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Rapitalizm-de 
de devlet ayrı bir tanımıdır, sosyalizmde de ayrı bir 
tanımdır. (A. P. sıralarımdan «Başkana söyle, Baş
kana» sesleri) 

BAŞKAN — Ben de dinliyorum, ben de dinliyo
rum efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bizim Anayasa
mızda mülkiyet hakkının toplum zararına kullanıla
mayacağı, toplumda mülkiyetin istismar edilemeye
ceği kurallı vardır. Bu mahkemeler yürürlüğe girdik
ten sonra toplumun aleyhine olan mülkiyet edinen
ler, -örneğim Yahya Demire! gibi- yasalarım açık 
hükümlerinden yararlanarak mal gasbedenler yargı
lanacak mıdır, yargılanmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim Sayım Başkanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genç, son soru, devam etoekıte olan bir 

dava hakkında olduğu için tevcih etmiyorum 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
son sorumu, verdiğim bir örnekten dolayı sora dı
şı sayamazsınız efendim. 

BAŞKAN — O, Başkanın takdirine kalmış bir 
iştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evvelâ sen komü
nistlikten yargılanacafcsıın. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
özür dilerim.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başka

nım, müsaade edin; bir sayın üye, yani bir arkada
şımız, ben yine de «arkadaşımız» diyorum, Sayın 
İhsan Ataöv şöyle bir cümle söylediler, ben yerime 
giderken şöyle bir cümle sarf ettiler.. 

BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Ataöv'ün ko
nuşmasını, sözünü işitmedim. (C. H. P. ve A. P. sı
raları arasında gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayım Başkan, 
belki siz işitmeyebilirsiniz, fakat ben işittim. Zabıtla
ra da geçti 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Başkan, İh
san Ataöv Mecliste bir milletvekili sayılmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Özpak, Sayın Özpak size 
söz vermedim, lütfen oturun efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayım Başka
nım, bu önemli bir olay. Değerli arkadaşımız bir 
cümle sarf etti, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayım Genç, çok 
rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir üye kendi kafasıyla beni yargılamaya kalkarsa.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayım Ataöv'ün de
mesiyle zatıâliniz yargılanmazsınız, zatıâlinizin hük
müyle de Sayın Ataöv yargılanmaz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
burası bir Meclis olmasaydı Sayın Ataöv'ü ben mu
hatap kabul etmezdim. Mecliste bulunduğu için, hal
kın bir temsilcisi olarak, Meclisin bir üyesi olarak 
kabul ediyorum ve bir insan yerine koyuyorum; bu 
yüzden de cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. 

BAŞKAN — Sayım Genç, sayım Genç, lütfedin 
dinleyin efendim. 
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SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — O bir iusaa.ol
masa da ben insan yerine koyuyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, lütfen, 
Sayın Bakan.. 
'HASAN ZENGİN ı(Manisa) — Sayın Başkan, 

Meclis İçtüzüğünün 70 nci maddesine göre söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim herkes «Sayın Başkan» di
ye kalkarsa bu müzakereyi götüremem Sayın Zen
gin. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Efendim, 70 nci 
maddeye göre bana sataşma olmuştur, sataşma do-
layısryle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermedim, Sayın Zengin, 
Zaıtiıâlinize söz vermedim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Meclis içtüzü
ğünün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermedim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 

sataşma dolayısıyle Şevket Kazan, benim soruları
ma dayanarak konuşmasında bana sataşmıştır, Mec
lis içtüzüğünün 70 nci maddesine göre söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, yani insaf buyurun. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 

sataşma vardır, İçtüzüğe göre söz işitiyorum. 
iBAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen yerinize otu

run, size söz vermedim efendim. Lütfen yerinize Otu
run efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Efendim, sataş
ma vardır söz istiyorum ve direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, zatiâlinize söz ver
medim, anlayışla birbirimizi karşılayalım. Çok rica 
ediyorum efendim. 

Sayın Bakan, son sorunun dışında sorulan soru
lara.., 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan soru sormak hakkım baki kalmak 
üzere, sataşma dolayısıyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, çok rica ediyorum, 
bugün fazla soru sormak arzusundasMiz, rica ediyo
rum. 

Sayın Bakan, son sorunun dışındaki soruları hep 
birlikte dinledik. Birinci soruyla, ben şahsen 4 ncü 
soruyu aynı mahiyette gördüm; birinci soru ile dör
düncü soruyu birlikte cevaplamanız ve son soruya 
da - soru kabul etmediğimiz için - «evap vermeme
nizi rica ediyorum. Bunların dışındaki cevaplarınızı 
rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın soru sahibi bu ka
nun teklifi ile sanki yeni suç -ihdasına gidiliyormuş 
gibi bir endişenin içerisinde bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel teklif yeni suç ihdas etmemek
te. Bunun bir usul kanunu niteliğinde olduğu muh
terem heyeteçe de bilinmektedir. Bunun yanında 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri mer'i mevzuata göre 
suç işleyenleri ve bu suçlardan 9 ncu maddenin kap
samına girenleri muhakeme edip tecziye etmeyi ön
görmektedir. Bütün sualler tahmin ediyorum şu ce
vabın içerisinde olmakla birlikte Süleyman Genç ar
kadaşımıza ayoyeten yazılı cevap da arz edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan 
HALtL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaatlı, evet ben size «Söz 

vereceğim» dedim, söz vereceğim Sayın Karaatlı, 
yerinizden zatıâlinizi dinleyeceğim. Buyurun efen
dim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — İçtüzüğümüzde 
soruların şu şekilde sorulacağı beyan edilmiştir: 
Bunlar Başkanlığa arz edilir, Başkanlık sorusunu so
rar. Bir de sözlü soru vardır. Soru soran bazı ar
kadaşlarımız her halde sözlü olarak soru sorma im
kânları olmadığı için olacak. ki, sözlü soru maksa
dı içerisinde yazılı olarak ancak kelamlarını ifade 
edebilme imkânlarına (muktedirdirler. Bu şekildeki 
soruyu, sözlü - yazılı olup olmadığıma bakılmaksı
zın..., 

BAŞKAN —• Sayın Karaatlı, zatıâliniz Başkan
lık Divanı Üyesisiniz. Değil soru sormak, bir ko
nuşmanın metnini bir başka sayın üyeye okutmak 
bile mümkün bu Mecliste. Yani siz diyorsunuz ki; 
yazılı olarak soru sorarlarsa cevaplanmayacak. Böy
le mi düşünüyorsunuz? Yani yazılı soru olsun, sözlü 
soru olsun sayın Karaatlı, sayın üye ister yazılı, is
ter sözlü soru tevcih etsin.. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Baskı kurmak 
istiyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bize kim
se baskı yapamaz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
içtüzüğün 70 nci maddesine göre zatıma sataşma 
vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, zatıâlinizin şahsına 
sataşma oedir? 

- 915 — 



M. Meclisi B : 141 7 ; 10 . 1976 O : 2 

HASAN .ZENGİN (Manisa) — Ben sorulandı 
sorduktan sonra Sayın Kazan «Sahte», «Hukuk bil
gisinden yoksun» vesaire gibi şahsıma sataşmıştır. 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, ben zatıâlinize bir 
hususu arz edeyim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
şahsıma sataşma vardır; söz istiyorum, oylansın. 

BAŞKAN — Efendim biliyorum, biliyorum. Za
tıâlinize sataşma olmadığını şundan ifade ötmek is-
tıiyorum. Sayın Kazan, bir kişiye, «Kendileri hukuk 
bilgisinden yoksun» diyebilir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Kendisi Hukuk 
Fakültesinden daha mezun mu ki? 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın Kazan bir değerli 
arkadaşımıza, bir değerli üyeye «Sen hukuk bilgisin
den yoksunsun» derse bu bir sataşma olamaz kanaa-
tıımea. Sayın Kazan, kendilerinin bu konuda çok bil
giyle mücehhez olduğu iddiasını aynı zamanda ifa
de etmiş bulunmaktadırlar. Buna siz katılmayabilir
siniz. Zatıâlinizin hukuk bilgisinden yoksun olup ol
madığı hususunda yargıyı sorduğunuz suallere göre 
Genel Kurul verir; yoksa sayın Kazan'ın zatıâlini
zin bilgisi hakkında bir yargıya varması mümkün de
ğildir. Bundan dolayı da sataşma değil.. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu sataşmadan 
dolayı söz istiyorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — İsrar ediyorsanız oylarım Sayın 
Zengin, 

Değerli arkadaşlarım Sayın Hasan Zengin.. 
İLHAMİ ERTEM .(Edirne) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Oylamaya geçeceğim zaman ikazı
nıza teşekkür ederim Sayın Ertem. 

Sayın Zengin Sayın Kazan'ın yerinden konuşma
ları sırasında kendilerine «Hukuk bilgisinden yok
sundur» biçiminde sataştığını iddia etmektedir. As
lında Başkanlık bu konuya değin görüşünü arz etti, 
bu konuya ilişkin görüşünü arz etti. Başkanlığın, sa
taşma kanaatına katılmadığını ifade ettim. Sayın ar
kadaşım direniyor, İçtüzüğe göre bunu oylamak zo
rundayım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Başkanlığa önerge göndermiştik ne oldu? 

BAŞKAN — Çoğunluk yoktur iddiasındasınız. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önerge 

göndermiştik, çoğunluğumuz yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Ölçen, Sayın 

Şayiam, Sayın Aykul, Sayın Emekli, Sayın Keçeli, 

1 Sayın İlhan, Sayın Ayhan, Sayın Çalın, Sayın Kara-
osmanoğlu. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan 
sataşma olarak mı? 

BAŞKAN — Bir hususu arz etmek istiyorum Sa
yın Ertem. 

Değerli arkadaşlarım, işaretle oylama yapmak 
zorundayım bu konuda. Bunu arz ettikten sonra şu
nu ifade etmek istiyorum: İşaretle oylama yapılma
dan evvel 10 sayın üyenin Millet Meclisi Genel Ku
rulunda çoğunluk olmadığı iddiası eğer bahis ko
nusu olursa, Başkan, bundan hiç bir takdir hakkı 
olmaksızın yoklama yapmak zorundadır. Halen Baş
kanınız olarak yoklama yapmak zorundayım. Tak
dirime kalmış bir durum değil. 

Ancak şunu ifade etmek istiyorum değerli arka
daşlarım, bu bahane, bu vesile ile şunu ifade etmek 
istiyorum.. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bahane, baha
ne... (A. P. «liralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir salim neticeye varmak 
için bu deyimi kullandım. 

Değerli arkadaşlarım, «Millet Meclisinde çoğun
luk yoktur» iddiası usulüne uygun olarak ortaya 
atıldıktan sonra, Millet Meclisi Genel Kurulundan 
Başkanınız olarak karar istihsal etme imkânından 
mahrumum. Yani saat 19.00'a geldiği anda hem me
sai bitmektedir, çalışma süremiz bitmektedir, hem de 
bu arada yoklama devam etmektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
dünkü işlem var. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımın yapmış ol
duğu uygulamayı eleştirmek için söylemiyorum; ama 
İçtüzüğümüzün de ruhuna, metnine uygun olarak 
tatbik edilmesi lâzım geldiği kanaatini taşıyan arka
daşınızım ben. Yoklama yapılırken karar alınama
yacağına göre, yani bu yoklama isteminin sonuna 
kadar çalışmaların devamına dair karar alamayaca
ğıma göre, ne yapması lâzım bir Başkanın? Elektro
nik cihazla yoklama yaparak kısa zamanda sonuç al
ması lâzım. Bu geçerli bir yol değil. «Geçerli bir 
yol değil» şundan dolayı söylüyorum, birtakım iti
razlara ve lüzumsuz sürtüşmelere meydan veriyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ey, kulak
ların çınlasın Çakmak. 

BAŞKAN — Onun için işin başından beri uygu
ladığımız bir yol var, o da böyle bir iddia sebkettiği 
zaman ad okuyarak yoklama yapmaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, şunu 'takdirlerinize suna
rak Başkanlığın görüşünü ifade etmek istiyorum. 
Açık oylama yahut da ismen yoklama dediğimiz 
müessese, Millet Meclisimizde ne kadar süratle ikmal 
edilirse edilsin 30 dakikanın daha autunda bunu yap
mak mümkün değil, tecrübelerimiz bunu gösterdi. 
Onun için böyle bir iddia bahis konusu olursa, ya
rım saatten evvel netice alınmadığından ve Başkanı
nız olarak, İçtüzüğe de uygun hareket etme mecbu
riyetinde olan bir insan olarak, yoklamayı ad okuya
rak. yapmam mümkün olmuyor; elektronik, cihazla 
da yapmam mümkün olmuyor, bir iddia da sebket-
miışfck çoğunluk yok diye. Öyle olunca, çok kısa bir 
ısüre var mesainin bitimine, çok kusa bir süre olduğu 

1. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçelinin, Kon
ya - Doğanhisar ilçesi Kaymakamına ilişkin Başba
kandan sorusu ye Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/592) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için aracılığınızı saygıyle arz 
ederim. 2 . 6 . 1975 

Konya Milletvekili 
Hüseyin Keçeli 

Soru : 
23 . 5 . 1975 günü Konya ilinin Doğanhisar il

çesi Kaymakamı Hasan Parlaktürk, aym yerde Halk 
Eğitim Merkez Müdürü Kemal Dönmez'i alenen tek
me tokat döverek küfürlerle hakaret etmiştir. 

İlçede o gün Akşam Kız Sanat Enstitüsü sergi aç
mıştır. Sergi Halk Eğitim Merkezi salonunda açılmış
tır. Sergi davetiyelerinin altında kendi imzasını göre
meyen Kaymakam sinirlenerek serginin açılma mera
simi sırasında öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın 
gözü önünde Halk Eğitim Merkez Müdürü Kemal 

.(*) 2 . 7 . 1975 tarihli 98 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/592) 

için herhangi bir işlemi yapmak imkânından da 
mahrumum. 

Onun için görüşmelere kaldığıımız yerden devam 
etmek üzere. (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

Kanun teMifinin görüşmelerine kaldığımız yer
den devam etaek için.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, hem Çakmak'ı mahkûm ediyorsunuz, hem 
de hiç bir işlem yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — ... 12 . 10 . 1976 Salı günü saat 
I5.00*te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.50 

Dönmez'i «Neden salonu tahsis ettin» diyerek kü
für etmiş ve tekme, tokat dövmüştür. Daha sonra, 
jandarma göndererek sergiyi kapattırmış ve Halk Eği
tim Merkez Müdürü Kemal Dönmez'i açığa almıştır. 

1. Tamamen keyfî ve bir yöneticiye hiç yakışma
yan bu hareketleri yapan kaymakam hakkında ne gibi 
işlem yapılmıştır? 

2. Sebepsiz ve haksız olarak açığa alınan Kemal 
Dönmez görevine iade edilmiş midir? Edilmemişse 
sebebi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6' . 10 . 1976 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. ve Atama : 731/14187 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Keçeli tarafın

dan Sayın Başbakana yöneltilen ve tarafından cevap
landırılması tensip edilen 2 . 6 . 1975 tarihli yazılı 
soru önergesi mahallinde bir mülkiye müfettişine in
celettirilmiştir. 

İnceleme sonunda; 
1. Kaymakam ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü

nün birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ve darp iddi
asından dolayı haklarında valilikçe tahkikat açtırıl-

•>••-<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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ctığı :^e tanzim edilen ie4ekenin yetkili il idare kurulu 
tarafından 9 . 6 , 1975 tarih ve 597/176 sayı ile 
karara bağlandığı, 

2. îşten el çektirilen Halk Eğitim Merkezi Müdü
rünün 4 . 6 .1975 tarih ve 243-1/23838 sayılı Vali
lik onayı ile görevine iade edilerek Kadınhanı ilçesi 
Merkez İlkokulu Öğretmenliğine tayiin edildiği anla
şılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakam 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Montre
al Olimpiyat oyunlarına katılan sporcu ve yönetici-
lerin sayısı ile bu nedenle yapılan harcamalara ilişkin 
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in 
yazılı cevabı. (7/1360) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. Montreal Olimpiyat oyunlarına yönetici ve 

yarışmacı olarak kaç kişi katılmıştır? 
2. Sözü edilen oyun nedeni ile ne kadar para 

harcanmıştır? 
3. Umulan ve vadedilen ile bulunan arasındaki 

uçurum için Bakanlık ne düşünmektedir? 
4̂  Yenli oyunlara bir süre katılmama söz konusu 

mudur? Değil ise, yeni oyunlarda yüzümüzü ak edici 
sonuçların alınabilmesi için şimdiden ne gibi araştır
ma, programlama ve çalışmalar yapılacaktır? 

T. C, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 
Sayı : PAK-Y. 30176/487 7 , 1 0 , 1976 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1360-4698/36721 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Bakanlığımıza 

yönelttiği yazılı önergedeki soruların cevapları aşa
ğıda belirtilmiştir: 

Cevap 1. — Montreal Olimpiyat Oyunlarına 10 
yönetici ve 28 sporcu katılmıştır. 

Gevap 2. — Montreal Olimpiyatları için 1 285 390 
TL. harcanmıştır. 

Cevap 3. — 21 nci Montreal Olimpiyat Oyunları* 
na katılma kararı ve gerekçeleri 8 . 2 . 1976 tarihin
de kamuoyuna açıklanmıştır. Bu açıklamada umu
lan sonuçlar en gerçek durumu ile belirtilmiş, Türk 
Sporunun halihazır durumu açıkça ortaya konularak, 
gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallere asla yer 
verilmemiş, dolayısıyle kamuoyunu yanıltıcı vaadler-
den kaçınılmıştır. 

XX nci Montreal Olimpiyat Oyunlarında aldığı
mız sonuçlarla, daha önce kamuoyuna yaptığımız 
açıklamaların mukayesesi yapıldığında, vaadedilen 
ve umulan ile, bulunan arasında büyük ölçüde fark
lılık olmadığı, aksine paralellik bulunduğu kolaylıkla 
anlaşılacaktır. 

Cevap 4. — Bütün davetlerin ülkesini tanıtabil
mek için Uluslararası düzeyde her türlü kültürel ve 
politik girişimlerde bulunduğu ve bu konuda hiç bir 
maddî fedakârlıktan kaçınılmadığı bilinen bir gerçek-: 
tirH 

Ayrıca, çeşitli propoganda araçları arasında spo
run etkili bir yeri olduğu da bilindiğine göre, Olim
piyat Oyunları gibi Uluslararası etkin propoganda 
alanından çekilmemiz düşünülemez. 

Bu bakımdan, spor ekiplerimiz plânlı ve program
lı bir şekilde yetiştirilerek bundan böyle yapılacak 
Olimpiyat Oyunlarına iştirak ettirilecektir. 

Durumu bilgilerinize, gereğini müsadelerinize arz 
ederim< 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 

3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
Trabzon Limanı inşaatı ihalesine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in yazılı cevabı. 
(7/1373) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

8 , 9 . 1976 
Trabzon Milletvekili 

Mehmet Özgür 

1. — Trabzon Limanı tevsiatıyle ilgili 4 . 2 . 1976 
gün ve Özel - 360 sayılı Bakanlığınız yazısında; 
(1975 yılı içinde Devlet Planlama Teşkilâtından öde
nek aktarması isteğinde bulunulmamıştır.) denilmek
tedir. Bakanlığınıza bağlı Demiryollar, Limanlar ve 
Hava meydanları inşaatı Genel Müdürlüğünden 
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D. P. T. Müsteşarlığına 24 , 3 . 1975 gün C-04-647-
10715 sayılı mektupla Devlet Planlama Teşkilâtından 
ne istenilmiştir? 

2. — Adı geçen tevsiat işi için 1976 yılı program 
tasarısında teklifte bulunulmuş ise de, D. P. T. dan 
bu önerinin reddedildiği ifade olunmuştur. Bakanlı
ğınızca Yüksek Planlama Kurulunda Trabzon Lima
nının Tevs'iinin zarureti müdafaa edilmiş midir? 

3. — Aynı mektubunuzla, «Trabzon Limanı in
şaat ihalesinin 1976 yılı içinde yapılması mümkün 
olabilecektir.» denildiği halde, Bakanlığınızın 1976 
yılı yatırım programında Trabzon Limanı proje etü
dü için 200 000 liralık ödenek konmuş olması, bir 
çelişki değil midir? Çünkü, fizibilite etüdleri ve pro
jesi daha önce yapılmış ve inşaatına 1976 yılında 
başlanması mukarrer olan Trabzon Limanı inşaat 
ihalesinin yapılacağı ifadesi, gerçek değil midir? 

4. — 1976 programında etüd - proje için kon
muş bulunan 200 bin liradan bugüne kadar sarfedil-
miş bir para var mıdır ve etüde başlanmış midir? 

5. — 1977 inşaat yatırım programına alınacak 
mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 7 ., 10 , 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 3402 

Konu : Trabzon Milletvekili Mehmet 
Özgür'ün yazılı sorusu. 

Millet MeclM Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 gün ve 7/1373-4743/37685 sa

yılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, Trab
zon limanı inşaatının ihalesine ilişkin yazılı sorusu 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Önergede, Bakanlığımızın 24 . 3 . 1975 gün 
ve C-04/647-10715 sayılı yazısıyle Trabzon liman 
tevsiatı hakkında Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarlığına yapılan aktarma teklifine değinilmektedir. 

1975 yılı başında, Trabzon limanında İran tran
sit . nakliyatının artması nedeniyle sıkışıklık doğduğu, 
mevcut rıhtımların yeterince ihtiyaca cevap vereme
diği görülmüş ve 24 Mart 1975 gün ve C-04/647-
10715 sayılı yazı ile toplam 130 milyon liralık tevsiat 
için Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına yıl için
de başlamak üzere aktarma önerisi yapılmıştır. Bu 

arada, Trabzon limanın tevsiinin îran Hükümeti ile 
müşterek proje olarak ele alınması konusu ortaya 
çıktığından, Trabzon limanı tevsiatının îran kredisin
den finanse edilmesi konusu üzerinde durulmuş, mil
lî bütçeden finansmanı ve aktarma üzerinden yeniden 
çalışma yapılmamıştır. 

2. — Bakanlığımızın 4 . 2 . 1976. gün ve Özel : 360 
sayılı yazısında Trabzon limanı tevsiatı işinin 1976 
yılı içinde ele alınabileceğinin belirtilmiş olmasıyle, 
aynı konu için aynı yıl içinde 200 000 lira etüt be
delinin Yatırım Programında öngörülmüş olması, 
Önergede çelişki olarak ifade edilmektedir. 

Tevsiatın projeleri hazır olup, söz konusu ödenek 
inşaat sırasında bazı detaylar için gerekirse yapıla
cak olan, zemin sondajları için öngörülmüştür. Bu 
İtibarla, herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. 

3. — Trabzon limanı tevsii inşaatına başlanıla-
madığından etüt, işi için konmuş olan 200 000 lira
dan para harcanmamıştır, 

4. — Adı geçen tevsiat inşaatına ait finansman 
konusunda îran Hükümeti ile yapılan görüşmeler de
vam etmektedir. Bu görüşmelerin sonucu olarak prog
ramın durumu belli olacaktır. 

Biliglerinize arz ederim, 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,, Marma
ris'te Bakanlığa ait bir tesisin değerlendirilmesine iliş
kin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek' 
in yazılı cevabı. (7/1381) 

Miliet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 

1. — Marmaris'te Bakanlığınıza ait bir spor tesi
si var mıdır? Bu tesis niçin yaptırılmıştır? 

2. — Bugün kim, ne amaçla bu tesisi kullanmak
tadır? 

3. — Yaptırılış amacına uygun olacak bir biçimde 
bu tesisin Bakanlığınızca değerlendirilmesi düşünül
mekte midir? Tesisin değerlendirilmesi işi ne zaman 
ve nasıl gerçekleştir'ilecektir? 

— 919 — 



M. Meclisi B : 141 7 , 10 . 1976 O : 2 

T. C, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 
Sayı : PAK-Y. 30-76/488 7 . 10 . 1976 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1381-4753-37752 sa

yılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Bakanlığımıza 

yönelttiği yazılı önergedeki soruların cevaplan aşağı
da belirtilmiştir. 

Cevap 1 .— Marmaris'de mülkiyeti Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğüne ait Kayıkhane ve Lokal bi
nasından müteşekkil bir su sporu tesisi bulunmakta
dır. Tesisin yapılış maksadı su sporlarını geliştirmek
tir. 

Cevap 2. — Tesis, 1 . 6 . 1973 tarihinde Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünce yapılan bir kira sözleşme
si ile, o tarihlerde yeterli kadro imkânının bulunma
ması sebebiyle ve özellikle aynı maksatla kullanılmak 
şartıyle 5 yıl müddetle Doğan Aşkıner adlı bir müs-
tecire kiralanmıştır. 

Ancak, Bakanlığımızca, bu tesisin, maksadı dışında 
kullanıldığı tespit edildiğinden, sözleşmenin feshi konu
sunda gerekli çalışmalar bir yıldan beri devam et
mektedir. Konu halen Marmaris Asliye Hukuk Mah-
kemesindedir. 

Cevap 3. — Tesisin yapılış amacına uygun olarak 
işletilmesi için, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce gerekli çalışmalar da yapılmış ve tamamlanmıştır. 

Boşaltılma kararının alınmasını müteakip tesis, il
gili bölgesince sadece sportif faaliyetlere tahsis edile
cektir. 

Durumu bilgilerinize, gereğini müsaadelerinize 
arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Elâzığ 
Emniyet Müdür Vekiline ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1390) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İçişleri Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Soru : Elâzığ Valiliği Emniyet Müdürlüğü Şube 
1., 403 sayılı ve 28 . 6 . 1976 günlü Emniyet Mü
dür Vekili Ali Gürçağlar imzalı resmî yazı ile M. H. P. 
gençlik kolu yararına Ankara Ötüğen oyuncularının 
sahneye koyduğu «Şaşkın» piyesine ait davetiyelerin 
dağıtımının yapıldığı doğru mudur? 

Doğru ise bu eylem Türk Ceza Yasasının 228 nci 
maddesine uyan Siyasî Saikle memuriyet görevini kö
tüye kullanmak suçudur. Bu suç tarafından ne za
man öğrenilmiştir? Sorumlular hakkında ne gibi ce
za ve disiplin işlemi yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 7 , 10 , 1976 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşi. B-3 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Md. 7/1390-4763-37807 sayılı yazıya. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in bir ti
yatro eserinin biletlerinin dağıtımına ilişkin 1 6 . 8 . 1976 
tarihli soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Mahallinden alınan bilgiye göre; 

1. — Elâzığ İli Milliyetçi Hareket Partisi Genç
lik Kollarmca tertip edilen ve Ankara Ötüken oyun
cularının Valiliğin onayı ile 30 . 6 . 1976 günü Elâzığ 
Halk Eğitim Merkezi salonunda oynadığı «Şaşkın» 
isimli piyese ait davetiyelerin Emniyet Müdür Vekili, 
Şube Müdür Muavini Ali Gürçağlar tarafından da
ğıtıldığı yolundaki iddianın asılsız olduğu; 

2. — Soru önergesinde bahsedilen 28 . 6 . 1976 
gün ve 403 sayılı yazının ise, her zaman olduğu gibi 
oynatılacak piyeste suç unsuru bulunup bulunmadı
ğının yerinde izlenmesi için Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilen iki adet davetiyeye ait bulunduğu anlaşıl
mıştır, 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri. Bakanı 

• • * -
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

141 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

7 . 10 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 
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