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I . GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Başbakan (Süleyman De-
mirel hakkında soruşturma yapmak üzere 
kurulan 9/13 numaralı iSoraştunna Ha
zırlık Komisyonu üyelikleri için 18.3.1970 
tarihli 6 ncı birleşimde yapılan seçimin, 
T. B. M. Meclisi Birleşik 'Toplantısı İç
tüzüğünün 18 ve T. B. M. Meclisi Da
hilî Nizamnemesinin 23 ncü maddelerine 
aykırı olduğu iddiasiyle bu seçimin yeni
lenmesine ve, 

Cumhuriyet ıSenatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 6 numarah (Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergelerini geri aldıkları bil
dirildi. 

Cumhuriyet ıSenatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu'nun, Eski Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet iSezgin hak
kında 'Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurula
cak iSoruşturma Hazırlık Komisyonunun 
8 üyeden teşkili, ilgilinin seçim tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yazılı cevaplarını 
Komisyona bildirmesi ve Komisyonunun 

görevinin seçim tarihinden itibaren baş
laması hususları kabul olundu. 

Yapılan seçim sonucunda gösterilen 
adayların adı geçen Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna seçilmiş oldukları bil
dirildi. 

Eski Aydın (Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Anayasanın 90 ncı maddesi ve 
T. B. (M. [Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12, 14 ve 22 nci maddeleri 
uyarınca Eski iSanayi Bakanı Mehmet 
Turgut ile Eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet lOnat haklarında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
1 numaralı (Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporunun görüşülmesi, rapo
run dağıtımı tarihinden itibaren bir 
hafta geçmemesi sebebiyle, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Birleşime saat 15,55 te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-

tiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi âzalığma tâyini ve bilâhara GİMA İda
re Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem 
ve tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut, esM Ticaret Ba
kanı iSadık Tekin Müftüoğlu ve esM Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri gereğince Meclis soruşturması açıl

masına dair önergesi ve 6 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/6) (S. Sa
yısı : 65 e 1 nci ek) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'ide Türkiye öğretmenler (Sendikası 
Kongresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle es
ki içişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında, 
Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
12 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/12) (S. Sayısı : 67) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

* 
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara Milletvekili) Kenan Aral (Tunceli Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının 8 nci Birleşimini açıyo
rum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerden, ışıklar yandıktan sonra beyaz düğme
lere basmalarını rica ediyorum. 

1. — Son günlerde üzücü sonuçlar meydana 
getiren gençlik olaylarına dair gündem dışı gö
rüşmeler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ~ıson 
günlerde vücut bulan ve milletçe hepimizi bü
yük tessüre sevk eden gençlik olayları hak-
landa (arkadaşlarım gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Cumhuhiyet Halk Partisi Grupuna mensup 
al'tı arkadaşım bu olaylar hakkında Söz istemiş
tir. Bu arada bağımsız milletvekili Sayın Nec
mettin Erb?!kan Ibu konuda söz istemiştir. Ada
leli Partisine 'mensup Bahri Karakeçili arkada
şım da aynı konuda söz istemiş bulunmaktadır. 

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Bülent Ecevit ayrıca sez istemiş 
bulunduğu cihetle evvelemirde yüksek müsa
mahanıza sığınarak Sayın Bülent Ecevit'e sez 
vereceğim, onu takiben bu meselenin önemine 
binaen Sayın Necmettin Erbakan'a »öz verece
ğim, ondan sonra da Sayın Bahri Karakeçili'ye 
söz vereceğim. 

Diğer söz taleplerini karşılıyamadiğım ar
kadaşlarımdan özür dilerim. 

Buyurunuz Sayın Ecevit. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak Milletvekili) — Teşekkür ederim 
Sayın'Başkan. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; bundan bir kaç yıH önceye 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

meleri başlıyoruz. 

kadar Türkiye'de bâzı geri kalmış ıssız bölgele
rin, bâzı dağ başlarının can güvenliğinden, asa
yişten, etkin devlet gücünden yoksun olduğunu 
gösteren olaylar başlıca üzüntü ve kaygı konu 
su idi. Simidi o günler geride kaldı. ıŞimdi Tü/-
kiye'nin büyük kentleri, şimdi Türkiye'nin baş
kenti can gevenliğinden, Devlet gücünden, asa
yişten dağbaşları kadar yoksun duruma geldi. 

Bunun son örneği, acı bir örneği 13 Nisan 
Pazartesi günü Ankara'da görüldü. Başkentin 
ortasındaki bir silâhlı çatışmada yedek subaylığı
nı yapmakta olan bir genç vuruldu. Can kur
tarmak üzere yetişmiş bir insan, çok iyi yetiş
miş bir insan, bir hekim, sokaklarda, hastane
lerde, üniversitelerde, yurtlarda artık günlük 
olaylar arasına giren silâhlı çatılmalardan bi
rinde bir sarseri kurşunla can verdi. 

Doktor Necdet Güçlü, 20 aylık süre içinde 
büyük kentlerimizde kimi polis kurşunu ile, ki
mi silâhlı toplulukların kurşunu ile can veren 
gençlerin 11 ncisidir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Polis kurşunu ile hangisi? 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Türkiye'yi sarsıntısız bir şekil
de idare etmiş olmakla, vatandaşın huzur ve sü
kûnunu tehdidedebilecek krizleri önlemiş ol
makla övünen Demirel yönetiminde Türkiye bu 
duruma gelmiştir. Bu yürekler acısı durumu çö
zümlerken önce iktidarın ve bâzı çevrelerin ıs-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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rarla kamu oyuna telkin etmlek istedikleri bâzı 
teşhislerin yersizliğini ve yanlışlığını 'belirtmek 
isterim. 

İktidar ve belirli çevreler, Türkiyeİdeki bu
nalımın; kargaşalıkların, can güvensizliğinin 
başlıca nedeni olarak 1961 Anayasasının getir
diği hakları ve özgürlükleri göstermektedirler. 
iktidar ve belirli çevreler sorumluluğu sol 
sıkımlara, r^ırı akımlara, aşırı akımların idia sağ
cı deneklerine değil, solcu 'denellerine yıkmak 
istemektedirler ve bağlıca suçlu olarak da genç
liği göstermektedirler. Bunlar kamu oyunu ya
nıltmak feero ileri binilen iddialardır. ıGrcnçlik 
Türkiye'de insanca (bir düzen istemektedir. Ama 
gençlik öyle bir düzene erişmek için insanlık 
dışı yöntemler kullanılmasından yana değildir. 
Anayasamızın vatandaşlara, Ihalka tanıdığı 
haklar ve Özgürlükler gerçek 'demokrasinin te
mel unsurlarıdır. Aşırı akımların yüzeye (çık
ması da igene 'gerçek demokrasinin kaçınılmaz 
bir belirtisidir 've sıhhatli !bir yönüdür. 

Türkiye'nin imeselesi, (bâzılarının, iddia et
tikleri, bâzılarının da iyi niyetle sandığı gibi, 
aşırı akımları, belirli ideolojileri yasaklama ime
selesi değildir. 'Demokraside her türlü düşünce, 
her türlü ideoloji ve aküm olur. iHer ftürlü akı
mın ılımlısı olur, aşırısı Olur. Sokaktaki silâhlı 
saldırılara Ibakın; bunları 'Anayasamızın getir
diği düşümce ve anlatım özgürlüğünün belirti
leri salmak da, çok yanlıştır. 

Zorbalıkla Özgürlüğün ilişkisi yoktur. Ter
sine, zorbalık özgürlüğün karşıtıdır, hattâ düş-
mamdı/. Silâh düşünce değildir, cana kıymak 
özgürlük değildir. Bu zorbalıkların solculukla, 
hattâ solculuğun aşırı denen türü ile de iliş
kisi yoktur. (A. P. sıralarından, «Yuh» sesleri. 
C. H. P. sıralarından, •«'Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Aynı şekilde zorbalığın dindarlıkla da, vic
dan 'özgürlüğü ile de ilişkisi yoktur. Her dü
şüncenin ve inancın serbestçe (söylenebildiği bir 
toplumda zorbalık ve cinayet hiçbir ideolojinin 
veya dinsel inancın örtüsü ve özrü olamaz. 

Demire! yönetimi ise, devrimcilik igörünümü 
altında ya:pılan ne kadar zorbalık, işlenen ne 
kadar cinayet varsa (bunları solculuk alarak 
suçlamaktadır. "Din adına yapılan ne kadar ızor-
balık, işlenen ne kadar cinayet varsa bunları 
d?, vicdan hürriyeti olarak ihoş (görmektedir. 

15 . 4 . 1970 O : 1 

Aslında, gitgide yaygınlaşan Siyasal zorbalık
ların, saldırganlıkların, (cinayetlerin devrimci
lik veya solculuk adına yapılanları da din ve
ya milliyetçilik îadma yapılanları da fbir amaca 
yönelmektedir; demokrasinin yıkılmasını ve bir 
dikta rejimi kurulmasını sağlamak. Bu asmaca 
erişebilmek için düzenli bir toplumun demok
ratik rejimde Igerçekleşemiyeceği, can ve mal 
güvenliğinin demokratik rejimde korunamıyaca-
ğı, kanısını vatandaşlara yerleştirmeye uğraş
maktadırlar. 

Öte yandan Sayın Süleyman Demirci'm de 
demokrasi ile ilgili düşünceleri bilinmektedir. 
Sayın Demirci demokrasiye yürekten bağlı ol
duğu iddiasındadır ancak, demokrasi ile ilgili 
bâzı koşulları vardır: Eğitim özgürlüğü, dü
şünce ve anlatım Özgürlüğü sınırlı bir demok
rasi istemektedir Sayın Demirci, radyosu özerk 
olmıyan bir demokrasi istemektedir, i (A. P. sı
ralarından; «nereden çıktı bu lâf», sesleri, 
C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Yürütme gücünün sınırlanmadığı fbir demok
rasi istemektedir, adaletin tam bağımsız olma
dığı bir demokrasi istemektedir, kanun çıkar
ma işlerine Büyük İMillet Meclisinin 'pek karışa-
mıyacağı, Hükümetin kanun (gücünde kararna
melerle. ülkeyi yönetefbileceği bir demokrasi is
temektedir. !(A. P. sıralarından (gürültüler) Mil
let Meclisinin Başbakandan nüfuz suiistimalleri 
için bile hesap soramıyacağı Ibir demokrasi iste
mektedir. (A. P. sıralarından, «Yuh» sesleri, 
C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» 
sesleri.) 

Bu ıçağda bugünkü demokrasimiz gibi bir 
rejimle iktidar (olabilmenin, ülkeyi yönetebil-
menin kendisine çok kez (güç igeldiğini Sayın 
Başbakan defalarca söylemiştir. Yani Sayın 
Başbakan, demokrasiyi demokrasi yapan bü
tün niteliklerden soyunmuş bir demokrasi, ku
şa çevrilmiş bir demokrasi istemektedir. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 
Bu bakımdan (sağ faşistlerin ve sol faşistlerin 
özledikleri rejimle Sayın Demirel'in özlediği 
rejim arasında büyük bir ayrılık yoktur. I(A. P. 
sıralarmdatn (gürültüler) Yollar, rejim /bakımın
dan özlenen amaca kadar birdir, ancak» ondan 
sonra ayrılmaktadır. İBu amaca erişebilmek için, 
Demire! yönetimi ve halkın, «İşler bu rejimle 
bu anayasa ile yürümez:» diyecek duruma ĝel-
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meşini istemektedir. Tıpkı sağ ve sol faşistlerin 
istedikleri jgilbi. (A. 'P. sıralarından gürültüler) 

Sağcılık görünümü altında zorbalık yapan, 
cana kıyan 'saldırganların Demirel yönetimin-, 
ce korunduğu, desteklendiği Igftzler (önündedir. 
(A. P. sıralarından (gürültüler) Bir kere bun
lara toz kondurmamaktadır ISayın Demirel. Şu 
komando denen faşist lözenticilerini - tabiî or
dumuzun yurt savunması için yetiştirdiği ger
çek komandoları kelimenin hu anlamından ten
zih ederim - lo faşist saldırganlarını, üstümüze 
daJha az vazife olduğu halde /bir kaç kere biz 
kınamışızdır, fakat Sayın Demirel veya bir Hü
kümet üyesi Çıkıp da bunlar hakkında henüz 
'bir çift söz söylemiş değildir. (A. P. sıraların
dan (gürültüler, C. H. P. sıralarından, «Bravo», 
sesleri, alkışlar) Yeni arkadaşlarım (bilmezler, 
bu iddianın delili IMeclis tutanaklarmdadır. 
Geçen yıl Şubat ayının 25 inde... 

SALİH AYGÜN (Amasya Milletvekili) — 
Siz istiyorsunuz, böyle olmasını. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim; hati
be Başkanlık, takdirini 'kullanarak, (söz hakkı 
verdi. Dinliyeceksiniz, rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT' (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Geçen yıl Şubat ayının 25 inde, bu kürsü
den grupum adına yaptığım (bir konuşmada şöy
le demiştim: «Komando adı verilen sokak sal
dırganlarının Hükümet tarafından tahrik edil
diğini /ve korunduğunu, C. H. P. nin en yetkili 
organları ısrarla illeri sürüyorlar, Hükümet bu 
ağır ithamlara bugüne kadar inicin ıcevap ver
mediğini açıklamalıdır.» 

Benim, Meclis tutanaklarına geçen bu söz
lerimden bir (başka muhalefet lideri alındı, o 
bana karşılık iverdi. ISaym Başbakan ise, bu 
durumda kendisine söz düşmediğini ileri süre
rek işin içinden sıyrılmaya kalkıştı. 

İstanbul'un Kanöı Pazarı'nıaı ardında, Kon
ya lolaylarınm ardında !ve 'bütün benzerlerinin 
ardında ya doğrudan doğruya Adalet Partisi 
örgütünün Ibâzı yöneticileri ve militanları var
dır veya Adalet Partisi iktidarınca (beslenen ve 
korunan ^birtakım yan kuruluşlar vardır. 

(£. P. sıralarımdan lamlaşılamıyan müdaha
leler ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Güven, Sayın Güven, 
Sayın Güven, rica ederim, sözlerinizi geri alın, 
nca ederim efendim. 

C. H. P. GEÜPU ADINA'BÜLENT ECE-
VÎT (Devamla) — 17 Şubat 1969 günü bu kür
süden yapmış olduğum konuşmada da o yan 
kuruluşlaıdan, derneklerden bâzısının adlarını 
sıraladım ve Hükümetten, bu kuruluşlarla il
gisi c'lup olmadığını açıklamasını istedim. Hü
kümet ıbu isteğimizi de cevapsız bıraktı. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur 
Milletvekili) — Komünistler kimin tarafından 
korunuyor? 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu!.. 
C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-

VİT (Devamla) — Aslında bütün "bu örgüt
lerin silâhlanmasında, silâhlı Saldırganlıklara 
girişmesinde ışaşıilacak (bir 'yön yoktur. Bunlar 
Sayın Başbakanın daha <bu makama geldiği 
günlerden (baslıyarak verdiği acık direktifler 
uyarınca silâhlanmış topluluklardır. (A. P. 
sıralarından müdahaleler ve €. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Dinleyin, isbat edeceğiz!. 
(A. P. (sıralarından «yalan» sesleri.) 
Yalan söyliyenler, (Başbakanın o isözlerinden 

ulandıklarını ifade etmiş olurlar. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» Sesleri, alkışlar.) 

Hatırlarda lolduğu üzere (Sayın Demirel da-
. ha yeni Başbakan 'olduğu sıralarda iktidarı ve 
düzeni korumak üzere Ibâzı (halk topluluklarının 
silâhlanmalarını istemişti. Bu istek geniş ölçü
de yerine getirilmiş ve acı imeyvalarını verme-
ys (başlamıştır. Daha isonra 1968 yılının Ağustos 
ayırida Sayın Başbakan Demire! aynen şöyle 
demişti: 

«Kendisini kabadayı sananlar şunu hiçbir 
vakit akıllarından 'çıkarmasınlar ki, milletin 
'sinesinde onlardan çok daha kabadayılar var
dır».. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Nitekim Devlet desteği ile (birtakım kabada
yılar kısa zamanda üretilmiş, silâbJlandıriJİmış, 
sokaklara, fakültelere, yurtlara hastanelere sa-
İmmıştır. Kaç kez 'Sayın Başbakan dolmuştaki, 
otobüsteki vatandaşları ibile ay aklanmaya, biz
zat ihkak-ı 'Hakka davet etmiştir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışQ;ar.) 

Bütün lbu tahriklerin, teşviklerin, hazırlık
ların sonucu lolaraktır ki, (büyük kentlerimiz, 
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başkentimiz bugün (birer dağbaşı durumuna 
gelmiştir. (Â. P. sıralarından 'müdahaleler) 
bunlara bir de toplum polisinin, kendi niyetleri 
ve iradesi dışında Hükümet tarafından tek yön
lü kullanılması yolundaki uygulama istenmiş
tir. 

Türkiye'nin başkentinde (günlerdir bâzı res
mi öğrenci yurtlarında silâhlı igruplar çatış
maktadır. Birbirlerinden karşılıklı esirler al
maktadırlar. O esirlere işkenceler yapmaktadır
lar. Açıkça, gözler (önünde sürüp giden bu ça
tışmaların, !bu zorbalıkların sonucu; genç dok-
toı, yedeksubay Necdet Güçlü'nün !bir serseri 
kurşunla ölümüdür. 

öğrenci yurtlarının özerkliği yoktur, öğ
renci yurtlarına (güvenliği sağlamak- üzere po
lis girebilir mi, giremez ani, diye bir tartışma 
yoktur. Ona rağmen polisin bu yurtlarda ön
ceden güvenlik sağlama, silâh toplama, esir
leri kurtarma ödevini yapması nedense akıl 
edilmemiştir 'veya önlenmiştir. Belki de dene
cektir ki, «Ne yapalım, toplum polisinin görev 
yapmak üzere yurtlara (girmesi ibile tepki uyan
dırıyor.» Elbette uyandırır. Çünkü öğrencile
rin içinde bunun acı Ibir anısı vardır. Bir öğ
renci yurduna toplum polisinin ilk (girişi, bir 
asayişsizliğe müdahale etmek üzere, ican güven
liğini korumak üzere değil, bir .̂ ece, uyuyan 
öğrenlcilere Ibaskın vermek ve onlardan »birini 
kurşunlatıp öldürmek üzere olmuştur. (A. P. 
sıralarından şiddetli müdahaleler, (gürültüler, 
ve C H. P. sıralarından Bravo» sesleri, (alkış
lar.) 

Yirmi aydır süre gelen ölümlü olaylar zin
cirinin... 

1.5 . 4 . 1970. O : t 

(Tokat 'Milletvekili Mehmet Kazova ile Gi
resun Milletvekili ibrahim Kayahan Naiboğlu 
arasında ayakta karşılıklı sert tartışmalar) 

BAŞKAN — Saym Naiboğlu, Sayın Naib-
oğlu oturun yerinize lütfen!.. 

(A. P. sıralarından sürekli müdahaleler, gü
rültüler) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Arkadaşlarım, çok riöa ederim, 
benim sabrım, tahammülüm var, sayın arkadaş
larımdan da tahammülünü rica ederim. Ben sa
dece gerçekleri anlatıyorum. 

(Bir kısım A. P. milletvekilleri kürsü önü
ne gelerek müdahalelerde bulundular...) (C.H.P. 
li bir kısım milletvekilleri ile A. P. li bir kısım 
milletvekilleri arasında kürsü önünde sert tar
tışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika efen
dim... idare âmirleri lütfen arkadaşları yerleri
ne oturtunuz. Arkadaşlar, oturunuz yerlerinize. 

Muhterem arkadaşlarım, bu atmosferde Mec
lis müzakeresinin devamı mümkün olamamak
tadır. istirham ediyorum, ya oturunuz ve Bal
kanın (dirayeti altında hatibin konuşmasına im
kân veriniz. 

(Bir kısım A.P. ve C.H.P. milletvekillerinin 
gruplar halinde sert tartışmaları, şiddetli gürül
tüler.) 

Müzakereye yarım saat ara veriyorum efen
dim. 

(Kapanma saati : 15,22) 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara Milletvekili), Kenan Aral (Tunceli Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, Birleşik Toplantı 8 nci Birleşiminin ;ara ve
rilmiş bulunan ikinci oturumuna başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, (oturuma başlama
dan evvel, hemencecik, peşinen şu noktayı ka-
yıit etmek isterim. Arkadaşlarıma »öz verdiğim 
vakit bir girizgâh yapmıştım. O ıgirizgâhta; 
milletçe hepimizi büyük teessüre garkeden 
gençlik olayları hakkında (arkadaşlarım söz is
tediler, Mecliste muhtelif görüşlerin teati olun
masında, bu işlerin tedavi edilmesi yönünde 
faydaları olur kanaatiyle Halk Partisinden bir 
arkadaşıma, bağımsız bir arkadaşıma 've Adalet 
Partisinden 'bir arkadaşıma söz vereceğimi işa
ret ettim. 

Şimdi, demokraside temel unsur; Meclis 
kürsüsüdür. Meclis kürsüsünde konuşan hatip 
hürdür, müstakildir, fikirlerini Yüce Meclis hu
zurunda 'beyan etmeye yetkilidir. 

Ancak, Meclis kürsünde ökonuşan hatibin 
sözünü Reis kesebilir. Reisin kesmesi de Meclis 
içtüzüğünde musarrah hükümlere bağlanmıştır. 
Kürsüde konuşan hatibin sözü ancak, saded dı
şı beyanda bulunursa, bir, galiz ve müstehcen 
beyanda bulunursa, iki, tki noktada sözü kesi
lebilir. 

Binaenaleyh, IMeclis içtüzüğü, hatiple Reis 
arasında bir irtibat sağlamıştır. 91, 92 ve 93 ncü 
maddeler bunu nizamlamışjtır. 

Lütfen, rica ediyorum, Meclis kürsüsünde 
konuşan hatibe hiçbir suretle ve hiçbir veçhile 
müdahalede bulunmıyalım. lBu, muhalefet söz
cüsü olarak da 'böyledir, iktidar sözcüsü olarak 
da böyledir. Aksi takdirde hepimizi müteellim 
eden, müteessir eden olaylara biz de bir nevi 
kötü örnek olmuş oluruz. Onun için rica edi
yorum. 

Sayın Ecevit, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul Mil
letvekili) — Sayın Başkan, bir hususu işaret 
edebilir miyim? 

BAŞKAN —Sayın Ecevit, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Buyurun, ıSayın Mustafa Fevzi Güngör. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul Mil

letvekili) — Sayın Başkan, telkinlerinize teşek
kür ederiz. Ancak, kürsüde konuşacak olan ha
tibin de Meclis üyelerini tahrik etmeden konuş
masının sağlanmasını rica ederiz. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kana hitabediyor. 

Sayın Güngör, .tahrik keyfiyeti, bu Meclis
te bulunan üyelere göre değişik veçhe arz eder. 
Aslında, kürsüde konuşan hatip Meclis Başka
nının himayesinde görüşmüş olduğuna göre, si
zin tahrik olmamanız gerekir, iktidar sözcüleri 
konuşurken de muhalefetin tahrik olmaması ge
rekir. O bakımdan, asabına fazla hâkim olamı-
yan arkadaşlarımın, lütfen yan bölmelerden din
lemelerini rica ediyorum. 

Buyurun,Sayın Ecevit. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE
VİT (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başka
na teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; daha önce bir üni
versite yurduna, bu olayların başlangıcında, iki 
yıl kadar önce bir üniversite yurduna gece ya
pılan baskından söz etmiştim, konuşmamın ke
silen yerinde. 

20 aydır süregelen ölümlü olaylar zincirinin 
halkası, işte o olaydır. Vedat Demircioğlu adın
daki öğrenci 24 Temmuz 1968 günü o saldırı 
sırasında öldü, ölmüştür. 

Bir üniversite binasında sağa, sola silâh 
atan komando özentileri ,sınıflara girerek adam 
ararlar, aradıkları genci bulup esir alırlar. Her
kesin gözleri önünde sürükliyerek götürürler. 
Dışarı çıktıklarında, oradan geçmekte olan bir 
genç doktoru anlından vururlar. Vurulan dok
tor Hacettepe Hastanesine kaldırılır. Ameliyat 
olur, ölür. Polis, suçlular gittikten 45 dakika 
sonra gelir. 
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Hükümet diyebilir ki; «Ne yapalım, polis, 
üniversiteye giremez diyenler var.» Oysa, dalıa 
geçen gün polisin, hiçbir kanlı olay olmıyan 
Fen. Fakültesine, silâhlı saldırıdan kaçan genç-
rin sığındıkları Fen Fakültesine, çağırışız gir
meleri, girmelerine lüzum olmadığını belirten 
fakülte dekanını tartaklamaları olayı karşısın
da, Sayın İçişleri Bakanı bu kürsüden, polisin, 
üniversiteye çağrısız da olsa girebileceği görü
şünü ileri sürüp, savunmuştur. 

Aynı içişleri Bakanı şimdi, Nisan ayında 
daha vahim olaylar olacağını bildiklerini söyle
mektedir. Neler olacağını hem bilmekte, hem de 
önliyememektedir. Bu, Hükümet midir., iktidar 
mıdır? Belli ki Hükümet, olaylar büyüsün, ya
yılsın, istemektedir. Ne zamandır özlemini çek
tiği, sözünü ettiği olağanüstü tedbirlere baş
vurmak üzere, kamu oyunda hak kazanmak is
temektedir. Plân budur. Oysa, olağan yetkile
rini bile kasıtlı olarak kullanmıyan veya kulla-
namıyan bir Hükümete, aklı başında bir millet, 
olağanüstü yetkiler vermiyecektir, veremez. 
(ö. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Solculuk veya devrimcilik görünümü altın
da zorbalık yapan, aslında solculukla da, dev
rimcilikle de ilişkileri çok şüpheli olan bâzı 
dikta özlemcilerine gelince. 

Bunların da ipleri geniş ölçüde iktidarın 
elindedir. Aralarına kim bilir hangi güvenlik 
örgütlerinin, millî veya gayrimillî gizli güven
lik örgütlerinin kışkırtıcı ajanları yerleştiril
miştir. (A. P. sıralarından gürültüler) Arala
rına, suçlu oldukları ioin, sabıkalı oldukları 
için geniş suçlara veya suç tahriklerine kolay
lıkla âlet edilebilen kimseler yerleştirilmiştir. 

Kendilerine verilen kışkırtıcı ajan görevini 
gazetelerde tefrikalarla itiraf eden gençler ol
muştur. «Samsun yürüyüşü» diye bilinen yü
rüyüş sırasında, iyi niyetli devrimci gençler, 
aralarında kendilerini amaçtan saptırmak isti-
yen, suça yöneltmek istiyen böyle ajanlar oldu
ğunu anlamışlar ve Ankara yakınlarında yü
rüyüşe son vermişlerdir. Bütün bunlar olup bi
terken Hükümet, sessiz ve rahat yürüyüşün, o 
ajanlar yönetiminde Ankara'ya girip marifet
lerini yapmasını beklemiştir. 

Ancak, durumu farkeden gençlerin uyanık
lığı ve Cumhuriyet Halk Partisinin uyarısı üze
rinedir ki, o marifetler önlenebilmiştir. Ajan 
olarak veya başka amaçlarla sol hareketi, sol 

akımları bölmeye veya dejenere etmeye kalkı
şan bir avuç kimseden, en çok, her halde ikti
dardan daha çok, huzurları kaçmış vatandaş
lardan daha çok gerçek solcular nefret etmek
tedirler. Yalnız ortanın solundaki Cumhuriyet 
Halk Partililer değil, bizim dışımızdaki birçok 
solcular da bunlardan bizim kadar nefret et
mektedirler. Bunların solculukla ilişkisi yok
tur. Bunların gençlikle ilişkisi yoktur. Bunla
rın; kiminin ilişkisi bâzı sivil cunta heveslisi 
maceracılarla, kiminin ilişkisi iktidarla, kiminin 
de ilişkisi, yurdumuzu bölmek istiyen bâzı ya
banca güçlerledir. 

Bunlar; aslında iyi niyetli olan polisin, top
lum içinde gitgide yalnızlığa doğru itilmekte 
olan polisin Hükümet tarafından tek yanlı' kul
lanılmasına karşı isyan duygusu duyan, yeral
tı kaynaklarımızın sömürülmesine imkân ve
renlere karşı haklı tepki duyan, Türkiye'deki 
bozuk ve adaletsiz düzeni, gitgide adaletsizleşen 
düzeni insan yüreklerine sığdıramıyan, masum 
insanların, okul arkadaşlarının biribiri ardın
dan öldürülmesi karşısında tahammülleri taşan 
tertemiz ve ülkücü gençlerden de, gerçek dev
rimci milliyetçi gençlerden de bâzısını zaman 
zaman belirli eylemlere sürü'kliyebilmektedir-
ler. 

Bir ölçüde aczi, bir ölçü/de de kuşa çevril
miş bir sözde demokrasi özlemi dolayısiyle kon
trolü elden kaçıran Demirel yönetiminde şimdi 
bir de gerçek demokrasiye bağlılığını her vesi
le ile ispatlamış olan ordumuzu tahrik etme, 
orduya sığınma, orduyu öne sürme hevesi baş
ladığı anlaşılıyor. 

Bu yoldaki pek çirkin ve acemice girişin bir 
süreden beri hayalî bir gizli subaylar grupu 
adına yayınlatılan Demirelci bildirilerdir. De
mirel hesabına silâhlı müdahale tehditlerinde 
bulunan bildirilerdir. Ordu çevrelerinden ne 
zaman bir bildiri çıksa, derhal telâşa kapılan, 
yazanları derhal bulup, haklarında işlem yaptı
ran iktidar, bu Demirelci silâhlı müdahale teh
ditleri karşısında en küçük bir tepki gösterme
miştir. Böyle bir grup gerçekten varsa, bu 
grupu meydana çıkarmak üzere her hangi bir 
girişimde bile bulunduğunu söylememektedir. 

Geçenlerde bu konuda Sayın Başbakanı bir 
açıklamada bulunmaya çağırdım. Bir açıklama
da bulunmaya bile lüzum görmediler. Bir ikti-
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darın bu ve benzeri oyunlara girişmesi, ateşle 
oynamaktır. Sorumsuzluğun, Devlet geleneği 
olmıyan en geri ülkelerde bile az Taşlanabilecek 
kadar ileri bir örneğidir. Muhayyel subay grup
ları, adına, Demirci'den yana silâhlı müdahale 
tehditleri savuran bildiriler yayınlanır, Başba
kan Sayın Demirel, bunda şaşılacak bir şey 
yokmuş gibi susar. 

Bâzı cumilerde, ipliği pazara çıkmış, beynel
milel dolandırıcı damgasını yemiş, kimisi ya
bancı petrol şirketlerine satılmış, bâzı hainlerin 
tahrikiyle bir kısım Müslüman Türk halkı bir 
kısım Müslüman Türk halkına karşı cihada 
çağrılır, bu çağrılar tekrarlana, tekrarlana bâ
zı saf kafalarda iz bırakır. Bu tahriklere kapı
lanlardan bâzıları camilerden dışarı uğrayıp 
kendi din kardeşlerinin, okullardaki kendi ço-
cüklarmm üzerine saldırırlar, cana kıyarlar. 
Başbakan Sayın Demirel, bunların vicdan öz
gürlüğü tezahürleri olduğunu söyler. 

Gsce, yurtlarında uyuyan gençlere, toplum 
polisi ile baskın yaptırılır, adam öldürülür. De
mirel yönetiminde bu, polis vazife ve salâhiyet- ' 
brinin kullanılmasıdır. Sokaklarda silâhlı sal
dırganlar tarafından gençler öldürülür. Sayın 
Demirel'e göre bunlar âdi zabıta vakalarıdır, 
olağandır ve Türkiye, Sayın Demirel'e göre, 
kendi yönetiminde yıllardır, kendi ifadesiyle, 
sarsıntısız bir şekilde idare edilmektedir, va
tandaş huzur ve sükûn içindedir. 

Teşbihte hata olmaz, yakın tarihimize geç-
miz bir söze değineceğim: Keşke Sayın Demi-
raFin kafası ve yüreği bizlerde de olsa da ge
celeri huzur ve sükûn içinde uyuyabilsek. 
(C. E. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette ol
masına rağmen, olayların başından beri, Par
ti Meclisi bildirileriyle, Merkez Yönetim Kuru
lu bildirileriyle, yetkili sözcülerinin konuşma 
ve demeçleriyle - nereden gelirse gelsin - her 
türlü silâhlı eylemin, her türlü zorbalığın, her 
türlü dikta tertip ve tahrikinin açıktan karsı
sında yer almıştır, uyarı üstüne uyarıda bulun
muştur, Hükümeti uyarmıştır. Bilmeden veya 
insancıl heyecanlarına kapılarak, milliyetçi he
yecanlarına kapılarak zaman zaman oyuna ge
len bâzı gençleri uyarmıştır. Kötü niyetliler 
tabiî iflah olmazlar, ama sırf sabırsızlıkları yü

zünden, olayların kendilerinde uyandırdığı is
yan duygusu yüzünden bir dikta rejimi özler 
duruma gelen bir kısım aydınları uyarmıştır. 

Fakat Demirel yönetimi büyük bir kaygı
sızlık içinde, daha doğrusu özlemini çektiği, 
demokrasiyle ilişiği olmıyan olağanüstü tedbir 
ve yetkilere gerekçe hazırlamak düşüncesiyle 
«olur böyle şeyler» deyip geçmektedir. 

Aslında bu söz doğrudur. Böyle bir yöne
timde ve böyle bir düzende gerçekten olur 
böyle şeyler. Anayasa gereği sosyal ve ekono
mik reformları, eğitim reformlarını yıllardır 
savsaklıyan, hatla Anayasaya rağmen, açıkça 
reddeden bir yönetimde «gerçekten olur böyle 
şeyler !:> 

Bir Anayasaya dayanarak iktidara gelen, 
fakat bu Anayasanın öngördüğü düzeni kurma
makta ısrarla direnen bir yönetim altında ger
çekten olur böyle şeyler. Bir avuç insanın sö
mürü çeşmelerinden küpünü doldurduğu, ama 
milyonlarca çalışan insanın ya topraksız, ya da 
yarı aç yaşadığı, dilediği gibi okuyamadığı, 
hastasına ilâç alamadığı bir toplumda ve ha
berleşmedeki ilerlemenin hak duygusunu güç
lendirdiği bir çağda, elbette olur böyle şeyler. 

Yabancı sömürüsüne Devletin kendi eliyle 
imkân açtığı, Hükümet himayesinde halkın ci
hada çağırıldığı, bir Başkanın, bir Başbakanın 
kendi yandaşlarını, taraftarlarını silahlanma
ya çağırdığı bir toplumda elbette olur böyle 
şeyler. 

Hükümetin, yabancı sömürüsü karşısında 
teşvik ölçüsüne vara,n kayıtsızlığıdır ki, ülke-

' mizde yabancı düşmanlığını uyg'arlık ölçüleri
nin ötesine taşıran tahrik ve tahriplere de ze
min hazırlamaktadır. Bu ortamda elbette olur 
böyle şeyler. 

Fakat çağımızda ve çağımızın Türk toplu
munda olamıyacak bir şey vardır; bu çağda ve 
bu çağın Türkiyesinde tutucu bir iktidar olu-
namas. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Hızla ilerleme, hızla değişme ve çağdaşlaş
ma, hızla sınaileşme ihtiyacı içindeki bir top
lumda, bozuk ve adaletsiz bir sömürü düzeni
nin bilincine varmış, bu düzene karşı içinde 
tepki duymaya başlamış bir toplumda tutucu 
iktidar olunamaz. 

Böyle bir ülkede, böyle bir çağda, böyLe bir 
ortamda bir iktidar, bu tutumu, Demirel tutu-

— 119 — 



T. B. M. M. B : 8 15 . 4 . 1970 O : 2 

munu sürdürürse, korkarız, «olur böyle şeyler» 
denen şeylerden çok daha ıfaJzlası olur. 

Bu konuşmayı, Sayın Demireri uyarabilece-
ğimizi umarak yapmış değilim. Fakat bilme
den oyunlara gıelen, tahriklere jkapılan iyi ni
yetlileri uyarmak için yapıyorum. 

Türk Halkı, (demokrasiyi ve özgürlüklerini 
hiçbir şeye değişmiyecek bir halktır. Türk hal
kı, barış istiyen, barış içinde hızla kalkınmak 
istiyen bit halktır. Bütün devrimciler, bütün 
halkçılar ve ister sağda olsun, (ister solda olsun, 
demokrasinin, gerçek demokrasinin yaşamasını 
istiyen bütün iyi niyetli insanlar, iyi niyetleri
ni, sağduyularını haik için, demokrasi işin ve 
yurtta barış için birleştirmeHdirler. Parlâmen
tomuz böyle bir birleşmeye katkıda bulunabil
diği ölçüde leîlkinlğini ve saygınlığını koruya
bilecektir ve artırabilecektir. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından sürekli alkışlar, /«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — ;Sayın Başbakan, buyurun, (A. 
P. sıraalrmdan, «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta Milletvekilli) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Milelt Meclisinin sayın üyeleri, hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. 

Türkiye Büyüjk Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında, dün vâki olan bir elim hâdiseyi 
dile getirmek maksadiyle benden 'evvel konuşan 
Ananrahalefeit Sözcüsü, gönül isterdi ki, huzur 
ve sükûn yokluğundan bir taraftan şikâyet 
ederken, diğer taraftan. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini dalhi karıştıracak bir konuşma yapma
sınlar. (A. P. sıralanndan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Gayet tabiî ki, herkesin ne jkonuşacağını tâ
yin etmek bize düşmez. Ben sadece gündem dışı 
konuşmacının maksadı ile ifade etmek istediği 
maksatla yahut da göstermek istediği maksatla 
veyahut da Türk kamu oyuna vermeye çalıştığı 
intiba illıe yaptığı işin çeliştiğini! ifade tetmejk is
tiyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bir serseri kurşunla (hayata gözlerini yuman 
bir değerli doktorumuzun lacısı laziz milletimizin 
her ferdi tarafından paylaşılmıştır. Bu elim 
hâdiseyi kendi şartları ve sınırları içerisinde 
mütalâa etmek vardır, bu şartlan ve sınırları 

hiç tanımadan her vesileyi söylemek istediği 
şey için bir fırsat bilerek eğitim reformundan 
düzen değişikliğine kadar her şeyi ' söylemek 
vardır ve laslında şayet böyle bir hâdise dolayı-
siyle Anamuhalef et Partisi Sözcüsü üzüntü be
lirtecek idiyse, gönül listerdi ki, bu gibi hâdise
lerin olmaması için de, ortanın solu, düzen deği
şikliği, C. H. P. bisldirgesinde yazılı olan şeyleri 
burada tekrarlamak yerine, müşalhhas (tedbir
ler koymalıydı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, maksadım, meydana gelen hâdiseleri kü
çük göstermek, küçümsemek değildir. Maksa
dım, sizin asabınızı germek de değildir, ama 
buradan söylenen şeyleri, gayet tabiî ki, hiç 
duymamazlıktan da gelemeyiz. Onun içindir ki, 
bsni sükûnetle dinMıiyeoeğmiz ümidi içerisinde 
konuşuyorum. 

Anamuhalef et Partisinin Sözcüsü, Meclisi ka
rıştırmaktan fayda ümidedebilir, ama iktidar, 
ne Meclisi karıştırmaktan fayda umar, ne so
kakları karıştırmaktan fayda umar. (A. P. sıra
larından «Bravo» ısesleri, alkışlar) 

Evelâ sokakları karıştırma suçunu iktidara 
yüklenmesi kadar, kendi içinde mantığı olmıyan 
bir ifade olamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Çünkü, sokaküann Ihuzurunu, sükûnunu 
sağlamakla mükellef bulunan iktidar, hiç işi 
kalmadı da, kendine iş çıksın diye sokajklan mı 
karıştıracak?.. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

Şimdi, muhterem üyeler, sayın sözcünün ko
nuşması bir süreden beri şahit olduğumuz ko
nuşmalarından farklı değildir. Tenakuzlar, ya
lanlar, tahrifler konuşmanın esasını teşkil eder. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletvekili) 
— Yalan yok, yalan yok... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) -r- Var, var; yalan da var, hepsi var.. 

Maksat,, aslında bizi suçlamak da değildir. 
Maksat, demokrasinin değerler zincirinin her 
halkasını tahribetmektir. Onun içindir ki, bu
gün huzurunuzda; sokakları karıştırma yetmi
yormuş gibi, Meclisi karıştırma görevini sayın 
sözcü ifa etmişlerdir, gayet bu bir plânsa bu
na bir diyeceğimiz yok. Yani kendisine bizi 
çattırmak suretiyle güç kazanma ise buna di
yeceğimiz yok. (A. P. sıralarından «Bravo» ses-

— 120 — 



T. B. M. M. B : S 15 . 4 . 1970 O : 2 

leri) Ama hakikaten düşünceleri bu istikâmet-
teyse, bu kadar karma karışık düşüncenin bir 
zihinde nasıl durduğuna şaşmak lâzımdır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Parlâmentoda on defa konuşulmuş mevzu
lar yeni baştan, bir elîm hâdise dolayısiyle, di
le getirilmiştir. On defa iddia edilmiş, on de
fa cevabı verilmiştir. On defa verilmiştir ce
vabı... Şunu söyledik cevap alamadık, bunu söy
ledik cevap alamadık, Meclisin tutanakları da 
şahit olarak gösterilmiştir. Bu tutanaklar bu
radan konuşan Anamuhalefet sözcüsünü utandı
rır. Hele bugünkü iddiaları ile bu tutanaklar
da kendisini utandıracak ve kendisini çok sı
kıntılı duruma sokacak hususları tutanaklar-
larda bulmak mümkündür. 

YAŞAR AK AL (Samsun Milletvekili) — 
Seni utandıracak... 

BAŞKAN — Sayın Akal, biras önce bizi 
mustarip kılan hâdiseye sebebiyet vermeyiniz 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Aslında Anamuhalefet Partisi söz
cüsü huzurunuzda zorbalıkları kınamadı. Zorba
lıkların müdafaasını yaptı. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Esasen çok uğraşmışızdır; gelin şu zorba
lıkları kınayın, memlekette huzur ve sükûnu 
sağlamak güçleşmektedir, memleketin idaresi 
güçleşmektedir diye bu hareketler başladığı 
günden beri bu zorbalıkların hiçbirisinin kı
nandığını, son birkaç ay müstesna, görmedik. 
Eğer bu, ateş bacayı sardı hissinden geliyor 
da, bir tehlike olarak ortaya konuyorsa, bunun 
cevabı, daha doğrusu bunu takibedecek husus; 
«gelin, beraber tedbir bulalım» demek olur. Ge
lin, beraber tedbir bulalım demiyor. Bu hâdi
selerden iktidar olağanüstü tedbirler almak 
için âdeta yararlanacakmış... Bunlar olağan şey
lermiş. Bunlar ne kadar çok yayılırsa, 'iktidar-
yarın demokrasi özlemi içinde görünse bile, 
yarın başka türlü bir idarenin icaplarım 
yerine getirmek için ortam hazırlarmış.. Bu da 
gerçeklerle, bütün Türk kamu oyunca ve bü
tün dünyaca bilinen gerçeklerle, hattâ bizati
hi Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığı ile 
çelişir, iktidar 1965 senesinde milletin önüne 
çıkmış. Kendileri de çıkmış. Herkes memleket 

için ne yapacağını ortaya koymuş ve on milyon 
Türk vatandaşı sandık başına gitmiş, % 52,8 
i A. P. ne rey vermiş, A. P. böyle iktidar olmuş 
gelmiş. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 
Sene 1966 olmuş, kısmi Senato seçimleri yapıl

mış. A. P. milletin iönüne yine çıkmış. Hem 
nasıl çıkmış? 1965 senesinin Ekim ayından 
1966 senesinin Haziran ayma \ kadar fbu Ikürsü 
murakabe hürriyetinin her türlü suiistimaline 
şahidolmuş; 45 tane gensoru. Bütün (bunlara 
şahidolmuş, Seçim Kanununu çikarttırmıyaca-
ğız, Af Kanunu çıkarttırmıyacağız, ışunu yap-
tırmıyacağız, Ibunu yaptırmayacağız, milletin 
karşısına böyle gitmiş. Millet de A. P. nin re
yini % 57 ye çıkarmış. 

1968 olmuş, A. P. Türkiye'nin 1 200 beledi
yesinin 800 ünü (kazanmış vatan sathında ve 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerindeki ' 50 üye
nin de 38 ni kazanmış. 

1969 senesi olmuş, sizi tedirgin eden şeyin 
bu olduğunu biliyorum, onun için söylüyo
rum... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ (Millet
vekili) — Soruların cevabını verin Sayın Baş
bakan, soruların cevabını... 

BAŞKAN — ıSaym Hanağası, rica ediyo
rum, biraz önce şikâyetçi olduğumuz konuyu 
kendimiz yaratmıyalım . 

Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, (ben sadece mil
letin kararlarını tekralıyorum. Bunda alına
cak, kızacak 'bir şey yok. (Olmuş şeyleri tek
liyorum. Birtakım kehanetlerde de bulunmu
yorum. 

1969 seçimleri olmuş; bu kürsülerden hu
ğun söylenen şeylerin hepsi seçim meydanla
rında, radyolarda söylenmiş, Yüce Milletimiz 
yine Adalet Partisini iktidara memur et
miş. 

Henüz seçimin üzerinden altı ay hile geç
memiş, 1965 seçimlerinden sonra mâruz kal
dığımız bâzı muameleler, yani <«flt>u iktidarı, Ada
let Partisi iktidarını yaşatmıyacağız» muame
lesi yine tezgâha konmuş. 

T. B. M. M. nin değerli üyeleri, bu kürsü
den biraz evvel konuşan sözcü, «Bu Adalet 
Partisi iktidarı, bu tutucu iktidar işbaşında 
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olduğu müddetçe sokaklarda da bu işler olur.» 
diyor. (0. H. P. sıralarından «doğru doğru» 
sesleri.) Muhalefet sıralarından da «doğru» 
sesleri geliyor. (Bakalım, şu doğruyu bir analiz 
edelim. !(€. H. P. arka sıralarından anlaşılmı-
yan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, rica ede
rim efendim. Görüyorum zatıâlinizi buradan, 
ses çıkarmıyorum, devam ediyorsunuz, istir
ham ederim. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN ıSÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Demek ki, sokaklardaki anarşinin 
sebefbi Adalet Partisi siyasi iktidarıdır.. 
(O. H. P. Biraalrından «Doğru», «Demirci'dir» 
sesleri.) «Doğru» diyorlar.. Öyle ise sokaklar; 
Adalet Partisi siyasi iktidarından değil, aynen 
Ana Muhalefet Partisinin sayın sözcüsü gilbi 
milletin kararından şikâyetçidir. (A. P. Bira
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Adalet Partisi kurulduğu günden beri çe
şitli ithamlara mâruz kalmıştır. !Bu ithamla
rın hiçbirisi bizi yıldırmamıştır, ıbu ithamla
rın hepsi eskimiştir, yeni ithamlar tezgâha 
konmaktadır. Adalet Partisinin, mieşru yol
ların dışında ıhiçbir işi yoktur ve olmasına 
da ihtiyaç yoktur. Adalet Partisi milletin kar
şısına gitmiş, iktidarı almış gelmiş; 1965 te ol
muş.. 1969 da olmuş (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) ve (iktidar olalı (henüz altı ay 
olmuş. Niçin şu tertibin içine, l)u (tertibin içine 
girsin?.. Adalet (Partisi iktidar odalı altı #y ol
muş.. Görüyor musunuz; serd dedilen iddialarla 
varılan neticeler ne kadar çelişiktir?.. 

Muhterem üyeler, Adalet Partisinin yan 
örgütlerle, şunlarla, bunlarla Ibir irtibatı ol
mamıştır, yoktur, olmasına da ihtiyaç yok
tur. (A. P. sıralarından alkışlar.) Ama «Der
vişin fikri ine ise zikri de odur.» derler. C. H. P. 
nin sayın sözcüsünün; gazete koleksiyonlarını 
karıştırırsanız, 50 tane iSiyasal Bilgiler 'Fa
kültesi taleıbesiyle bir arada, talebeleri (par
tiye kabul eden (boy boy fotoğraflarını 'bulur
sunuz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bu kürsüde hep söyledik; sokmayınız 
okula, kışlaya camie politikayı. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

Hakkında gensoru verilmiş olaylar; Kanlı 
Pazar olayları imiş, Kayseri olayları imiş, Kon

ya olayları imiş,.. Bunların hepsinin hakkın
da gensoru verildi, müzakereler yapıldı. Şim
di (burada yine dile getirilmektedir. Bu nedir 
bilir misiniz? Kuyudan su jçeMyorsunuz; ku
yunun başında mermer var, halat mermerden 
daha yumuşaktır, ama halatı çekerken, çeker
ken mermeri aşındırırsınız. Maksat budur. 

Burada, «Yalan değildir söylenilenler» de
nildi. Ben dedim ki; sözcü, tenakuzları, iftira
yı, yalanı, tahrifi yanyana koydu. Sadece bir 
misal vereyim; bu yalan sadece iktidara hücum 
için bir vesile olsaydı dokunmaya, temas etme
ye lüzum görmezdim. Çünkü iktidar hücumun 
her şekline, Adalet Partisi iktidarı hücumun 
her şekline alışıktır, Bu hücumların büyük bir 
kısmı da, Adalet Partisi iktidarını çalıştırtma-
mak, âsâbmı bozmak, memleket hizmetlerini yü
züstü bırakmak, millete, memlekete faydalı ol
maktan çıkartmak için yapılmaktadır. Ama ba
lanız, yalana bakınız; vesikalı yalana bakmız; 
polis yurt basmış da gece yarısı, uyuyan t?Jebe-
yi öldürmüş de... Bunun adına yalan derler, bu
nun adına düpedüz yalan derler, bu yalandır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
yalan ne ile sabittir? T. B. M. M. nin sayın üye
leri, bu yalan ne ile sabittir? Ne ile sabittir ba
kınız; istanbul'da 1968 senesinde talebe hare
ketleri oluyor. 1968 senesinin 2 Haziranında 
yapılmış bulunan seçimleri mütaakıp hemen ta
lebe hareketleri oluyor. Talebe hareketleri de 
aslında Ankara'da başlatılmıştır. Bu talebe ha
reketleri bu kürsüden müdafaa edilmiştir. Öyle
sine müdafaa edilmiştir ki, bugünün anarşi li
derleri bu kürsüden şayet bu makaleyi, altında
ki imzayı görmeseydim ben imza ederdim, diye 
müdafaa edilmiştir ve bu kürsüden bu hareket
ler ; «Boykot da birdir, işgal de birdir» diye mü
dafaa edilmiştir. 

Muhterem üyeler, işte bütün bunlardan cesa
ret alan, teşvik, gören çeşitli cereyanlar, bilhassa 
G. H. P. 40 - 50 senelik mazisini bir kenara atıp 
reddi, miras yapmak suretiyle, - ki reddi miras 
yaptığını sayın sözcü buradan daha evvel ifade 
etti, zabtıiarda vardır - reddi miras yapmak su
retiyle ortanın soluna kaydıktan sonra, sol ye-
şertilmiştir Türkiye'de, sol himaye görmüştür. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi gelmek istediğim nokta şu: işte böy
le zihinleri çeşitli problemlerle doldurulan va-
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tan çocukları çedtli istikametlere çekilmeye baş
lanmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin Gümüşsüyü 
Yurdu adeta bir taarruz kalesi haline getirilmiş
tir 1968 de. 1968 de bir taarruz kalesi haline 
getirilmiştir. Buraya polis girmemiştir, ama po
lis içeri alınıp dört saat dövülmüştür. Cumhuri
yetin polisi. Cumhuriyetin polisi dört saat dö
vülmüştür ve yalanın belgesine geliyorum; Ve
dat Demircioğlu polis kurşuniyle vurulup öldü
rülmüş değildir. Vedat Demircioğlu kendisini 
pencereden atmış ve ölmüştür. Morg raporu 
ile sabittir, morg raporu ile. Morg raporu ile sa
bittir. Buraya gelip de, «biz, Devletin hiçbir ve
sikasını tanımıyoruz» derseniz, istediğ •inı.31 sov-
lersiniz, ama Devleti tanımamakla bir olur bu. 
(C. H. P. arka sıralarından, anlaşılamıyan mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın özlen, siz bari yapmayın 
rica ederim. Ne yapıyorsunuz? Sayın özlen, bi
raz evvel burada beyan ettim, kürsüde konu
şan hatibin sözünü kesmek milletvekillerine düş
mez. Eica ederim. (Genel olarak gürültüler) Sa
yın Buldanlı, oturunuz. 

Sayın Başbakan, buyurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De

vamla) — T. B. M. M. nin sayın üyeleri; anarşi 
hareketlerinden mi şikâyet ediyorsunuz, anarşi 
hareketlerine mâni olunmadığından mı şikâyet 
ediyorsunuz? Aynı zamanda Cumhuriyetin poli
sinden de beraberce, Cumhuriyetin kanunların
dan da beraberce şikâyet ettiğiniz zaman, 
«Anarşiyi mi istiyorsunuz, nisamı mı istiyorsu
nuz?» diye insana sorarlar. Polis sadece kanu
nun kendisine verdiği görevleri yapmaktadır. 
Bu kürsüye gelip ikide bir; «Polis tek taraflı 
kullanılıyor.» demek, Devletin nizamı sağlamak
la mükellef olan küvetlerini korkuya, endişeye, 
tereddüde düşürmek, daha çok anarşiyi artır
masını sağlamaktır, işte maksat bu. (A. P. sı-
ratramdan alkışlar) Belki de bu konuşma bu
nun için yapılmıştır. Bu konuşma bakınız, mil
letin reyleriyle iktidara gelen bir siyasi parti
nin vatan sathında kargaşalık çıkartmak sure
tiyle başka çeşit işlerin içinde olmasına imkân 
yok ama, milletin reyi ile iktidara gelemiyen 
Anamuhalefet Partisi Sözcüsünün, anarşi çıkart
mak suretiyle, bu rejim yürümüyor dedirtmek 
isteyişinin bir işaretidir. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Demokrasi anlayışı şu imiş, vatandaşlar si
lâhlansın denmişmiş.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler). 

Ben, Adalet Partisinin siyasi felsefesinin te
mel taşı olan hakimiyeti milliyeyi müdafaa et
mek gibi bir şerefli görevi omuzlarımda taşıyo
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Binaenaleyh, benim söylemediğim şeyleri 
söylenmiş gibi göstermek, maksatlarına uygun 
olabileceğini farz etmek, kendilerini utandırır. 
Çünkü söylediğim şeyler yazılıdır, ayrıca Mec
lis zabıtlarına da geçmiştir. Bu iddialar 1967 
senesinde yapılmış, 1968 senesinde yapılmış. Bu 
iddiaların hepsi, bunların doğru olmadığı, bun
ların yalan olduğu, ne dediğim, ne demediğim 
zabıtlara da geçmiştir. 

Muhterem üyeler; özerk olnııyan radyo is-
termişiz.. Esasen yürütme gücümüz yokmuş ki, 
olağanüstü yürütme gücünü ne yapacakmışız.. 
Bunların hepsi safsatadan ibarettir. Özerk ol
nııyan radyo istemiyoruz biz. Bizim istediğimiz 
millî devlet radyosudur. (A. P. sıralarından al
kışlar) Millî devlet radyosudur, bunu istemeye 
de mecburuz. Bu Türk Anayasasının icabıdır 
bir, ikincisi de, Türk Devletinin bekası, Türk 
milletinin bütünlüğü meselesidir. 

Anarşiden mi şikâyet ediyorsunuz? (Şiddetli 
gürültüler) (C. Senatosu Bursa Üyesi Saffet 
Ura!'m anlaşılamıyan bir müdahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Saffet Ural, rica ediyo
rum. Müdahaleleriniz Mecliste birtakım gürül
tülere sebebiyet veriyor. Rica ediyorum sükû
netle dinleyiniz. 

Arkadaşlar yerinize oturunuz. 
C. H. P. SIRALARINDAN BlR ÜYE — Sa

yın Başkan, Başbakan Meclisi karıştırıyor. 
BAŞKAN — Beyefendi biraz evvel de izah 

ettim. Kürsüde söz hürriyeti vardır. Biraz evvel 
ben, Genel Sekreterinize tatbik ettim aynı şeyi, 
aynı şeyi söyledim. Rica ederim sizin hiçbir şe
kilde müdahaleye hakkınız yok. Müdahale et-
miveceteiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — T, B. M. M. nin sayra üyeleri aslın
da bu konuşma,.. 

(Gümüşane Milletvekili Mustafa Karaman 
ile C. Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'ın 
ayakta sert tartışmaları) 

BAŞKAN — Sayın Karaman rica ederim 
yerinize oturunuz. İdare Âmirleri müdahale 
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ediniz. (C. H. P. sıralarından, «Meclis yine ka
rıştı» sesleri), (Gürültüler) 

Meclis karıştı, arkadan bir arkadaşımız mü
dahale etti, onun için karıştı. 

Rica ederim kendinize gelin. 
Sayın Saffet Ural orada lüzumsuz iki mü

dahalede bulunuyor o zaman diğer arkadaşlar
dan birisi hücum ediyor. Hepsi yanlış, hepsi 
hatalı, hepsi kusurlu, (Gürültüler) 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
Arkadaşlar sükûnet bulun. Üica ediyorum 

hiçbir müdahalede bulunmayın. Müdahalede bu
lunan arkadaşlara da diğer arkadaşlar re'sen 
müdahalede bulunmasın. (Şiddetli gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım; rica ediyorum, Yü
ce Meclis huzurunda lütfediniz sabırla, sükû
netle dinleyiniz. Millete örnek olaîi en büyük 
bir müessesede toplantı yapıyoruz, istirham edi
yorum. (A. P. sıralarından «Küfür ediyorlar» 
sesleri, gürültüler) 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bildiriler çıkarılmış. Bildiri bizim si
yasi meşrebimizde mevcut değildir. Biz?m bildi
riye falan ihtiyacımız yoktur, ama biz iktidara 
geldiğimiz günden beri vasati günaşırı veya 
hergün on tane bildiri çıkar. Han.^i maksada 
hizmet için çıkarılmışsa, daha doğrusu hangi 
maksat için lazımsa o maksat için bildiri çıka
rılır. Bazan bunlar imzalanır, basan imzasızdır. 
Ben de bu imzasız bildirilerin sahiplerini arı
yordum. C. H. P. nin Sayın Sözcüsü, şurada yap
tığı iddiaları, memlekette dikta yaratma, ordu
yu işin içine karıştırma şeklindeki iddiaları ya
pabilmek için anlaşılıyor ki. bu bildirileri kendi 
yan örgütlerinden birisine çıkartmıştır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), (0. H, P. 
sıralarından, şiddetli gürültüler) 

BÜLENT EOEVlT (Zonguldak Milletvekili) 
— Yalancısınız, isbat ediniz. Bir Başbakan böy
le konuşamaz. Sizi isbata davet ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit rica ederim efen
dim oturunuz. (C. H= P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞIU (İzmir Millet
vekili) — îsbat ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, oturunuz 
yerinize efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletve
kili) — ispat ediniz, yalan söylüyorsunuz. 

EŞREF »ERİNÇAY (istanbul Milletvekili) 
— İspat etaniyen bir Başbakan namussuzdur. 

ORHAN BtRGİT (Ankara Milletvekili) — 
ispat etmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, Sayın Bir-
git rica ediyorum efendim. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Ya-
lan söylüyorsunuz, ispat ediniz. 

BAŞKAN — 'Sayın Vural oturunuz yerini
ze, dinleyiniz. 

Efendim bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi dikkat eder

seniz biraz önce bu kürsüde bir hatibin ko
nuşmasının bâzı arkadaşlarımız tahrik edici 
mahiyette buldular. Ona verdiğim cevapta; 
tahrik, her şahsa göre değişik anlam taşır, de
dim. O bakımdan kürsüde konuşan hatibin ko
nuşmasından hiçbir arkadaşımızın tahrik ol
maya hakkı yok. 

Sayın Ecevit, biraz evvel siz konuşurken 
arkadaşım tahrik olduğu için onları suçladım, 
onları cezalandırmaya çalıştım. Şimdi bir da
kika efendim... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletve
kili) — Partime çok ağır bir ithamda bulundu
lar. (C.H.P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın 'Ecevit yeri değil efen
dim, sırası değil. Eğer ithama uğramışsanız 
tüzüğe göre söz alırsınız, biliyorsunuz efendim. 
Eğer siz bunu yaparsanız grupunuz ne yap
maz efendim? 

MUSLİBİTTİN YILMAZ METE (C. Se 
natosu Adana üyesi) — Tahrik ediyor Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN— Sayın Yılmaz Mete, efendim 
işte tahrik edilen şeyden her milletvekili, her 
senatör kendisini kurtarmaya çalışacak. Beye
fendiler Başkanlığın hatip üzerinde iki kontrol 
hakkı vardır... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara 
Milletvekili) <— IBir de (gülüyor, gülme ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, Par 
lâmentonun içinde bulunuyorsunuz. (Şiddetli 
gürültüler) Sayın Hiçerimez, çok rica ediyo
rum, size içtüzük hükümlerine göre ceza ver
mek mecburiyetinde kalacağım. Meclisi oyalı
yorsunuz, sıkınûya sokuyorsunuz. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Cumhuriyetin polisini zedeliyecek-
siniz. 1965 seçimlerinde açıktan, el altından 
«şayet Adalet Partisi secimi kazanırsa namlu
lar konuşur» diyeceksiniz. (C.H.P. sıralarından 
«Kim dedi?» sesleri) 1960 ta orduyu politika
nın içine sürükliyeoeksiniz, sonra geleceksiniz 
A.P. ni çeşitli kendi kusurlarınızla itham ede
ceksiniz. Bunda insaf yoktur. 

Muhterem üyeler.... 
SAFFET URAL (C. Senatosu Bursa Üye

si) — Orduyu ihtilâle sürükliyen kim? Yemin 
ettiğin Anayasaya aykırı konuşuyorsun. 

LEBİT YURDOaLU (İstanbul .Milletvekili) 
— Anyasaya aykırı konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, nişlerinizle hare
ket etmeyin. Bakın (Sayın Ural rica ediyorum, 
bir anda şiddetle, tehevvürle bağırıyorsunuz, 
sonra gülüyorsunuz. Ne hakkınız var Meclisi 
karıştırmaya? Ben bu Meclisi en iyi şekilde 
idare etmeye mecburum, kürsüdeki hatipleri 
konuşturmaya mecburum. Rica ederim. 

Sayın Yurdoğlu size de cevabım; kürsüde 
konuşan hatip Anayasa içinde konuşabilir. Kür
süde söz hürriyeti o dur : Çok rica ederim, siz 
aykırılık var dersiniz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, bu konuşma bir 
suçluluk piskozu içinde, suçlu benim diyen bir 
konuşmadır. (A.P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, şiddetli alkışlar) Nedenini söyliyelim. 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — Ya
lan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Angın, rica edi
yorum, istirham ediyorum, lütfediniz, sükûnet 
bulunuz, dinleyiniz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Nedenim söyliyelim. Gelip bu kür
süden, Cumhuriyetin kanunları ve Anayasası 
varken, bunlarla iktifa etmeden doğa (kanunu
nu icadeden kim? (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) Memlekette ' işgalle 
boykot aynı şeydir diyen kim? Talebe hare
ketlerini başlatan kim? Toprak kullananındır, 
su içenindir, hava teneffüs edenindir diyen kim? 
(A.P. sıralarından alkışlar) Ortanın solu Haz-
reti Muhammedin yolu diyen kim? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — Biziz. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (C. Senatosu 
Elâzığ üyesi) Anayasayı uygulamazsan doğa 
kanunları çıkar tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, Sayın Hazer
dağlı, yani ceza vermekle çok faydalı bir iş mi 
göreceğiz? Sayın Hazerdağlı, biraz evvel zapta 
geçti, rica ettim, ihtar ettim, biraz sükûnet bu
yurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars Milletvekili) — 
Anayasayı uygulamazsanız. 

BAŞKAN — Sayın Artaç siz sükûnetti bir 
insansınız, siz yapmayınız, rica ederim efen
dim. Dinleyiniz. (C.H.P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) Sayın Orhon, hepinizin ismini 
koyuyorum ki, bu Mecliste nasıl hâdise 
oluyor anlaşılsın. Rica ediyorum, yapmayınız, 
istirham ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — işte Türkiye'deki anarşinin sebebi 
bu, Doğa 'Kanunu. Doğa Kanunu icadedildiği 
zaman bu kürsüde... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Anarşinin sebebi milyonlar. 

BAŞKAN — ISaym Avşargil, oturuniz yeri
nize efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu kürsüde Cumhuriyetin kanunları 
yerine, Anayasası yerine doğa kanunları koy
dunuz;. Memleketteki nizamsızlıktan da bizi na
sıl. ımesul tutacaksınız diye soran da benim. 

İBRAHİM ICÜCEOĞLU (Ankara Milletve
kili) —> Anayasayı uygulamazsanız doğa ka
nunları çıkar tabiî. 

BAŞKAN — 'Sayın Cüceoğlu, biraz evvel 
buraya geldiniz, bana birtakım beyanlarda bu
lunuyordunuz. Şu (halinize bakın rica ederim. 

BAŞBAKAN* SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Biz Türkiye'de her türlü anarşinin 
karşısındayız, her türlü kanunsuzluğun karşı
sındayız. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletvekili) 
— Kardeşlerine verdiğin kredinin karşısında 
ol. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ama rüzgâr ekenin fırtına biçtiği 
günde, bu kürsüye 'gelip ben ısuçsusum diye bi
ze bir siper almasını, T. B. M. M. nin değerli 
üyeleri, bir suçluluk pisikozu olarak telâkki 
ediniz. !Hoş görmiyebilirsiniz, ama yapacak baş
ka şeyleri yoktur. 
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Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
(Cumhuriyet ıSenatosu Elâzığ Üyesi Salim Ha-
zerdağh'nm anlaşılmıyan bir müdahalesi) 

BAŞKAN — (Sayın 'Salim Hazerdağlı, ne olu
yorsunuz, iyi. mi oluyor efendim? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— • Söz istiyorum (Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVtT '(Zonguldak Milletvekili) 

— 'Bundan 'birkaç hafta önıce Ordu Milletvekili 
Orhan Vural, Saym Başbakanı yalan söylemek-
la itham ettiği için o zamanki (Başkari Sayın 
Bozbeyli, arkadaşımıza takbih cezası vermişti, 
sözlerini isibat ettiği (halde. Ben Saym Başba
kana takbih cezası verilmesi isteğinde değilim. 
Ama bıı partime yapılmış açık 'bir sataşmadır. 
Cevaplandırmak üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ecevit, 'hangi noktalar
da cevaplandırma istediğinizi bana (belirtecek
siniz nokta nokta efendim. (A. P. sıralarından, 
«Yine Meclisi karıştıracak» sesleri) 

Bir dakika arkadaşlar, ya. (görüyor musunuz 
işlerin ne kadar zor olduğunu? 

Saym Ecevit, siz benden içtüzüğün ileri sür
düğü, «mütalâa hilâfına (bir beyanda bulunma» 
veya «zatı hakkında taarruz vâki olan bir kim
senin durumu» nda söz istiyeceksiniz. Bunu 
istiyebilmek için de hangi noktalarda, ileri sür
düğünüz mütalâa hilâfında beyanda bulunul
muşsa veya (hangi noktada batınız hakkında 
bir taarruz vâki olmuşsa onları ben, konuşma
nın sınırını çizebilmek için 'bilmeye mecburum. 
(Cumhuriyet Senatomu İstanbul üyesi Ekrem 
Özden'in anlaşılamıyan bir müdahalesi) 

Saym Özden, (bir kere ben. 'Saym Ecevitle 
görüşüyorum. Saym Ecevit'in sizin kendisini 
arka sıralardan, müdafaa etmenize ihtiyacı var 
mı? (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Saym Başbakan, «Tenakuzlar, tahrifler, ya
lanlar konuşmasının başlıca vasfıdır.» dediler. 
Yani tümü ile konuşmamın 'başlıca vasfı olarak 
bunların yalan olduğunu söylediler. (Şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Buyurunuz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Anarşinin sorumlusu olduğumu 'söyledi. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Ecevit. Bu 
Mecliste gayet iyi anlaşabilmek için ve yeni 
olayların zuhuruna mâni olmak için konuşma
nızı sınırlamam gerekir. Birinci noktayı söyli-
yeceksiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Cumhuriyet 'Halk Partisi sözcüsünün konuş
malarının tenakuzlar içinde olduğunu söyle
mesi. 

BAŞKAN — Tenakuzlar içinde demesi bir 
görüştür efendim. Diğer bir noktaya geçelim. 
Şu er. son bildiriler meselesini söylemiştiniz, onu 
söyleyiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Ordu ile alâkalı (bir (bildirinin Cumhuriyet 
Halk Partisinin kendi yan 'örgütlerine hazır-
laJtOıbileceğini 'söyledi, hasırlattığını söyledi.. 

BAŞKAN — Bir dakika, Cumhuriyet Halk 
Partisinin kendi yan örgütlerine hasırlatmış 
olabileceğini söyledi, bu nokta. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Cum'huriyet (Halk 'Partisinin huzursuzluk ya
ratan hareketlere ancak son bir kaç ayda va
ziyet aldığını, sokaktaki öğrenci hareketlerini 
Cumhuriyet Halk Partisinin (başlattığını söy
ledi. Vedat Demircioğlu (konusunda söyledikle
rimin yalan olduğunu söyle'di. 

BAŞKAN — Ben size söyliyeyim. Öğrenci 
yurduna polis girmiş ve uyuyan öğrenciler öl
dürülmüştür demiştiniz; «yalan» dedi, ben si
ze söyliyeyim, not ettim burada. Buyurun bu 
dört nokta hakkında söz veriyorum. ISaym Ece
vit anlaşalım. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Doğa yasaları sözünü kullanmak suretiyle 
kanunlara karşı (hareketleri (benim teşvik etmiş 
olduğumu söyledi ve «Ortanın solu Muhammed'-
in yolu.» tarzında 'beyan Ihakkmda, da (konuş
mam icalbediyor, bunun üzerinde söz istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Yüce Meclis huzurunda 
belirtiyorum, Sayın Ecevit'e vereceğim söz şu 
noktalardan ibarettir : 

Ordu ile ilgili bir 'beyannameyi Cumhuriyet 
Halk Partisinin hazırlatmış olabileceğini Saym 
Başbakan söylemiş, ona cevap vereceksiniz, bir. 

Öğıenci hareketlerini Cumhuriyet Halk 
Partisinin başlatmış .olabileceğini söyledi, ona 
cevap vereceksiniz, iki. 
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Öğrenci yurduna polis girmiş vo uyuyan öğ
rencileri ^öldürmüştür demişsiniz, tBn yalandır» 
dedi, üç. 

«Vedat Demir eloğlu polis kurşuna ile öldü
rülmüş değildir, pencereden atla.vken fköanüş 
ölmüştür, yalandır bu beyan» dedi dört. 

Bu noktalar üzerinde lütfen. 
BÜLENT EOEVİT (Zonguldak Milletvekili) 

— Saym Başkan, (bir de doğa yasasiyle ve meş
kûr sözü kullanmak suretiyle anarşik hareket
leri benim tahrik ettiğimi söyledi. Bir de, «Or
tanın solu Muhammed'in yoludur.» diye bir 
SÖZ... 

BAŞKAN — Evet, doğa yasası ile tahrik 
edildiği... (A. P . sıralarından gürültüler) Mü
saade edin efendim, belki söyledim diyecek. 
«Ortanın >solu Muhammed'in yolu.» demişsiniz; 
taunlar üzerinde. Yalnız çok rica ediyorum, çok 
eski Parlönıantersiniz, Başkanlık Divanını da 
müşkül vaziyete sokmayınız. 

İçtüzüğün 'hükmü, yalnızca bu noktalara 
münhasır olarak söz verilir, Yüce Mecliste, Kal
dı ki, bu Ihususta ayrıca bir genel görülme öner
gesi vardır, bu meseleler tekrar Meelk hrzu--
unda görüşülecektir; ama usul olarak iba keş 
nokta üzerinde söz veriyorum, buyurun, yalnız 
sınır; geçmeyin. 

BÜLENT EOHVîT (Zonguldak Milletvekili) 
— Uyardığınız yerde o SÜSÜ bırakırım efen
dim. 

MÜNİR BALBAL (izmir Milietvekik) — 
Yine konuşacak, yine tahrik edecek^ Saym Baş
kan söz vermeyiniz. 

BAŞKAN — Efendim etmediler, Beyefen
di, biz söz verdiğimin zaman arkadaşlarirmsm 
vermiş olduğumuz sözün sınırını geomkyeock şe
kilde konuşacağını tahmin ederi i. 'O'mı "şimdi
den kestiremeyiz. Aslında Parlömrmtere yara
şan da söz sınırını geçmemeldir, sadedi k^r-ra
maktır. 

BÜLENT EÖEVÎT (Zongrldak kîiko+veköi) 
— 'Sayın Başkanımıza gösterdiği demokratik 
anlayış için teşekkür ederim, Kendileriyle ku
surunuzda mutabık kaldığımız sınırlar içinde 
konuşmaya çalışacağım, bu '.pınırlan aştxğ>:m va
kit uyarmaları karşınında uyarılarına dikkat 
edeceğim. 

Saym Başbakan konuşmalarında; berim ko
nuşmamın tenakuzlarla, tahriklerle, yalanlar* 
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h, dolu olduğunu, konuşmamın başlıca vasfının 
bu köuğunr: söyledi. Buraya getirdiğim iddia-
İrr-m cûvT.plarınm defalarca verilmiş olduğunu 
söyledi. 

Sk;^ kir örnek vereyim; G-eçen yıl grup adı
na yrpt'ğîm bütçe konuşmamda bâzı kuruluş
ların, Adalet Partisinin yan kuruluşları olarak 
bilinen kası örgütlerin bu parti ile ilişkisi ol-
mad-ğrm lütfen açıkça söyleyin dedim; bugü
ne kadar köyle bir beyanda kulundu İdarini ha
tırlamıyorum, 

Fasla misallerini vermek istemiyorum. Bu, 
hrkkı silahlanmaya teşvik edici, milletin için
den kabadayılar çıkacağına dair sözleri basın
da muhtelif defalar yayınlanmıştır, Bunları 
tekrar!amanın yalancılık olacağım sanmıyo
rum. Oka oka belki saman içinde Sayın Baş
bakan o sözleri söylemiş olmaktan biraz sıkılır 
hale gelmiş olabilirler. (G. H. P. sıralarından, 
«Bıavo» sesleri, alkışlar) Bu konuyu kısa kes
mek için Sayın Başbakanın beni demin yalancı 
göstermek için verebildiği tek somut örneğe de
ğineceğim. Başka bir tek örnek vermedi, Vedat 
Demircioğlu'nun vurularak öldürülmüş olması. 

Saym arkadaşlarım, bu konuda ben de ya-
ndıyor •olabilirim, Sayın Başbakan da yanılı
yor olabilir. Benim bildiğim Türkiye'de hiçbir 
cenaze, hiçbir tabut Vedat Demircioğlu'nun ce-
nasok, tabutu kadar esrar iğinde kaldırılma
mıştır. (ö. H. P, sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Gerçeklerden korkusu olmıyanlar, bir 
demokratik rejimde nasıl öldürüldüğü üzerin
de türlü söylentiler dolaşan bir cenazeyi daha 
aş;klik içinde kaldırmak cesaretini * gösterir
lerdi. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) ~- Bağımsız 
Türk adliyesi var. 

BÜLENT EOEVİT (Devamla) — Saym ar
kadaşlarım, öğrenci hareketlerini Cumhuriyet 
Halk Partisinin takrik ettiği iddiasına gelince: 

öğrenci liderlerinden biri, Kemal Bingöl, Ye-
îd Gazetedeki bir yazı serisinde, bu eylemler, 
boykotlar, işgaller ilk başladığı saman kendi-
l.e.-in'e Adalet Partisinin yiyecek gönderdiğini, 
pasta gönderdiğini, Cumhuriyet Halk Partisinin 
do bu türlü eylemlerden vazgeçmeleri için tel
kinler gönderdiğini yasmıştır. Aksine bir delil 
çıkmamıştır. (A, P. sıralarından «Sağlam delil-



T. B. M. M. > B : 8 15 . 4 . 1970 O : S 

lerin var mı?»sorusu) Başbakanın daha sağ
lam delilleri varsa o söylesin, bir tek delil söyle
di mi? 

«İşgal, boykot aynı şey» e gelince: 
Sayın Genel Başkanımız adına konuşmak 

bana düşmez ama Sayın Başbakana hatırlatı
rım. ilk öğrenci boykotları başladığı vakit Sa
yın Başbakan bunları mazur görür bir üslûp 
içinde konuşmalar yapıyordu. Ne zaman ki, 
bunlar işgale dönüştü, o zaman Sayın Başba
kan işgalleri suçlamaya başladı. Saym İnönü, 
Başbakanın boykotu hoş görüp, mazur görüp, 
işgali suçlaması arasındaki çelişkiyi işaret et
mek için bu kürsüde «Boykotla işgal aynı şey
dir» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir kere Sayın 
inönü'nün hangi maksatla söylediğini, siz onu 
katî olarak şimdi bilemezsiniz. Onun için siz 
o noktaya dokunmayın. Şimdi siz diğer ko
nuya geçin. Tasnif ettim, tâbir ettim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) —Hay hay, 
başka konuya geçiyorum efendim. 

Sayın Başbakan bizim bu toplumda huzur
suzluk uyandıran hareketlere ancak son birkaç 
aydır vaziyet aldığımızı söyledi. Bu konuda -
tarihi hatırımdadır - 1968 Temmuzunda İstan
bul'da Kartal'da toplanan Parti Meclisimizden 
başlıyarak çeşitli parti meclisi toplantılarında 
ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından ve muh
telif parti sözcüleri ve benim tarafımdan açık 
açık fikirlerimiz söylenmiştir. Her halde Ada
let Partisinin aldığından çok daha kesin ve 
cesaretli vaziyet alınmıştır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, doğa yasası me
selesi : 

Delil burada. Vâki olan, Antalya'da, Torba
lı'da v.s. toprak adaletsizliğinin sonucu ola
rak ve toprakta adalet saklamaksızın tarım 
teknolojisine yenilikler getirmenin, yani sosyal 
adalet tedbirlerini ihmal ederek bu yenilikle
ri getirmenin sonucu olarak toprak adaletsiz
liğinin, servet dağılımı adaletsizliğinin büyü
düğünü, bunun sonucu olarak doğa yasaları
nın harekete geçtiğini işaret ettim. Ben doğa 
yasalarının teşvikçisi olmadım. Bu toprak işgal
lerinden bem sorumlu tutabilirsiniz; bir meteo
roloji! dairesi «yarın fırtına olacaktır» dediği 
vakit o fırtınadan ne kadar sorumlu tutula
bilirse, bu bozuk düzende toprak işgallerinden 

de ben ancak o kadar sorumlu tutulabilirim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Son olarak sayın arkadaşlarım, «Ortanın so
lu Muhammed'in yolu» sözüne dönüyorum. 
«Bunu kim söylemiştir?» dedi. (A. P. sıraların
dan «sen sen» sesleri) Sayın arkadaşlarım, evet 
Konya'da diyorlar, söylediğim söz bu değildir. 
Fakat isterseniz kabul etmiş gibi olayım, bu 
mealde yorumlıyabileceğiniz bir söz belki sa-
yılabittr. 

Bu husus, bu iddia hakkında savcının iste
ği ile dokunulmazlığımın kaldırılması için ge
çen dönem Millet Meclisine geldiğinde Ana
yasa Komisyonunun huzuruna çıktım ve rica 
ettim, dokunulmazlığımın kaldırılması için. 
Kendi Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ar
kadaşlarım da benim ricam üzerine dokunulmaz
lığımın kaldırılması lehinde parmak kaldırdı
lar, fakat Adalet Partili arkadaşlarım ricamı 
kabul etmediler ve benim mahkeme önünde 
dokunulmazlıktan sıyrılarak sözlerimin ne ol
duğunu ve o sözlerin niçin söylendiğini kamu 
oyunda açık açık izah etmeme fırsat vermedi
ler. Ama şimdi fırsat düştükçe Türkiye'nin her 
yerinde bunları söylüyorum. Elinizdedir, cesa
retiniz varsa, ben Sayın Başbakan gibi tahki
kat komisyonlarından kaçmam, dokunulmazlık
tan sıyrılır adalet huzuruna çıkarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri,, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Erbakan, bir 
dakika. Sizinle görüştüğümüz sırada Meclisin 
zamanının bu kaçlar gündem dışı konuşma ile 
geçeceğini bilmiyordum. Yalnız konuşmanız 
sırasında beş dakika içerisinde konuşmanızı 
bitireceğinizi beyan etmiştiniz. Lütfen o husu
sa riayetkar olarak buyurunuz. (C. H. P. sıra
larından anlaşılmıyan müdahaleler.) Beş dakika 
içerisinde konuşacağını beyan etti. Eğer 
uzun süreceğini bilseydim bu sefer söz ver-
miyecektim, 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya Milletve
kili) — Muhterem Başkan, muhterem Yüce 
Meclis üyeleri; huzurlarınızı son talebe hare
ketleri münasebetiyle işgal ediyorum. 

Üniversite ve yüksek okullarda birkaç yıl 
önce başlıyan talebe hareketlerinin zamanla 
tahrik şiddetini artırarak bilhassa son iki ay 
esnasında ne kadar insanlık dışı bir mahiyet 
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aldığını, olayların yıllardan beri seyri mu
vacehesinde mesul mevkilerin bunların husule 
gelmemesini temin edici köklü tedbirleri ala
mamış olmasının endişe verici mahiyetini arz 
etmek ve talebe hâdiselerinin bugün aldığı ma
hiyet ve eriştiği tahrik seviyesi yüzünden me
selenin Hükümet meselesi olmanın ötesinde 
bir mahiyet almış olması dolayısiyle, artık ko
nuya'Parlamentonun el koyması zamanının gel
diğine işaret etmek mecburiyetini duyduğum
dan dolayı, gündem dışı bu konuşmamı yap
mak için, bundan takriben üç hafta önce Muh
terem Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muştum. Konuşmamı ancak bugün yapabiliyo
rum. 

Ara yerde geçen süre esnasında cereyan 
eden vahim olaylar konunun ehemmiyetini bir 
kat daha artırmış ve bu meseleye üç hafta ön
ce temas etmek hususundaki arzumuzun ne 
kadar' yerinde olduğunu teyidetmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, sezdiğimiz odur 
ki, bugün üç konu ayrı ayrı Devletimizin ve 
memleketimizin bekasını tehdideder mahiyette 
inkişaflar kaydetmektedir. Eğer bunların inki
şafına vakitlice gereken müdahaleler yapıl
mazsa neticeler vahim olabilir, 

Bu üç konu : 
1. Talebe hareketleri ve yurttaki asayişsiz

lik, 
2. Sürüklenmekte olduğumuz iktisadi çık

maz, 
3. Memleketimiz dışında ve etrafında cere

yan eden dış olaylar ve bunlarla ilgili dış poli
tika meselelerimiz, 

Konularıdır. 

Talebe hareketleri bu üç konudan biri ol
mak itibariyle fevkalâde ehemmiyeti haiz bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, birkaç yıldan beri 
su üstüne çıkan ve çıktığı günden beri de mem
leketimizde büyük bir huzursuzluğa sebebolan 
talebe hareketlerinden bahsederken, önce bu 
hareketleri hakiki menşe ve mahiyetleri itiba
riyle teşhise mecburuz. 

Hemen belirtelim ki, bu olaylar masumane 
ıslah taleplerinin ortaya koyduğu olaylar değil
dir. Bu olayların kökü hiç şüphesiz tarihin de
rinliklerinden gelmektedir. Büyük milletimizi 
harb cephelerinde yenemiyen menfi kuvvetler 

bizi içimizden yıkmak için asırlardan beri uğ
raşmakta ve bu hususta son derece mahir me
totlar geliştirmiş bulunmaktadırlar. Milletimiz 
uzun yıllardan beri kendi öz benliğinden uzak
laştırılmaya çalışılmakta ve millî ve ahlâki ga
yelerle doldurulması gereken gençlerimizin 
kalb ve gönüllerinin boş kalması için çeşitli 
yollardan tesirler vâki olmaktadır. Bu boş bı
rakılan gönüllere yabancı manevi istilâ hare
ketlerinin gelip yerleşmesi kolay olmaktadır. 
Bu yüzden biz, zararlı cereyanların son sene
lerde inkişaf edebilmesini gerek geçmiş, gerek 
yeni iktidarların millî eğitim politikasının ta
biî ve elîm bir neticesi olarak görüyoruz. 

Demokratik rejimin hiçbir prensibi gençliğe 
millî mefrukenin, ahlâkımızın ve tarih şuuru
muzun aşılanmasına mâni bulunmadığı halde, 
müfredat programlarının tanziminde gayrimil-
lî bir yol takibedilmiş, zihinler ve kalbler mef-
kûresiz bırakılmaya çalışılmıştır. Bu kısır poli
tika, memleketimizi mânevi istilâya hevesli 
olan beynelmilel kültür emperyalistlerinin cesa
retini ve faaliyetini artırmıştır. 

Memleketimizde marksizmin, kozmopolitli
ğin ve çeşitli yabancı ideolojilerin yayılma isti
dadı taşımasının sebebi iktisadi olmaktan zi
yade ideolojiktir ve uzun yıllar devam ettiri
len yanlış marif politikasının neticesidir. Bu 
sebepten, birkaç yıldan.beri su yüzüne çıkan 
ve bugün artık gangaster baskınları haline dö
nen talebe hareketlerinin kökünden halli, mad
di ve iktisadi kaynaklarla kendisini destekliyen 
manevi istilâ hareketlerini önlemeyi ve yeni 
nesilleri milletimize kazandırmayı istiklâl mü
cadelemiz kadar ehemmiyet vereceğimiz mu
kaddes bir vazife saymamızla mümkündür. Ma
nevi istilâ hareketlerinin coğrafî istilâ hareket
lerinden daha vahîm olduğunu idrakle mükel
lefiz. 

Muhterem milletvekilleri, bu hakikati böy
lece tesbit ettikten sonra, yüksek müsaadele
rinizle talebe hareketlerinin birkaç yıl içerisinde 
gittikçe vahîm gelişmeler kaydettikten sonra 
bugün aldığı feci manzarayı biran için tasav
vur edin... 

Talebe hareketleri adı altında yapılan hare
ketler ne hale gelmiştir? 17 Mart 1970 günü 
Ankara'da Yüksek öğretmen Okulunda bir 
anarşist grup ortaya çıkıyor, dersanelerden çı-
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kan talebelere, «Siz faşistsiniz, sizi öldüreceğiz, 
bizden olmıyanm canı, malı ve ırzı bize helâl
dir.» diye naralar atarak hücum ediyorlar, 
okulu işgal ediyorlar, esir aldıkları bâzı talebe
lerin mengenelerle tırnaklarını söküyorlar, on
ları aç ve susuz yurda hapsediyorlar. Her tür
lü işkence altında ölüme sevk edilen arkadaşla
rına yiyecek, içecek götürmek için okula gelen 
masum talebelerin üzerine okul içinden kurşun 
yağmuru, dinamit ve bombalar yağdırılıyor ve 
Ziraat Fakültesinin son sınıfının kıymetli genç 
talebesi Süleyman özmen göğsünden vuruluyor 
ve öldürülüyor. Günlerce cereyan eden bu olay
larda okul müdürünün sadece anarşistlerle iş 
yaptığı belirtilmektedir. 

6 Nisan Pazar günü İstanbul'da İstanbul 
Üniversitesi Rektörüyle görüşmek üzere ran
devu alıp rektörün randevusune gelmesini bek-
liyen talebelerin üzerine anarşist bir grup gan-
gastervari bir baskın yapıyor, üniversiteyi iş
gal ediyor, bir kısım talebeyi esir alıyorlar. 
Halk galeyana geliyor. Esir arkadaşlarını her 
türlü işkenceden ve ölümden kurtarmak için 
üniversiteye yürüyen bir talebe grupu üniver
site içerisindeki anarşistlerin kurşun ve dina
mit yağmuruna mâruz kalıyorlar. Anarşistler 
meydandaki masum bir simitçi ile bir kadınca
ğız dâhil, yedi kişiyi kurşunla yaralıyor. 

Anarşist gruplarının Erzurum Atatürk Üni
versitesinde çıkarttıkları kargaşalıklar ve An
kara'da haftalardan beri cereyan eden silâhlı 
baskınlar yurtta huzur ve sükûn bırakmamak
tadır. Üniversitelere okumak için gelen Anado
lu çocukları anarşistlerin baskınları korkusun
dan yurtlarda yatamamaktadırlar. 

iste gördünüz; Sayın Demirel konuyla hiç 
ilgisi olmıyan birtakım lüzumsuz konuşmalar 
yaptılar. Çok ciddî memleket meselelerine mer
merle, 'halatla, kuyuyla cevap vermeye kal
kışacak gibi kendilerinden beklenenin çok al
tında bir konuşma örneği verdi. 

«Bu sorulara on kere cevap verdik.» dedi
ler. Fark etmeleri gereken mühim bir husus 
vardır. Vazifeleri cevap vermek değil, hâdisele
ri önlemektir, (ö. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ancak, konuşmasını dikkatle dinliyenler, 
zannediyor anı ki... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, zatıâlinize ben, 
dün kendi aramızda vukubulan görüşme sıra
sında bu konuyla ilgili olarak gündem dışı söz 
verdim. Siz hazırlığınızı ona göre yaptınız. Şa
yet Sayın Başbakan çıkmamış olsaydı, bu ko
nuşmaya cevap vermek lüzumunu hissetmeye
cektiniz. Binaenaleyh, takdir hudutlarının dı
şına çıkıyorsunuz, onu tahmin edersiniz. 

Lütfen, birbirimizi ikna ve imâleye çalışmı-
yalım ayrı meselelerde. 

HECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Büyük halk kütleleri Hükümetin aşırı solcu 
anarşistlere tâviz vermesinden şikâyetçidirler. 
Gerektiğinde vazifesi için hayatını ortaya koy
maktan çekinmiyen fedakâr polisimiz Hükü
metin âciz tutumu yüzünden ne koruyucu ted
bir alabilmekte, ne de olaylardan sonra adlî 
tahkikat görevini yeteri süratle yerine getire
bilmektedir. 

Bendeniz bu konuşmamı sadece, kıymetli 
gene Süleyman özmen'in ve diğer hayatlarını 
kaybedenlerin katilleri kimdir, biran evvel Hü
kümet bunları bulsun, anarşistlerin bundan 
sonra artık anarşist hareketler yapmamaları 
için gerekli tedbirleri Hükümet biran evvel al
sın, diye yapmıyorum. Bendeniz mezkûr olay
lara artık Parlâmentonun el koyması için za
manın geldiğine dikkatleri toplamak için bu 
konuşmamı yapıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclisinizin 
25 Mart 1970 Çarşamba günkü oturumunda 
ümit verici bir olay cereyan etmiştir. Hükümet 
adına konuşan Devlet Bakanı Sayın Refet Sez
gin bir konuya cevap vermeye çalışırken son 
olaylar hakkında «Bütün partiler hep beraber 
müştereken alınması gerekli tedbirleri görüş-

Muhterem milletvekilleri, üniversite ve yük
sek okullarımızın bulunduğu şehirlerimizde ta
lebe hareketleri adı verilen olayların artık ne 
mahiyet aldığını görüyoruz. 

Hocasının atının ayağından sıçrayan çamu
ru haiz cübbesinin kabri üzerine örtülmesini va
siyet edecek derecede hocasına, ilme ve âlime 
hürmet gösteren şanlı ecdadımızın torunlarının 
bir kısmında bugün maalesef ilim yuvalarına 
karşı edep ve saygı kalmamıştır. Okumak, öğ
renmek istiyen talebelerin ders görmeleri için 
huzur ve rahat kalmamıştır. Bu olaylara karşı 
Hükümet âciz kalmaktadır. 
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mek üzere diğer partilerden bir teklif gelirse 
(biz söz veriyoruz, bu teklifi destekliyeceğiz.» 
demişlerdi. Böyle bir teklifin niejn illâ diğsr 
partilerden gelmesini beklemek mecburiyeti 
vardır, burasını anlamak mümkün olamamak
tadır. Fakat, her hal ve kârda Yüce Meclis 
önünde yapılmış bir taahhüt vardır. Bu taahhüt 
dolayısiyle hepimize bir vecibe yüklenmekte
dir. Meclisimizdeki bütün üyeler bu anarşist 
hareketlerin biran evvel önünün alınmasını ve 
meselelerin fikir sahasında halledilmesini iste
mektedirler. Ayrıca muhtelif partilerin bu ko
nuda çeşitli yapıcı fikirleri ve tavsiyeleri bu
lunmaktadır. 

Bu yüzden biz Millî Nizam Partisi olarak 
biran evvel talebe hareketleri konusunda alın
ması gerekli kısa ve uzun vadeli tedbirleri in
celemek ve gereğinin yapılmasını temin etmek 
için Parlâmentomuzun meseleyi acilen ele al
masını teklif ve temenni 'ediyoruz. Bu hususta 
diğer partilerden bir genel görüşme önergesi 
veya bir Meclis araşıtırması önergesi gelmez
se partimiz bu önergeyi getirecek ve Mecliste 
üyesi bulunan bütün partilerin üyelerinin işti
raki ile seçilecek bir Parlâmento komisyonun
da bu önemli konunun biran evvel görüşüldük
ten sonra Genel Kurulumuzda da öncelikle mü
zakere edilmesini isiiyecektir. 

BAŞKAN —- Böyle bir önerge var gündemi
mizde, Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri. Cora-si Hakî'-nn. mil-
letirrıizo ve memkketimisç hayırlı güı-l"r ra'jip 
buyurmasını diler. Yüce Meclise sayg^arimı 
sunar, hobinizi hiirınstlerimls solâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Modis günC--
mini dikkatle tetkik ederseniz, G.P. li arka
daşlarımızın bu konuda Genel görüşme takriri
ni görürsünüz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bir önerge vermiştim Sayın Baş
kanlığa... 

BAŞKAN — Ne hususta?.. 

ûîiHAii ViJ itişil (Ordu ımiletvejiili) — 
Bir hususun Sayın Başkanlıkça cevaplandırıl
masını istemiştim. 
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BAŞKAN — Bir önerge vermişsiniz, öner
genizin muameleye konması mümkün değil, o 
bakımdan üzerinde durmadım, Sayın Vural, 
şimdi eski hâtıraları tazelemiyelim. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
Sayın Başkan, şunu arz etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Önergenizden anladım, efen
dim; «Sayın Başbakan yalan söyledi, dedi» di
yorsunuz, «Halbuki ben, yalancı dediğim için 
takbih cezası aldım» diyorsunuz. 

Sayın Vural, meseleleri Başkanlığa sunar
ken çok dikkatli sunmak lâzım. Bir hatip ko
nuşurken bir milletvekilinin yerinden «yalancı» 
diye ithamda (bulunması ayrı, bir konuşmacının 
bir konuşmacıya «Bunlar yalandır» demesi ay
rı, «Yalandır» demekle «Yalancı» mevsuf ha
reketi arasınla büyük fark vardır, ki, onu dü
şününüz, benim haklı olduğumu anlarsınız. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
«Yalan söylüyorsunuz,» dedim, zabıtlar mey
danda. 

BAŞKAN — Efendim, yalan söylüyor, de
dikleri noktada Sayın Ecevit'e söz verdim, ko
nuştular. Rica ederim, kendimize gelelim, bile
lim meseleleri, rica ederim, oturunuz. 

2. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin 1 ay daha uzatılması hakkındaki tezkeresi 
(3/55) 

3. — İçel Milletvekili Meızhetr Arıkan ve iki 
arkadaşının, 13 numaralı T. 11. 31. Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonu çalışmalarının il
gili mahkeme kararının kesinleşmesini de içine 
tdacak bir süreye kadar durdurulması hakkındaki 
önergesi (4/28) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım gün
deme geçmeden evvel Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 
bir önerge var, onu okutacağım. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ııcı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca ha
zırlık Soruşturması yapmak maksadiyle kurulan 
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Komisyonumuz, şimdiye kadar usuli yönden ce
reyan eden müzakereler dolayısiyle esasa ancak 
geçebilmiştir. 

Bu bkımdan müddetin biteceği 18 . 4 . 1970 
tarihinden başlamak üzere 18 . 5 . 1970 tarihine 
kadar bir aylık daha mehlin verilmesi hususun
da Genel Kurulun tasvibine sunulmasını saygı 
ile rica ederim. 

T. B. M. Meclisi 13 Nonu 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

İhsan Gürsan 
izmir Milletvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeyi muameleye koymadan önce, daha önce 
ve bu Soruşturma Hazırlık Komisyonunun bâzı 
üyeleri tarafından verilmiş olan bir diğer öner
ge var, onu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı. Sayın Başkanlığına 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angr tara
fından hazırlanan 13 Şubat 1970 tarihli olup, 
27 Şubat 1970 tarihinde Başkanlığınıza tevdi 
olunan önerge ile Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında Meclis soruşturması istemin
de bulunulmuştur. Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre kurulmuş bulunan 
Meclis Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 30 
günlük çalışma müddeti sona ermiş, fakat Ko
misyon mesaisini ikmal edemediği için bu süre
nin uzatılması talebolunmaktadır. 

Komisyonların, mesai sürelerinin temdidi hu
susunda talepte bulunmaları hiç şüphe yoktur 
ki Tüzük hükümleri dairesinde mümkündür. 
Ancak, bu talebin Yüksek Genel Kurulca görü
şülüp bir karara bağlanmasından önce Komis
yonun faaliyetiyle ilgili ve süre temdit talebine 
takdirnen görüşülmesi zaruri, bulunan bir usul 
meselesinin halli gerekmektedir. 

Şöyle ki : Meclis Soruşturması Hazırlık 
Komisyonunun tetkikini yaptığı konu, önerge 
sahiplerinin bir gazetenin yaptığı yayınlara is-
tinadederek Sayın Başbakanın vazifesini kö
tüye kullanmak suretiyle yakınlarına menfaat 
sağladığı iddiasından ibarettir. 

Yayında bulunan bu gazete mesulleri hakkın
da Meclis soruşturması açılması isteğine dair 

önergenin verilişinden çok önce Ankara C. Sav
cılığına sanık kişye ispat hakkı da tanınmak 
üzere Başbakan tarafından şikâyette bulunul
muştur. 

O. Savcılığı ise, yaptığı tahkikat sonunda 
gazetenin bu şekildeki neşriyatında suç gördüğü 
için kamu dâvası açmıştır. Dâva, basın dâvala
rına bakan Ankara Toplu Asliye Ceza Mahke
mesinde açılmıştır, ilk duruşması 17 . 4 . 1970 
Cuma günü yapılacaktır. 

Anayasamızın 132 nei toaiddesinin 3 ncü fık
rasında «Görülmekte olan bir dâva hakkında 
yasama meclislerinde yargı yetkisinin kullanıl-
masiyle ilgili soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz» 
denilmektedir. Meclis Hazırlık Soruşturma Ko
misyonunun tetkikini yaptığı (konu ile, mahke
meye açılimış bulunan dâva konusu birbirinin 
aynıdır. 132 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü, 
yasama meclislerinde sorulacak jsorulann, yapı
lacak görüşme veya buttunulacalk beyanların, 
mahkemenin başından, verilecek kararın kesin
leşmesine kaldar olan sür© içindeki her 'türlü hu
kukî muamelenin tümünün ifaideisi olan yar'gı 
yetkisine bir tesirde 'bulunulmaması gayesini 
hedef tutmaktadır. 

Başbakanın açmış olduğu dâvanın riiyeti sı
rasında ısanılk gösterilen şahıs Başbakanın gö
revini (kötüye kullandığı iddiasını (delillerle ifa
deye ve ispata çalışacaktır. Ayrıca buna imufea-
bil pek tabiîdir" ki, davacı taraf da bu isnadın 
haksızlığını meydana koymak için meşru ve ka
nuni savunmasını yapacaktır. 

Şimdi, 132 nci maddenin yasakladığı husus 
yukarıda arz ettiğimiz ve bir mahkemenin gör
mekte bulunduğu dâva hakkında onunla ilgili 
olarak yasama meclislerinde soru sorulamıyaca-
ğı, görüşme yapılamıyacağı ve beyanida bulu
nulanı] yacağıdır. Mahkeme henüz bitmeden, 
Meclis Soruşturması istemine dair verilmiş bu
lunan önerge üzerine kurulmuş olan Meclis so
ruşturması Hazırlık Komisyonu ne yapıyor? 
Gazetede neşredilip (dâva (konusu olan. hususla
rın tamamını aynen içine alan önergenin (met
nin© ve muhtevasına uyarak Başbakan vazifesi
ni kötüye kullanmak suretiyle yakınlarına 
menfaat sağlamış mı, sağlamamış mı; onu mey
dana çıkarmaya çalışıyor. 

Mahkemenin meydana çıkarmak istediği 
şey de aynı değil midir? O da netice itibariyle 
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Başjbakan görevini kötüye kullanmamış deyip 
sanık gösterileni vaki neşriyatı sebebiyle haka
ret suçundan dolayı cezalandıracak, veya Ana
yasanın 34 ıncü maddesinde yazılı islbait hakkın
dan istif aide ile sanığın isnat ve iddiasını isbat 
etmiş olduğunu kabul ederek (sanığı cezalandıra
mayacaktır. 

Meclis Soruşturması îHazırlık Komisyonu 
da yaptığı tahkikat sonunda laynı şeyi diyecek
tir. Yâni Başbakanın vazifesini kötüye kullan
dığına dair iddianın ciddiyetine dair delil ol
ması hasebiyle Meclis soruşturması açılmasına 
lüzum vardır diyecektir, veya vazifesini kötü
ye kullandığına dair iddianın ciddi olmaidığı 
anlaşıldığından Meclis soruşturması açılmasına 
lüzum yoktur diyecektir. 

Mahkeme 'bitmeden Meclis 'Soruşturması Ha
zırlık Komisyonu hangi şekilde karar verirse 
versin, tanzim, edeceği rapor görüşme konusu 
edilip üzerinde görüşme açılacağına ve beyanda 
bulunulacağına göre, Anayasanın 132 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasında yazılı anılanı içinde, 
görülmekte olan bir dâva hakkında tarafların 
leh veya ley'hmde yargı yetkisinin 'kullanılma
sına tesir icra edebilecek bir görüşme yapılmış 
soru sorulmuş veya beyanda bulunulmuş folur 
ki, bu vaziyet Anayasanın çok sarih olan hük
müne aykırı olduğundan, Medlis Soruşturması 
Hazırlık Komisyonu çalışmalarının, mahkeme 
kararının kesinleşmesini ide içine alacak (bir sü
reye kadar durdurulması gerektiğini ve usulî 
muamelenin takdimen Yüksek Genel Kurulca 
mü zekere edilip karara "Dağlanmasını D.TZ ve 
teklif ederiz. 15 . 4 . 1970 

Mazhar Arakan Yiğit Köker 
İçil Milletvekili G. (Senatosu Ankara 

Üyesi 
Ahmet Çakmak 

Bolu Milletvekili 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım öner

geyi okutmuş bulunmaktayım. 
Usul bakımından iki lehte, iki aleyhte söz 

vereceğim. 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev 

şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, takririn 
aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim iki aleyhte, iki Oobîo 
söz vereceğim. Sayın Reşit Ülker'e aleyhte ver
dim, Sayın Emin Paksüt'e aleyhte söz verdim. 
Sayın Dinçer? 

HASAN" DİNÇER (Afyon KarahBar Millet
vekili) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın Arıkan buyurun. Sayın Arıkan öner

gesini izah edecek. 
YUSUF ZtYA YAĞCI (Ankara Milletve

kili) — Sayın Başkan, takriri veren arkadaşı
mız Komisyon üyesi midir? Yoksa Millet Mec
lisi üyesi midir? 

BAŞKAN — Komisyon üyesi efendim. 
(O. H. P. 'sıralarından «müzakere açılması lâ
zımdır» sesleri.) Takriri veren .arkadaşımız 
takririni izah ediyor. 

YUSUP ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Sayın Başkan, Karma Komisyonda, 
önerge Vermek yetkisi Karma Komisyon Baş
kanına aidolmasma rağmen, her hangi bir 
karma komisyondaki üyenin, hu komisyonun 
görüşü hilâfına önerge verme yetkisi var mı
dır, onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Milletvekili olarak önerge ve
riyor efendim. Komisyon üyesi verebilir efen
dim. Sayın Arıkan bir dakikanızı istirham 
edeyim. 

Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUP ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve

kili) — Komisyon üyesi olan kişilerin, görüş
lerini aksettirmesi hakımmdan tıpkı hir ko
misyonun raporu üzerinde görüşme açıldığı 
gibi, ibu konuda da müzakere açılması lâzım
dır efendim. 

BAŞKAN — 'Hayır efendim, bu arkadaşı
mız usul bakımından bir önerge vermiş, o 
önergenin izahını yapıyor. (Gürültüler.) 

Sayın Şener Buyurun. 

AHMET ŞENER (Traibzon Milletvekili) — 
Usûl bakımından bunun burada muameleye 
konması Komisyonun halen çalışmakta olduğu 
güne kadar mümkün değildir. Komisyonun 
izah taleibi varsa getirilir, konuşulur. Şimdi sı
rası değildir. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız, mese
leyi bir ıbaşka açıdan mütalâa ederek önerge 
vermiş, o önergenin lehinde, aleyhinde Söz 
verdikten sonra Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

SALÂHATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, usulün 
hangi maddesine göre bu işlem yapılıyor? 
Çalışmakta olan bir komisyonun çalışması 
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Ibitmedikçe, Meclis olarak o komisyonun iç me
sele ve müzakerelerine müdahale edemeyiş. 
Komisyon çalışmaları gididir. Komisyon ça
lışmaları bitmeden, rapor gelmeden görüşme
sini 'burada yapamayız. 

BAŞKAN — Komisyon kararlarını tartış
mıyoruz, arkadaşımız vermiş olduğu önerge 
üzerinde izahatta 'bulunuyor, onu takiben le 
lehte aleyhte söz vereceğim, 

SALÂKATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — 'Sayın Başkan, komisyon 
bu itirazları reddetmiştir ve çalışmalarına de
vam etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, bu mevzuda 
daha önce Mecliste cereyan etmiş birçok hâ
disede,.. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
MAZHAR ARIKAN (içel Milletvekili) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler ve muhterem 
milletvekilleri; Sayın Başbakan hakkında so
ruşturma yapan Soruşturma H~rnrlık Komisyo
nunun mesai süresinin tcj\dk:I';.i3 tkı'r L;i~a.:, 
Komisyonun esasa taallûk eden bir meselesi 
olmayıp, usuli bir mesele olduğundan, bu 
sebeple usûl hakkında söz almış bulunuyo
rum. Yüce Heyetinize tecdidin 'G?Az V?-. mm..o-
kün olmadığını, sırf bunu ispat ve ifade 
sadedinde, bu ölçüler içinde kanuni ve hu
kukî sebeplerini apaçık surette arsa çalı
şacağım. Onun icİTi izahatınım ha '3Hi ieirıdo 
Yüksek Başkanlıkça değericndirilee-oğini io î--
detmekteyim. 

ÎBRA'HİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, komisyon nerede? 

•ORHAN BîR^İT ı(Ankara Milletvekili) — . 
Başkanlığın tutumu hakkında söz rica ediyo
rum, (A. P. sıralarından gürültüler.) (A. P. sı
ralarına hitaben.) Adamı kurtaracaksınız an
ladık, ama kalıbına uygun olarak kurtarın. 

MAZHAR ARIKAN (Düvamia) — Nevşe
hir Milletvekili Selâhattin Hakkı Süsat.oğlıı ile 
Corum Milletvekili., 

BAŞKAN —~ Bayın Arıkan !blr dakika, 'Sa
yın Kılıooğlu oturmuyor. 

Sayın Kılıeoğîu, Komisyon raporunu -ı'di
kere etmiyoruz. Şimdi arkadaşımız bir t'\l-.^-
vermiş, takrirde hakkında soruşturma hicı^i 
(bulunan önergenin derdesti riiyet bir dû\a ile 
irtibatı bulunduğu cihetle, Meclisçe müzake-
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reye konu olamıyacağmı 'beyan ediyor, öner
gesini imli ediyor, (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) Beyefendiler, meseleyi hissî plât
formda mütalâa oimiyelim. Saym Kılıçoğlu, 
•aatıâlinize mdbaa vereceğim. 

Geçen Meclislerde .bu meseleler üzerinde (bu 
müzakereler cereyan etmiştir. Bu mesele üze
rinde tatbikatımız vardır, içtihatlarımız var
dır. 

Sayın Arıkan. buyurunun, 
MAEHAB ARIKAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, Nevşehir Milletvekili Selâ-
lıatan Hakkı Esatoğlu ile Çorum Milletvekili 
öaihifi Angın tarafından verilen ve 17 Şubat 
1970 tarihli olup Yüksek Başkanlığa 27 Şu
bat 1970 tarihinde takdim olunan Meclis So
ruşturması istemine dair.. (0. H. P, sıraların
dan şiddetli gürültüler.) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Millet
vekili) •— Sayın Başkan, Komisyon bugün ban
kada tahkikat yapıyor, Komisyon tahkikat 
yaparken bu husus burada konuşulur mu? 

BAŞKAN —- Sayın Hanağası, istirham ede
rim, kürsüde hatip konuşuyor, dikkat ediniz. 
Fiilî durumla, hukukî durum bertaraf edile
mez . 

Buyurun Sayın Arıkan. 
EÎAZHAR ARIKAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben Komisyonun çalışma
sının esası hakkında bir izahatta bulunacak 
değilim. Ben usûle dair bir muameleyi açıklı-
yaeağırn, (ö, H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler sıra kapaklarına varmalar; A, P. sırala
rından ayıp uy1** sr ileri.) 

'"'' 1 -- "V ,*\ .va Vr3f'rlanna vur-
• •; '> d< ; i, l A V ı - r . . . 

%T, ; r ? ç;. , -<-,./•»: r.^nl.-'.-,. Milletveki-
Y) - - Zr, t.-" ^ İMT, n1r\\ Y^V<yz, usuli mü-
v> ıV \ r ı(,k] v ~'v f< *-.t'U 

''"- Â<~ f'i i'?y( fo:ı.li, n' j'^n <Ü3 haklısınız? 
}l y* 'v>v, >'''. 1 nusnr.ymv., Sav n Eedt Ül-
kV,> RÖ' • o" "•[ >\. F'i!î di" ~>U hareket edi-

'"" •" ı .'Tül 'i 1 / .1%'jı-ız (ö. T \ r*. sıraların-

.-^.'t* VC'\ ^^GÜl (Ankrirı Milletveki
li) -- • .. "i T <ızy\ı\<> hakkı verin Saym Baş
kan, 

£ \ ' - "-J.jye^'tdi zaten açtığımız raü-
£-<\'r, ^ n r i i r- '^ılere. ku önerge usule ait. 
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AHMET SAKIP HİöEEİMES (Ankara Mil
letvekili) — Hukuka aykırı bir davranıştır bu. 

BAŞKAN — Haksızınız, hukuka aykırı dav
ranışta sizler bulunuyorsunuz. Ben. burada hu
kuku müdafaa etmeye mecburum. Milletvekili 
önerge vermiş ve önergesini simdi burada isalı 
ediyor. (A. ?. sıralarından, alkışlar) Kondisyon 
sözcüsü olarak konuşmuyor, önerge veren bir 
şahıs sıfatiyle konuşuyor. 

Buyuran Sayın Arıkan devam edin efendim. 
(C. H. P. sıralarından, sürekli gürültüler, sıra 
kapak!arma varmalar,) 

MAZHAE ABÎKAE (Dcvamîa) — Meclis so
ruşturması istemine dair önerge üaerine, Birle
şik Toplantı İçtüzüğünün 14 ımü maddecine 
uyularak bu soruşturmanın birinci İnanımı ya
pacak olan Meclis Soruşturması Ilamrbk Ko
misyonu teşekkül ettirilmiş ve görevine başla
mıştır. Bu Komisyonun görevini otuz gün için
de bitirip, raporunu Başkanlığa vereceği, İçtü
züğün âmir hükmü icabıdır. Eğer bu müddet 
içinde bitiremezse, otuz günlük bir müddetin da
ha verilebileceği yins içtüzükte yanlıdır. Demek 
oluyor ki. bu gibi komisyonların mesai sürele
rinin temdidi hususunda 
hiç şüpbn yoktur ki, Tik; i 
de mümkündür. 

talepte bulunmaları, 
: Iklkkrderi dakesin-

,>nia> 
g ren *n c zr "Her ir ' ı n V * 
larm.sı 'j/^i'" 'ie'" " ' n vftı 
Bu >ı- " ~,'' , " el^ı* ^ r' 1 

men b ' l ' ' ^ ^ e ı s '"a")" 
(C •{ > ^ • j ' b ı Md <' 
kct|?.Alarma v urn-.akuA 

BAŞKAN -.- (Ekr.dcki ik-k 
sayı havi kitabı göstererek) B 
Başkankk kürsüsünde buk-ıui; 
Bira kapaklarma varsam?: yin*) 1 
ben haklı oiacağ^iî. Benimi k; 
kitabım ûj^ıho. bn, bu bsnim I 
Yok öybv ::Ty, b .rdr.ı kitabım t 
itimat bunvn ikrrma kurumur 
(G. H. P. ,s"ralavmd-.ın, gürültü! 
rina vurmalar) Ayip. 

Bu.yo.run. 
MASÎHAR AEIEAkı (Dova 

oyunu yakından ilglkndmmk 
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b « 1 rs 
> r k e 

i t , 

l-difi-ü r : . 
rn Ivıklı 
ığrunda 1 
ben k.=.r:jiTc! 
itabımı bu 
:kaTrm, k 
m. kekin 
). Y-k üy 
er, sn:a iu 

ııka) — 
., Aııayaş 

l\> 

olarak 
svomis 
amam, 

1-.". ' . . , . - - . 

»asır 

- it amıı 

Kurara Meclis ınüs<; 

ler tarafından da ele alınıp lehine basında ma
kaleler yazılarak eleştirilmiş,. başka kişiler ta
rafından da leh ve aleyhte konuşma mevzuu ya
pılmış bir meseledir. 

Bunun Yüce Heyetinizce kesin olarak halli 
gerekir, Kamu oyunu tatmin edecek karar Yü-
cd Hsystiniz'.'n ka^a^-kb". Aksi kal t" o, sapıl
makta olan Meclis hazırlık soruşturması mua
melesinin usulsüzlüğüne dair inanç ve iddiala
rın ağırlığının meydana getirdiği şüphe, tered
düt ve hak ve adalet duygusunu tatmin etmiyen 
vaziyet devam eder ise, bu ne Yüksek Meclisin ve 
ne de ona niyabeten iş gören Komisyonun lehi
ne bir durum olmıyacaktır. 

Mesele nedir? Bunu açıkça vaz'etmek Yüce 
Heyetinize arz etmek istiyorum. (G. H. P. sıra
larından gürültüler) Anayasamızın, 132 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında... 

A. SAKIP HİGEEİME2 (Ankara Milletve
kili) — Başkan, oturumu çığırından çıkarıyor
sun. 

BAŞKAM — Oturumu, fiilî durum içerisinde 
bulunan sizler çığırından çıkarıyorsunuz. Hu
kuk, kuvvetle bertaraf edilemez. (A. P. şuala
rından şiddetli alkışlar, «bravo» sesleri, G. H. 
P, aralarından gürültüler.) Kürsüde fikirler 
komi şudur. (C. İL P. sıralarından tempolu bir 
sakilde «Kâtrp yok» sesleri, gürültüler.) 

'en !uS> il beyler, ben Beis olarak geçmiş 
tatbikattan ilham alarak ben haklıyım, içtüzü
ğün 89 ncu, maddesine göre meseleyi Yüce Mec
lisin oyıma sunacağım, He tyapacaktım? Bizin 
söylediklerinizin doğru olduğunu nereden bile
ceğim ben? Allah Alkıh,,, (O. H. P. sıralarından 
j'kvamh gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, rica ederim oturunuz, 
sakin olunuz. Bu mesele daha önceki Meclisler
de müzakere edilmiştir. Sayın Hüseyin Balan'-
m vermiş olduğu, Elbistan olaylariyle ilgili bir 
Meclis araştırması önergesinde aynı konu bu 
Mecliste Sayın İsmail Arar'm Başkanlığı altın
da yapılan celsede müzakere edilmiş, lehte ve 
aleyhte ikişer arkadaş konuşmuş ve hattâ Sa
yın Paksüt dahi aleyhinde konuşmuştur, eğer 
hafızam yanıltmıyorsa. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — önerge verdim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Feyzioğlu, 
kürsüden iki tane arkadaşın bir arada konuşa-
mıyacağmı takdir ediniz. 

Buyurun iSaym Anıkan. 
MAZHAR ARIKAN (Devamla) — (C. H. 

P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ara
sında) Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında aynen şöyle denilmektedir : «Görül
mekte olan bir dâva hakkında Yasama Meclis
lerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya her 
hangi bir beyanda bulunulamaz.» denilmekte
dir. 

Yasama Meclislerinde denmesinin elbette bir 
özel sebebi vardır ve açıktır. Yüce Meclisler 
aziz milletimizin temsil edildiği ve onun büyük 
iradesinin tecelli ettiği ve en itibarlı müessese
lerdir. En başta kanun yapar. Kanunun tat-
bikçilerinin büyük hak duygularına güvenimiz 
tamdır. Ama, mahkemelerimizde bir hak araş
tırılırken, onu araştırıp bulacak olanın kanaat 
ve kararıma soru, görüşme veya beyanlar şek
linde, bu yoldan yapılabilecek tesirlerin arz et
tiğim özel ve müstesna yeri itibariyle, Yasama 
Meclislerine getirilebileceği endişesini taşıyan 
Anayasa Komisyonu bu 132 nci madde hük
münü getirmiştir. Çok haklı, çok yerinde, hak
ka ve hukuka saygılı olmanın en kâmil ve me
deni bir ifadesidir. 

Yargı yetkisinin kullanılmasına tesir edebi
lecek hareketler Anayasa ile yasaklanmıştır. 
Yargı yetkisi, bir iddia üzerine hasım karşısın
da hukukî nizama tesir eden bir fiil ve vazi
yet, belki fiilin var olup olmadığını tâyin ve 
hâdiseye tatbik olunacak hukuk kaidesini katı 
olarak tesbit etmek ve bunun neticesinde ka
nuna ve hakka riayeti temin etmek için gere
ken her türlü muameleyi yapabilme gücüdür, 
hâkimiyetin bir rüknü olup kaza kuvvetini kul
lanma iktidarının, şeklinde tarif olunmuştur. 

Mahkemelerin görmekte oldukları dâva hak
kında neticeyi de kesin şeklinde içine alan, da
vacıya veya dâvâlıya, şikâyetçi veya sanık da 
olabilir; «haklısın» veya «haksızsın», «suçlu
sun» veya «değilsin» şeklindeki, dâvanın ret 
veya kabulü, beraet veya mahkûmiyet hükmü 
de dâhil, her türlü kazai muameleleri yapabil
me yetkisi bu tarif içinde mevcuttur. 

Onun için ilk dâva Büyük Türk Milleti adı
na yargı yetkisini kullanan müstakil hâkimlerin 

eline tevdi edildikten sonra hâkim yargılama-
smı yapıp, kararını verinceye kadar, hattâ bu 
karar kesinleşinceye kadar o mesele hakkında 
leh veya aleyhte soru sorulmamak, görüşme ya
pılmamalı veya beyanda bulunulmamalıdır. 

Hazırlık Soruşturma Komisyonuna intikal 
eden iş, Yüce Heyetinizin malûmları olduğu 
üzere, bir gazetenin, Günaydın Gazetesinin 
Sayın Başbakan hakkında delil zikretmeyip, 
sadece yakınlarının yaptığı bâzı muamelelerde 
kanunsuzluk olduğunu söyliyerek, «Bunlar 
Başbakanın yakınıdır, o halde onun nüfuzun
dan istifade ederek bu işleri yapmış olmaları 
gerekir.» gibi bir ithamı ve isnadı önerge sa
hiplerinin dahi aynen ele alarak Sayın Başba
kanın vazifesini kötüye kullanmak suretiyle 
yakınlarına menfaat sağladığı iddiasından iba
rettir. 

Meclis Hazırlık Soruşturması Komisyonu, 
bu isnat ve iddia1 üzerine Başbakan hakkında 
Meclis soruşturması açılmasını gerektirir ciddî 
bir durum olup olmadığına dair kanaatini bir ra
por halinde Yüksek Genel Kurula arz edilmek 
üzere Sayın Başkanlığa bildirecektir. 

önergeye konu edilen yayını yapan gazete 
mesulleri hakkında, Meclis (soruşturması isteği
ne dair önergenin Yüksek Başjkanlığa tevdiin
den çok önce Ankara Cumhuriyet Savcılığına, 
sanıkların, Anayasamızın 34 ncü maddesinde 
yazılı olduğu üzere isnatlarının doğruluğunu 
ispat etmek hakkı da mahfuz tutulmuştur. 

Oumhurdyet Savcılığı yaptığı tahikat sonun
da gazetenin bu şekildeki neşriyatında.... (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman Milletve
kili) •— Suçlu Başkan haline geliyorsunuz. Sen 
kasdî olarak vazifeni yapmıyorsun, sen suçlu 
Başkansın... 

BAŞKAN — Ben hakka tapan Başkanım, 
halkka tapan hakka,. (A. P. sırlala-rmdan allkışlar, 
«bravo» sesleri) Hukuku koruyan. Başkanım, 
hukuku koruyan, sonuna kadar koruyan. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

MAZHAR ARIKAN (Devamla) — Asliye 
Ceza Mahkemesinde dâva açmış ve ilk duruş
ması 17 . 4 . 1970 Cuma (günü yapılacaktır. 

Bu dâvaftin niyeti sırasında sanıjk gösteri
len şahıs .Ba^bakanm görevini kötüye kullandı
ğı iddiasını ve ^batını Anayasanın 34 ncü mad-
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desindeki ispat Hakkına dayanarak delillilerle 
ifadeye ve iisbata çalışacaktır. Ayrıca buna 
mukabil, pek tabiîdir ki, davacı taraf da bu 
isnadın haksızlığını meydana koymak için meş
ru ve kanuni savunmasını yapacaktır. 

Şimdi, Anayasanın 132 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının yasakladığı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
lli) — ş u ianda Meclis yok, Başkanlık Divanı da 
yok. Çünkü Kâtiplerin ikisi de A. P. li. 

BAŞKAN — Ona da cevap vereceğim efen
dim, hatip önergesini imh etsin de, fıapsins ce
vap vereceğim. 

MAZHAR ARIK AN (Devamla) — Bir mah
kemenin görmekte bulunduğu dâva hakkında.... 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız önerge vermiş, 
önergesilni izah ediyor. 

MAZHAR ARIK AN (Devamla) — Görüşme 
yapılamıyacağı ve beyanda bulunulamıyaca-
ğıdır. Mahkemeı henüz bitmeden, Meclis so
ruşturması listemine daıir veıriıl'miş bulunan öner
ge ile kurulmuş olan Meclis Hazırlık iSoruştur-
ması Komisyonu ne yapıyor? Gazetede neşredi
lip dâva konusu olan hususların tamamını (ay
nen içine (allan önergenin metnine ve muhtevası
na uyarak Başbakanın vazifesimi kötüye kullan
mak sursıMyîıe yalanlarına menfaat sağladığına 
vsyı sağlamamış olduğuna dair iddia ve isnadın 
Meclis soruşturması açılmasını icabsttirecsk 
derecede ciddî olup olmadığını meydana çı-
kaırnıiaya, çalışıyor. 

Mahkemenin, meydana çıkarmak istediği soy 
de faynı değiil inidir? O da netice itibariyle sanı
ğı L̂ pa-t hakkı nmvaceheıskde toplayacağı deH-
Jffrlıe Barbakanın 'görevsin kötüye kuşanmamış 
olduğunu kabul edi'p sanık gösterileni vâki neş
riyatı sebebiyle hakatret sucundan dolayı ;oeaa-
lındıracaik veya Anayasanın 34 ncü maddesin
de yazılı ispat hakkından istifade ile sanığın 
isnat ve iddiasını iiıspıat (etmiş olduğunu kabul 
ederek onu cezalandırmıyacafktır. 

Mecdis Soruşturması Hazırlık Komisyonu da 
yaptığı tahkikat sonunda aynı -şeyi diyecektir. 
Yan' B3~.l3nl11.1nm vazifesini kötüye kullandığına 
dair 'iddiıanın ciddiyeti hakkında delil olması 
b.?js-3hiy?'3 Mecllis soruşturması açılmasına liiaum 
vardır, dikecektir veya vazifesini ikötüye kul-
kndîğma daıir iddianın ciddî olmadığı anlaşıl

dığından Mecls soruşturması açılmasına lüzum 
yoktur, diyecektir. 

Mahkeme bitmeden Meclis Sorusturmıası Ha
zırlık Komisyonu hangi şekilde karar verirse 
versin, bu hususta kanaatini havi rapor tanzim 
etmesi ve tanzim edeceği bu raporun görüşme 
konusu edilip, üzerinde görüşme açılacağına ve 
bayanda bulunulacağına dlaiür Anayasanın 132 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı anlam 
ilcinde görülmekte olan bir dâva hajkkında ta
rafların veya... 

YUSUF ZİYA YAĞCI Ankara Milletve
kili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, hatip bi
tirsin gayet tabiî vereceğim. Önergesini izah et
sin. Ne diyor, ben bilmiyorum ki. Evvelâ ben 
öğreneceğim beyler. Önerge verilmiş, önergesini 
izah edecek (0. H. P. sıralarından gürültüler 
ve «Biz önerge hakkında değil, sizin tutumu
nuz hakkında söz istiyoruz» sesleri) Yani öner
gesini izah sadedinde bir milletvekiline söz ver
mezsem haklı mı olur? 

MAZHAR ARIK AN — (Devamla) — İcra 
edebilecek bir karar verilmiş, görüşme yapılmış, 
soru sorulmuş veya beyanda bulunulmuş olur 
ki, bu vaziyet Anayasanın çok sarih olan hük
müne aykırıdır. Böyle bir dâva açıldığı Cum
huriyet savsılığı tarafından resmen Meclis Ha
zırlık Soruşturması Komisyonuna bildirilmiştir 
ve esasen kamu oyunca da çok önceden bilin
mektedir. 

Meclislerimizde bunun tatbikatı çok geçmiş
tir. Ezcümle, Kulu'daki Atatürk büstünün kı
rılması sebebiyle gündem dışı konuşma yapmak 
istediğinde, C. H. P. nin o zaman Konya Mil
letvekili olan Sayın Fakih Özfakih tarafından 
işin mahkemeye intikal ettiği ileri sürülerek 
132 inci maddedeki aynı yasaklama hatırlatılmış 
ve konu görüşme mevzuu yapılmamıştır. 

Keza, Kayserispor olayları sebebiyle yino 
konu Yüce Mecliste görüşme mevzuu yapılmak 
istenmiş, iş adalete intikal ettiği için bunım üze
rine yine Anayasanın 132 nci maddesinin koy
duğu yasaklama sebebiyle görüşme yapılmasının 
caiz olmıyacağı zamanın içişleri Bakanı »Sayın. 
Faruk Sükan tarafından da beyan edilmiştir. 

Demek oluyor ki, gerek iktidar, gerek mu
halefet partileri tarafından bu misüllü hâdiseler 
Meclise getirildiği zaman itirazda bıılunulmuş-
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tur. Anayasanın 132 nci maddesine, «Hakkında 
Meclis soruşturması istenen Başbakan Süleyman 
Demirel ise 3 ncü fıkra nazara alınmaz» diye 
bir fıkra eklerseniz ve bunu da makabline teş
mil ederseniz bu iş burada görüşülür. Basjka 
şekilde görüşülmesine imkân yoktur, (ö. H. P. 
sıralarından devamlı olarak sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre Meclis Soruştur
ması Hazırlık Komisyonu Yüce Heyetinizce gö
rüşme yapılmaksızın seçildiği için, bu usul me
selesini o zaman beyan etmek imkânı bulunula
mamıştır. Bu itirazımız komisyonda yapılmış, 
gazetelere intikal ettiği üzere... (0. H. P. sıra
larından devamlı olarak sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler.) 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — İş
te bu da komisyonun bir üyesi, neresini tutsan 
eline geliyor. 

BAŞKAN — Dinliydim, arz ettiğini anlıya-
lım da; mühim olan şey. ne diyor, ne dediğidir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — 
Bizi de dinleyin, hep sizi dinledik, 

MAZHAR ARIK AN (Devamla) — Üzere, 
Senato Anayasa ve Adalet Komisyonunun müs
pet mütalâasına rağmen, komisyon vezifeyc de
vam kararını ekseriyetle almıştır. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Bu 
halde müzakere yapamazsınız. Anayasa Ahkâmı 
sarihtir: Partiler kuvvetleri ölçüsünde Başkan
lık Divanında temsil edilirler, şu anda temsilci
miz yoktur, Divanın hepsi Adalet Partilidir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, devamlı ola
rak sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Müzakere etmiyoruz. Bir önerge 
verilmiştir, önergesini izah ediyor. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman Mil
letvekili) — Mûzaikere yok zaten, bunu foöyto 
kabul ediyoruz. 

MAZHAR ARIK AH (Devamla) - - Türki
ye Büyük Millet Meclisine niyabeten vazife gö
ren komisyonun, ânıe nizamına ve Anayasaya 
aykırı bir kararı karşısında... (O. H. P. sıraları ni
dan devemlı olarak sıra kapaklarına vurmalar, 
bağırmalar, «müzkere yok» sesleri.) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman' Mil
letvekili) — Duymuyorum bile. 
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I JL) — Usul bakımından „cz ibiıyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — 
önerge üzerinde söz rica ediyorum. 

KEMAL ATAMAN (Ankara Milletvekili) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hanginize müsaade 
edeceğim? 

CAHÎT ANGIN (Çorum, Milletvekili) — Bu 
önergeyi gündeme alamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturunuz. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya Mil

letvekili) — Müzakerenin tarzı cereyanı hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu Mecliste bugün gündeme girmeden önce, So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun bir önergesi 
Başkanlığa gelmiştir. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu, kendisine daha önce verilmiş olan bir 
aylık müddetin biteceği düşüncesiyle, İçtüzü
ğün vermiş olduğu hakka istinaden, çalışma 
müddetinin bir ay daha uzatılmasını talebetmiş-
tir. Bu arada, 3 arkadaşımız bir önerge vere
rek bu meselenin... (0. H. P. sıralarından «ama 
bir komisyon üyesi» sesleri) Komisyon üyesi 
mi? Ama komisyon üyesi sıfatiyle vermiş değil, 
efendim, 

SAFFET URAL (C. S. Bursa Üyesi) — Öner
gesini komisyona vermiş, orada görüşülmüş... 
(C. H, P. sıralarından gürültüler) 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Önergeyi gün
deme alamazsınız. 

BAŞKAN — Anlatıyorum, bir dakika dinle
yiniz efendim. Eğer aksi görüşte olan arkadaşı-
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mız varsa, zaten burada konuşacaktır. Niçin 
telâş ediyorsunuz, endişe ediyorsunuz. 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Bunu gündeme alamazsınız. 

SAFFET ÜEAL (Cumhuriyet Senatosu Bur
sa Üyesi) — Komisyondan karar almadan bu gö
rüşülemez. 

BAŞKAN — Dinleyiniz efendim bir dakika. 
Yani neden siz haklısınız da ben haksızım? Bir 
dakika,.. Dinlemek lûtfunda bulunmuyorsunuz 
ki. Siz peşin yargı ile beni haksız duruma gs-
tiriseniz bu hukuka sığmaz ki? Evvelâ beni din
leyiniz, ne demek istiyorum,.. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas Milletvekili) — 
Hayır, bizi de dinleyin lütfen. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
Anayasanın ahkâmı sarih, Divanda şu anda 
partilerin kuvvetleri ölçüsünde temsilcileri yok
tur, hepsi de Adalet Partilidir. 

BAŞKAN — O itiraza da cevap vereceğim. 
Beyler, yavaş yavaş ağır ağır, sakin sakin. O 
nokta hakkında itirazınız geldi, onun da cevabı
nı arz edeceğim, Lûtfedeııiz, olan vakıaları anla
talım da, kim haklı, kim haksız tarih huzurunda 
meydana çıksın. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Bu 
şekilde müzakere yapılamaz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara Milletve
kili) — önergeyi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben beyanda bulu
nuyorum, sözümü kesmeyiniz. 

Bunun üzerine... 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya Mil

letvekili) — Müzakerelerin tarzı cereyanı hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben konuşuyorum. 
Dinliyecek misiniz? izah ediyorum, izahtan son
ra söz vereceğim. 

Bunun üzerine 3 arkadaşımız bir önerge ver
miş. Diyorlar ki önergelerinde, «Bu soruştur
ma Komisyonunun çalışmaları Anayasanın 
132 nci maddesine aykırıdır.» (C. II. P. «ırala
rından gürültüler) 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas Milletvekili) — 
önergeyi gündeme almanız aylarıdır. 

BAŞKAN — Beyefendi, rica edeyim. 
Üç arkadaş bu şekilde beyanda bulunmuş, 

bir önerge vermiştir. Önergeyi Yüce Meclis 
huzurunda okuttum. Okutmasa mı idim? Okut

tum, Onun üzerine b"ir arkadaşımız önergelerini 
izah sadedinde söz istedi. Ne demek istediğini 
gerek ben, gerek Yüce Meclis evvelemirde an
lamalı, Onu dinlememiz gerekirdi. «Niçin bu 
önergeyi verdim?» diye izah ediyor. Önce onu 
Mecliste dinlememiz gerekir. Siz fiilî durumla 
bu konuşmanın dinlenilmesinden beni de bir de
receye kadar mahrum bıraktınız. 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Onun niçin gündeme koydunuz? (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim dinleyiniz, rica edi
yorum beyler, 

Muhterem arkadaşlarım, her milletvekilinin, 
muhalif olsun, muvafık olsun, bu Yüce Meclis 
çatısı altında önerge verme hakla var mıdır, yok 
mudur? Vardır, Olumlu - olumsuz, doğru - yan
lış, haki", haksız, önergesini de... 

SAFFET UR AL (Cumhuriyet Senatosu Bur
sa üyesi) — önergesini Komisyona vermiş, ora
da görüşülmüştür. ~ (A. P. sıralarından «Yuh» 
rfi'îlgri) 

BAŞKAN — Beyefendi, onun yeri ayrıdır. 
önergesini Komisyona vermiş olduğunu bende
ni?; bilmemekteyim, Binaenaleyh, iste Mecliste 
bilmiyenlere de onu anlatmak mümkün, söz ve
receğiz, Bunun üzerine önergesini veren zata 
önergesini izah sadedinde söz vermeye Başkan
lık mecburdur, hukukan mecburdur, siz bu mec
buriyeti idrak ekmiyorsunuz, ben ne yapayım? 

SAFFET URAL (Cumhuriyet Senatosu Bur
sa Üyesi) — Yanlış,,. Yanlış. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaş önergesini izah 
etti. Binaenaleyh.,. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletve
kili) — Usul bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Beyefen
di bîr dakika, ben konuşayım. Acaba ne demek 
istiyorum. 

Önergesini i sah etti. Başkanlığın görüsü 
odur ki, simdi görüşümü anlatayım da, ben daha 
görüşümü bildirmeden ortaya atmadan, siz saat
lerce sıra kapaklarına vurursanız bu hukuka 
sı*?'ar mı ? 

SAFFET URAL (Cumhuriyet Senatosu Bur-
i ,«.?, Üyesi) Asıl sisin yaptığınız hukuka sığmaz. 

Komisyondaki muhalefetin buradaki izahı ne
rede görülmüştür. 
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., BAŞKAN — Beyefendi, yapacağım işleri da
ha siz bilmiyorsunuz ki... öğrenin evvelâ. Bunu 
öğrenmeden hareket ediyorsunuz, hatanız orada. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Komisyon önergesini izah etti. Bu önerge 
hukuka uygun mudur, değil midir? .Usule uygun 
mudur, değil midir? Meclis olarak bunu araş
tıracağız tabiî. 

işte sabahtan beri «hukuku koruyorum» di
ye burada ibar bar bağırmanın sebebi bu idi; 
araştıracağız. 

Şimdi, bu konu hakkında usuli müzakereye 
geçmeden evvel, hemen iptidai bir itiraza gele
yim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — 
Önergesinin müdafaasından (önce bunu yapa
caktınız beyefendi.. 

BAŞKAN — Hayır efemdim; önergesini mil
letvekili izah edecek. Ben sizin hakkınızı koru
yorum beyler. Milletvekilinin önergesini izah 
etme hakkını koruyorum, hakkınızı!.. Bugün o 
arkadaşın başına gelen şey, yarın sizin başınıza 
gelecektir. Eğer bir Başkan, vermiş lolduğunuz 
önergeyi size izah ettirmezse çıldırırsınız bura
da, kendinizi yerimize koyun. 

Şimdi 'önerge üzerimde görüşülebilir ani, gö
rüşülemez mi? (Söz t'alebinde bulunulduğu için 
usul müzakeresi açacağım, ama bundan evvel, 
bir iki arkadaşımız önerge gönderimiş, «Başkan
lık Divanı terekküb tarzını kaybetti» diye. 
Eğer Yüce Meclis huzurumda bu hususta karar 
verilmiş oilursa onu Ida şekli ile karşılarız. An
cak, bendeniz (8 - 9 yıldan beri bu Meclisi idare 
etmekteyim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇO&LU (Konya Mil
letvekili) — Usul hakkında ,söz işitiyorum, ver
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu, bu ko
nuda sizin çok bilgileriniz varldır. Sizin zamanı 
idarenizde bu işler çok geldi geçti. Zabıtlarda 
misaller vardır, ©raida göreceksiniz. 

Şimdi, bu Başkanlık Divanında iki Adalet 
Partili Kâtiple Başkanlık Divanı çok yürüdü,, 
bu bir. Ayrıca, bugünkü Divana çıkışlımızda, 
Divaaıida Halk Partisinden Sayın Kemal Ata
man vardı. Kendine göre bir düşünceyle had
dizatında hakkı ve yetkisi olmadığı Ihalde, 
(çünkü Divan katiplerinin 'müzakereyi idare 
etmekte, içtüzüğe göre hiçbir hak ve yetkileri 
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yoktur. Divan kâtiplerinin görevleri, İçtüzükte 
tadadedilmiştir, tasrih edilmiştir. Binaenaleyh, 
Başkanın şu veya bu şekilde düşünmeye imalle 
edilmesi Ihıısusunda Divan Kâtibinin rolü, fonk
siyonu yoktur) arkadaşımız Divandaki yerini 
terk etti. Beyler, ben hukuku konuşturuyorum. 
Aksi olan varsa, gelir burada müzakereyi de
vam ettirir. Sayın Kemal Ataman, Divan kâ
tipliği yerini bıraktığı zaman, bunun üzerine, 
arkadaşımız geldi oturdu. 

KEMAL ATAMAN (Ankara Milletvekili) — 
Neden terk ettiğimi (size söyledim, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, 18 yıllık tatbikatı
mızda biz, (Divan kâtiplerinin, şu partiden biri
si, bu partiden birisi diye bir tefrik ve tasnifini1 

yapmadık, O bakımdan Divanda partiler yok
tur, mutlak olan tarafsızlık tmevcuttur. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Beyler, hakiniz bu görüşümü söylüyorum. 
Bu görüşümün ide aleyhinde konuşmak istiyen 
olup (bir Meclis içtihadı doğması için onun üze
rinde ide (müzakere açarım. «Divan kâtiplerinin 
de Ad adet Partisinden olması Divanın terekküp 
tarzını bozmuştur» diye Meclis karar verirse; 
onun üzerine Divanı da bozarız, dağıtırız. Ama 
herbiriniz ve hepiniz ve hâttâ burayı terk eden 
Divan kâtibi arkadaşım, dahi bilir ki, Divan 
k%iplerinin şu partiden bu partiden olması di
ye hükme bağlanmış bir durum yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu \önerge ve
rilmiş. önerge vermek Milletvekilinin hakkı ve 
biaim de onu korumamız vazifemizdir, önerge 
üzerinde lehimde iki arkadaşıma, aleyhinde iki 
•arkadaşıma söz vereceğim, Onun üzerine, bu 
mevzuda, «Anayasanın 132 nci maddesiyle irti
batı var mı, yok 'mu? Bu iş görüşülebilir tai, 
görüşülemez imi?» diye, Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. (C. 'H. P. sırallanndan «Olmaz, ol
maz» sesleri, gürültüler) 

NERMİN NEFTÇİ (Muş Milletvekili) — 
Anayasa Komisyonu daha mütalâasını bildir
medi. 

BAŞKAN — Ben, konuşuyorum, bitireyim 
efendim. Beyler, arkadaşlar, Sizin «Olmaz» de
diğiniz mâkul, olumlu, (doğru dürüst 'de; Baş
kanın Igörüşü neden yanlış? 'Bunu nereden bi
leceğiz 

SIRRI AT AL AY (C. Senatosu Karış Üyesi) 
— Tutumunuz hakkında (söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay siz bu işi çok iyi 
bilîirsiniz, ben görüşümü arz ettim; İşte şimdi 
şu anda benim görüşüm tebellür etti. Bu görüş 
usule aykırıdır, bu görüş usule iaykırı değildir? 
Bunun... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletve
kili) — Görüşünüz usuflie aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim 'olabilir, ben «olmaz» 
demiyorum. Aykırı değildir.. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars üyesi) — Usule aykırıdır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, izah ede
yim de. Allah Allah.. (€. H. P. sıralarından 
«iDivanm (hepsi Adalet Partisinden» sesleri) Be
yefendi izah ediyorum. 

Şunu tösibit etmeye mecburum: Başkanlığın 
görüşü şu landa itebellür ietmiş tornasına rağ
men, daha tönceden durmadan neler söylediniz.. 

Şimdi... 
SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Kars üyesi) — Söz yerin Öyle lise. 
İBRAHİM ETEM KILIÇ OĞLU (Konya 

Milletvekili) — O arkadaşa ıstöz verdiniz. Biz 
de Istöz istiyoruz, 'vermiyorsunuz. 

IBAŞKAN — Beyefendi, söz vermedim, öner
gesini izah etmesi için söz verdim, izahı dinle
meye ımeebursunuz. «Milletvekili ne diyor?» din
leyeceksiniz, onun üzerine konuşulacaktır. 

ISayın Turhan Feyzioğlu, Başkanlığın bu tu
tumu, yani müstakbel tutumu hakkında değil 
mi efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Evet. 

IBAŞKAN •— Bu önergeyi 'okuttum, izah et
tiler. 'Ben diyorum ki; (neticenin tebellür etme
si için, İtahassul etmesi için, (Çünkü Başkanlık
ça re'sen bir muamele yapmak mümkün olamı-
yacağma göre) «132 nci 'madde ile irtibatı var 
mı, yok mu?» diye müzakere açacağım. Onu da 
ftabiî içtüzüğün 89 ncu maddesi uyarınca aça
cağım. Çünkü içtüzükte Anayasada, «132 nci 
madde ile irtibatı vardır, şöyle vardır, böyle 
yoktur; Başkanlık re'sen bunu takdir eder, et
mez» diye (bir hüküm lolmadığı için, neden alâ
kası yoktur veya neden alâkası vardır meselesi 
üzerinde usulî Imüzakere açmayı düşündüm. 
Düşüncem, kadarım bu istikamettedir. Zatıâliniz 
bu istikâmette olan görüşümün 'aleyhinde ko
nuşacaksınız. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Evet, görüşünüzün aleyhindeyim. 

BAŞKAN — 'Tamam «fendim, Istöz verece
ğim. Başka... !Saym Atalay zatıâliniz?. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Görüşünüz usule aykırıdır. 
Onun için söz istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

(BAŞKAN — Efendim, bir dakika. 
(HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Millet

vekili) — Bir önerge verdik, söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — 'Sayın Hayrettin Uysal, evet 
•bir önerce verdiniz. Bir dakika.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — [Efendim, 'bir hususu izah etmek iste
rim. (Başkanlığın görüşünün Birleşik Toplantı 
içtüzüğümün 17 nci ve 27 inci maddelerine ay
ları bulunduğunu ve (bugün önergenin okun
masından Sonra.. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz değil mi efen-
djm? Usul hakkında söz istiyorsunuz, aleyhte 
söz istiyorsunuz.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Evet, aleyhte isöz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz, bitti, 
oturun. 

ıSiz ne istiyorsunuz, 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — iç
tüzüğün 89 ncu maddesi gereğince, burada uy
gulanan usulün doğru olmadığını ifade etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — «Burada uygulanan» değil, 
«uygulanmakta» olacak. 

CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Uygulandı, uygulanmakta da devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Necdet Uğur, zatıâliniz 
Halk Partisi Grupu adına mı söz istiyorsunuz, 
bu usul meselesinde? !Bir takririniz var da, onun 
jjin söylüyorum. 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
Grup adma Sayın Atalay konuşacak efendim. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Hayır, şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. 
Sayın Feyzioğlu buyurunuz. 
'Sayın Atalay ızatıâlinize de söz vereceğim. 
içtüzüğün 89 ncu maddesi, Başkana 15 ki

şiye 'söz verme hakkını vermemiş, iki aleyhte 
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söz vermeye yetki vermiştir, o yetlıiyi kulla
nıyorum, ıcaınam mı? A. P. sıralarından «Bra
vo Başkan» sesleri) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, müzakerelerin tarzı 
cereyanı hakkında bendenim sez istemiştim, ver
mediniz. 

BAŞKAN — Evet SÖZ veriyorum. Grup adı
na söz istiyor, veriyorum. 

İBRAHİM ETEM EÎLIÇOĞLÜ (Konya Mil
letvekili) — Daha evvel de söz istemiştim, ver
mediniz. 

BA.ŞEAN — Beyefendi sos verdim, verece
ğim. İki kişiye söz vereceğim, İçtüzüğün 89 nen 
maddesi, .«Bu nizamnameye ve uygulamaya taal
lûk eden konularda eğer bir itiraz zuhur eder
se, lehte, aleyhte ikişer kişiye 15 er dakikayı 
geçmemek üzere söz verilir.» diyor. Hukuk ko
nuşturuyoruz, hukuku konuşturuyoruz. Yoksa 
işin içinden çıkamayız. (G. îî. P. sıralarından, 
«Ama ne hukuk ya» sesleri) öyle. İetüsûk, mad
de 89 u açıp okuyun lütfen. 

Sayın Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Son derece önemli bir konunun usulü üzerin
deyiz. Burada yaptığımız, her hangi bir önerge 
üzerinde cereyan eden bir usul müzakeresi de
ğildir. Türkiye'de âmme hayatımızda, bu mem
lekette yaşıyan her vatandaşı ilgilendiren, siya
si kanaati ne olursa olsun her kesin ilai ile ta-
kibettiği bir konu ile irtibatlı olarak bir usul 
meselesini tartışıyoruz ve bu usul meselesini ta-
mamiyle usulsüz olarak tartıştığımız inancında
yım. 

Biraz evvel burada kanaatimce usulsüz ola
rak konuşturulmuş olan sayın üye, önergesini 
verdiği anda ve önergesi okunmaya bağlandığı 
anda, grupumuz adına Birleşik Toplantı içtüzü
ğünün 29 ncu maddesi delaletiyle, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 89 ncu maddesine dayanarak, 
89 ncu maddenin müzakereye mahal olmadığı 
bendine daya,narak söz istedim. 

Müzakereye mahal yoktur, bu önerge konu
şulamaz, yani üç imzalı olduğu ifade edilen 
önerge konuşulamaz. Komisyon Bakkam arka
daşımızın önergesi başka mahiyettedir, süve uza
tılması ile ilgilidir. Tamamiyle değişik bir ko-
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nusu vardır. Banı-n da ne Kaman ve nasıl ko
nuşulabileceği bir ay il meseledir. Fakat üç im
zalı olarak gdimiş olan önergenin konuşulması 
caiz değildir, müzakeıeye mahal yoktur, işte 
bunu ifade etmek lidere huzurunuzdayım. 

Evvelâ bir noktayı ifade edeyim. 
VAHİT BOSÂTLI (Sivas Milletvekili) — 

Bu dununu kim. yarattı? 
BAŞKAN' — Fiilî durumu, siz yarattınız, içte 

Saym Feyzioğlu'na söa verdim, ama önergesini 
veren şahsın ne demek istediğini bilmemiz mec
buriyeti vardı, rica ederim. 

G. F. G&UPU ADİNA TU EH AN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Hukuk meselesinin anla
şılması için sükûnetle müzakerelerin cereyanı
na bütün arkadaşların yardımcı olmalarını rica 
ediyorum. Nihayet mesele, sonu kasai bir me
seleye dayanan, binaenaleyh, hepimizin soğuk
kanlılık içinde usullere uygun davranmakta ti
tiz olmamız gereken bir konudur. Bu anlayış 
içinde bu önergenin neden muameleye konama
yacağım, neden görüşülemiyeceğmi ifade etmek 
istiyorum ve bunu da kanun ve tüzük maddele
rine dayanarak arz etmek istiyorum. 

Yalnız daha önce bir hususu ifade etmek is
tiyorum. Eğer müzakerelerin fiilî seyri içinde 
Saym Başkanın beyanlarını doğru anlayabildim-
se, Sayın Başkanın tutumunda, bu konunun Kâ
tip tarafıdan okunduğu dakikadan bana süz 
verdiği dakikaya kadar bir değişiklik vukubul-
du, yanılmıyorsam. Bu değişiklik sudur: Evve
lâ önergeyi okuttular ve bu önerge üzerinde mü
zakere açmaya karar verdiklerini ifade eder 
bir tutum içinde, lehte, aleyhte ikişer kişiye söz 
vereceklerini beyan ettiler; hattâ lehte ve 
aleyhte söz kaydına geçtiler. Nitekim önerge 
okunur okunmaz Saym Faksüt, bu üç imzalı 
önergenin, yani 132 nci maddeye dayanılarak 
müzakerelerin dıırdurulamıyacağı, Komisyon 
çalışma"!armm aurdurulamryacağı tezini savun
mak üzere önergenin aleyhinde söz istedi. Baş
ka bir arkadaş, yanılmıyorsam Sayın Ülker 
aleyhte söz isi adi, Lehte söz istiyen arkadaşlar 
olda. Yani Sayın Başkan lehte, aleyhte söz var-
rack suretiyle üç imzalı önerge üzerinde bir mü
zakere açma kararında olduklarını belli etti
ler. 

BAŞKAN ~- Svefc, 
G. P. GRUFü" ADINA TUEHAN FEYZİ

OĞLU (Devamla) — Oysa, müzakereler biraz 
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dana ilerledikten ve biz 89 ncu maddeye daya
narak itirazlarımızı yaptıktan sonra, «Bu mev
zuda bir karara varmak için önerge sahibini 
dinlemek mecburiyetini hissettim, evvelâ öner
ge sahibini bir dinliyeyim (ki, böyle bir müzake
re açmağa mahal var mı yok imu kararını vere
bileyim» tarzında ilk tutumları ile fcamamiyle 
bağdaşmıyan bir izah tarzına girdiler sanıyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyzioğlu. 
(G.P. ve C.H.P. sıralarından «kesme kesme, de
vam etsin» sesleri) Bana karşı bir beyanda bu
lunulmuş, cevap vermiyeyim, peki... (Bir önerge 
verilmiş, önergeyi izah sadedinde !söz vermeye 
mecburuz, demek istedim. 

Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkanım, Meclisin Ge
nel Kurul Balonu ile kürsü 'arasındaki münakaşa 
yerine, kürsü ile Riyaset Divanı arasında kar
şılıklı münakaşa açmadan, izin verirseniz ben 
maruzatımı tamamlıyayım. Hukukî zevkinize ve 
mantığınıza aykırı düşerse görüşünüzü ifade 
buyurursunuz, izin veriniz de sizi de ikna ede
bileceğim ümidi içinde neden bu önergenin ko-
nuşulamıyacağmı arz edeyim. 

Arkadaşlar, 'Soruşturma Hazırlık Komisyo 
nu çalışmaları söz konusudur. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun seçimi ile ilgili olarak 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ;ncü madde
sinde şu hüküm vardır : «T. B. M. M. Soruş 
turma Hazırlık Komisyonunu görüşme yapmak
sızın seçer» 

Bu komisyonun görüşme yapılmaksızın se
çilmesinin güttüğü bir amaç vardır arkadaşlar. 
Komisyon, bir Soruşturma Komisyonu değildir, 
bir Ihazırlık Komisyonudur. Hazırlık Komisyo
nu, mevzuun bir Soruşturma Komisyonu kurul
masına değecek önemde, ciddiyette olup ol
madığını incelemek üzere bir inceleme, bir ça
lışma yapacaktır ve bu çalışmayı yapmadan ev
vel de bir görüşme açılmasını İçtüzüğümüz doğ
ru görmemiştir. Bu görüş bugünkü içtüzükte 
uygulanan bir görüş değildir. Bizde ve başka 
'memleketlerde Soruşturma Hazırlık Komisyon
larının görüşme açılmaksızm çalışmaya başla
ması, mühim birtakım âmme (menfaati söz konu
su olduğu için kabul edilmiş bir esastır. Son de
recede mühimdir ve bu ehemmiyet hem âmme 

idaresinde dürüstlüğü, Meclisin murakabe kud
retinin iyi işlemesini sağlamak amacını güder, 
hem ide görüşme yapılmaksızın meselenin bir 
Hazırlık Komisyonuna havalesi; haksız ve ta-
mamiyle, uydurma olabilecek bâzı isnatlar vu
ku bulursa, bunlar üzerinde bir görüşme açıla
rak, birtakım eşhasın üç gün sonra Hazırlık Ko
misyonunun hiçbir ciddiyet görmiyeceği bir is
nat etrafında yıpratılmasını önlemek amacını 
da güder. Yani 'hem âmme menfaati, hem şahıs 
menfaati. 

Görüşme yapılmaksızın 'Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun işe başlamasını emreder. Bu
nun içindir ki yalnız bizim değil, başka demok
rasilerin de tecrübeleri böyle. Simidi; Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu görüşme yapılmaksızın 
çalışmaya başlar da, çalışmalarının devam et
tiği süre içinde Meclisde bu komisyonun çalış
ma konusuna giren işler veya komisyonun han
gi usule göre çalışması gerektiği hakkında bir 
müzakere açılabilir mi? Bunu, görüşme yapıl
maksızın seçme Ihükmüne ilâveten, içtüzüğümü
zün bir başka (hükmü de meneder. içtüzüğümü
zün bir hükmü, «Komisyonun çalışmaları giz
lidir» diyor arkadaşlar. Komisyonun çalışmala
rı gizli olduğuna göre, aslında bu Hazırlık Ko
misyonu seçildikten ve çalışmaya başladıktan 
sonra; bu komisyonun içinde cereyan eden in
celemelerden, muamelelerden, oylamalardan, 
önergelerden umumi efkârı toplantılar yapa
rak haberdar etmek veya bu meseleleri bu kür
süye getirip aleni olarak tartışmak söz konusu 
olmamak gerekir. Komisyonun bir raporu ola
caktır. Komisyon raporunu getirecektir. Komis

yon... 
(Bakanlar sırasından anlaşılmıyan bir mü

dahale) 
Bakanlar da mı söz kesiyor efendim? Ne 

yapalım şimdi?.. Neden ama arkadaşlar, niçin 
sükûnetle dinliyemiyorsunuz arkadaşlar? Lüt
fedin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Deminden beri sıralar dövüldü... 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Beyefendi, o zaman da arka
daşlarıma elimden geldiği kadar, «Bu mesele
nin sükûnetle konuşulmasına izin verirseniz, 
ben umuyorum ki, bu önemli meselede Parlâ
mentonun hangi safında olursa olsun, arkadaş
larımız yapılmış işin usulsüzlüğünü kabul ede-
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çeklerdir. Yalnız müzakeresine imkân veriniz» 
diye herkese rica ettim, yine aynı ricayı tekrar 
ediyorum. 

Beyefendiler, görüşmenin gizli olacağı, çalış
manın gizli olacağı ifade edilmiş, buna rağmen 
Obu çalışma sırasında üç üye arkadaşımız, Ko
misyonda verdikleri bir önergeye paralel bir 
önergeyi buraya getiriyorlar. Komisyonda yap
tıkları bir usul etklifi, Komisyonun çalışma 
usulü ile ilgili bir teklif Komisyon çoğunluğun-
ca reddedilmiş, bir Meclis Komisyonunun ço
ğunlukla hallettiği bir usul meselesini, daha 
Komisyonun raporu buraya gelmeden, Komis
yon raporu yazılmadan Meclis Genel Kurulun
da temyiz etmek istiyorlar. Var mı böyle bir 
usul? (Alkışlar) Komisyonlarda usuli oylama
lar bu Mecliste ilk defa mı yapılıyor? Bütçe 
Komisyonunda da, Anayasa Komisyonunda da 
Soruşturma Komisyonunda da başka komisyon
larda da bu ve buna benzer pek çok usul mese
leleri tartışılır. Arkadaşlar, hattâ 132 nci mad
deye dayanan itirazların da her hangi bir ko
misyonda bir kimse tarafından ortaya atılma
sı mümkündür. Soruşturma Komisyonu olmak
sızın, meselâ Bütçe Komisyonunda mümkün
dür. Bütçe Komisyonunda bir hatip bir mevzu
da söz aldığı vakit, Başkanın sözünü keserek 
132 noi maddeye göre haklı, haksız bir işlem 
yapması mümkündür. Bu mevzuda Önerge ve
rilmesi mümkündür. Her hangi bir üyenin şim
diye kadar, «Bütçe Komisyonunda çoğunluk 
şöyle karar verdi» veya «Başkan şöyle bir 
usul tatbik etti» diye başkanın veya komisyon 
çoğunluğunun usuli bir kararını Meclis Genel 
Kuruluna bir önerge ile getirip bozdurmaya 
çalıştığı vâki mıdır? Ama, bir komisyon, çalış
maları esnasında bir usul hatası yaparsa, bu 
usul hatası yapıldığı iddiasında olan arkadaş
ların bir hakkı vardır: O komisyonun üyesi ola
rak, komisyonun, çalışmalarını tamamlayıp ka
rar verdiği zaman, komisyon raporunun altına, 
«şu usulsüz muamele yapılmıştır» diye muhale
fet şerhlerini yazarlar, esasa ait muhalefetleri 
varsa yazarlar, usule ait muhalefetleri varsa 
yazarlar. Komisyon raporu Genel Kurula gelir. 
Burada komisyon raporu konuşulurken, usule 
dair olan komisyon üyelerinin itirazları, orada 
kabul edilmiyen itirazları, Meclis Genel Kuru
lunda rapor vesilesiyle tartışılır. Başka çaresi 

yoktur bunun. Yani, bir acele itiraz yolu falan 
gibi, dâva devam ederken bidayet mahkemesin
de, temyize acele giden bâzı haller vardır; bu
na benzer bir usul içinde, «Komisyon çalışması 
devam ededursun, biz komisyonda ekseriyetin 
verdiği bir usul kararını Meclis kararı ile boz
dururuz.» Yani, «Meclis Genel Kurulu, Hazırlık 
Soruşturma Komisyonuna emir verir çoğunluk
la...» Böyle şey olur mu arkadaşlar? Şimdiye 
kadar, bir komisyon çalışmasını tamamlama
dan, Genel Kurul toplanıp, yarıda olan bir 
komisyon mesaisine bir Genel Kurul oylaması 
ile istikamet verdiği, yön verdiği görülmüş du
yulmuş şey midir? Böyle bir emsali nasıl ya
ratırız vo böyle bir yol açıldığı takdirde bu
nun sonu nereye varır? 

Her hangi bir şekilde bir komisyonda Ana
yasa bakımından bir meselenin konuşulamıya-
cağı itirazı usule dair bir itirazdır. Bu usule 
dair itiraz kabul edilmezse, bu teklifi yapmış 
olan ve (Bence haklı değillerdir, ama) haklı ol 
dılklarmı zanneden üyeler, buna muhalefet şer
hi vermek suretiyle raporun altına görüşlerini 
ekliyeMlirler ve mesele buraya geldiği zaman 
ra,por gsldiği zaman bu görüş konuşulabilir ve 
tartışılabilir, fakat komisyon mesaisi devam 
ederken yapılamaz. Hele bu komisyon bir Ana
yasa Komisyonu veya Adalet Komisyonu, Ça
lışma Komisyonu değil de, çalışmalarının gizM 
olması şu kitabın emri olan bir Soruşturma Ko
misyonu ise, bir başka sebep, bir ek sebep bu 
meselenin burada konuşulmasını önlüyor de
mektir. Gizli cereyan etmesi lâzımgelen bir 
meseleyi burada aleni tartışma ile, oylama ile 
halletmeye teşebbüs etmek demektir. Hele, Ko
misyon üyesi bir arkadaşın usul önergesi, 
Komisyonda reddedilmiş olduğu halde, bu 
hususta Komisyonda kabul ettiremediği görü
şünü, Komisyon çalışmaları devam ededurur-
ken, Heyeti Umumiyede kabul ettirmeye ça
lışması ve hattâ bunu yaparken kendi kendi
sini nakzedercesine işin esasına dair beyan
larda bulunması kalbule şayan olamaz. Bir 
taraftan, «Anayasanın 132 nci maddesine 
göre hu meseleyi gizli olarak bir komisyon 
şu T. B. M. M. in görevlendirdiği bir komisyon 
konuşamaz» diyor; ondan sonra bu kürsüye 
çıkıyor 132 nci maddeyi unutuyor ve önerge
sinin dayandığı gerekçeyi bir yana bırakıyor, 
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alenî olarak «işin esasında bu isnattır» ve 
saire gibi beyanlarda bulunuyor. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu Milletvekili) — 
Katiyen, katiyen... 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZi-
OĞLU (Devamla) — Zabıtlarda, «isnattır» tâ
biri vardır, okursanız görürsünüz. 

Bu üye arkadaşların, «Sözhakkım mahfuz
dur» demekten veya muhalefet şerhi vermek
ten başka, bu konuda bir hakları olamıyacağı 
aşikârdır. Sayın Başkan tutumunu savunmak 
için, üyelerden birinin yerinden yaptığı iti
raza cevaben, «Ben, biraz evvel bu kürsüde 
konuşan Komisyon üyesi arkadaşın, Komis
yondan aynı itirazı yaptığını, yani buna 
benzer bir önergeyi Komisyonda, da vermiş 
olduğunu bilmemekteyim» dediler. 

BAŞKAN — Bilmeye mecbur değilim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZi-
OĞLU (Devamla) — «Bilmemekteyim» dedi
ler. Bunu resmen bilmemekte olabilirler. Çün
kü, hakikaten Komisyon görüşmeleri gizli ol
duğuna göre, böyle bir önergenin verilip ve
rilmediği belki ittılalarına resmen intikal 
etmemiştir, ama böyle bir önergenin Komisyon
da verildiği ve reddedildiği o kadar çok 
umumi efkâra intikal etmiştir ki... (Haksız, 
haksız» sesleri.) 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Anladım. Haksız belki, 
haksız... 

BAŞKAN —Sayın Feyzioğlü, o zaman Tür
kiye'de yoktum efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Onu da savunmuyorum 
beyler, onu da savunuyorum. Gizlilik bakı
mından bunun da yapılması lâzımgeldiğini, 
(basın toplantısı ve saire yapmadan bu işin yü
rütülmesi lâzımgeldiğini sözlerimin başında 
ifade ettim, ama dinlemiyorsunuz. Biz tezada 
düşmeden konuşuruz. Tezada düşenleri savun
maya gayret etmeyin. 

Önergeyi Komisyona vermiş ve reddedil
miştir. Bu aşikâr. Bu kadarını kendileri açık
lamışlardır. Artık bunu bilmekteyiz. Hiç bil
miyoruz diyecek durumda değiliz. Belki baş
langıçta bilmemekte idik, ama şimdi hepimiz 
biliyoruz ki; bu önerge Komisyonda verilmiş 
ve reddedilmiştir. Söylendi. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (C. Senatosu Bitlis 
Üyesi) — Mahiyetini nereden biliyorsunuz? 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Ha, siz iddia ediyorsu
nuz ki; Komisyonda verdiği önerge başka idi, 
meselâ, 133 ncü maddeye dayanıyordu, bura
daki de 132 ye dayanıyor. Bunu iddia edi
yorsanız, gelirsiniz bu kıymetli fikirlerinizi 
burada söylersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyin. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Yani, Komisyonda başka 
yerden vurdular, burada başka yerden vura
caklar. Oradan da vursalar, buradan da vursa-
lar bunların Anayasaya sığar tarafı yok. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (C. Senetosu Bitlis 
Üyesi) — Neneden öğreniyorsunuz? Onu söy
leyin siz. 

BAŞKAN — Neyse efendim, bırakalım bu 
meseleyi. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Biraz evvel bu kürsüde 
konuşan üyeniz sayesinde öğreniyoruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (C. Senatosu Bitlis 
Üyesi) — O söylemedi böyle bir şey. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlü, vaktiniz hi
tama eriyor ona göre toparlayınız, lütfen. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLÜ (Devamla) — Muhterem arkadaşım, söz 
kesmekle abesi savunmak mümkün değildir. 
Bir komisyonun raporu yazılmadan evvel, 
komisyonun iç çalışmasiyle ilgili bir usul 
tartışmasını, o komisyonun raporu buraya 
gelmeden evvel temyiz yoliyle ve öncelikle Ge
nel Kurulun bozması diye bir şey olamaz. 
Bu o kadar usulü zorlamak olur ki; hele bu 
komisyon, çalışmalarını gizli yürütmesi Tüzü
ğümüzün emri olan bir komisyon ise. Genel 
Kurulun, o komisyonun verdiği bu usul ka
rarını, tersyüz edecek bir kararı, komisyon ra
poru gelmeden vermeye teşebbüs etmesi o kadar 
mantıksız ve o kadar haksız bir işlem olur ki, 
bu haksız işlemi yapmak, sanıyorum ki, korun
mak ve savunulmak istenen insana en büyük 
fenalığı, tasavvuru mümkün olan en büyük kö
tülüğü yapmaktır. Sayın Başbakana bundan da
ha fazla kötülük yapmak istese, en azimli düş
manları bu önergeyi kabul etmek kadar kötülük 
yapamazlar. Bundan daha büyük bir kötülük. 
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yapılamaz. Savunmanın bundan daha kötüsü, 
bundan daha fazla geriye tepeni 40 yıl düşü
nülse kolay bulunamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu usuli itirazı
mıza rağmen, bir oylamaya baş vurulur da T. 
B. M. Meclisimizin çoğunluğu, görüşülmesi müm
kün olmıyan bu 3 imzalı önergenin görüşülme
sinde israr ederse, bu yolda karar sâdır olursa, 
bu takdirde söz istemiş olan arkadaşımız 132 nci 
maddenin maksadını açıkhyacak ve usul bakı
mından olduğu kadar, önergenin dayandığı ge
rekçe bakımından da tamamiyle haksız bir ze
minde savunmak gayreti içine düşüldüğü görü
lecektir. Neresinden bakılırsa bakılsın savun
ma haksızdır. Mahkemelerin kazai vazifelerini 
ifa ederken yaptıkları çalışmaların, meselâ bir 
hâkimin, bir cezayı tecil etmesinin veya takdir 
hakkı kullanarak tahlil etmesinin veya şahit 
dinlemeye karar vermesinin veya bilirkişiye işi 
göndermek veya göndermemek yolunda karar 
vermesinin veya dâvayı kısa mehillerle veya 
uzun taliklerle görmesinin veya takdir hakkını 
kullanarak şiddetli ceza vermesinin burada tar
tışılmaması, yani mahkemelerin bağımsızlığına 
siyasi organın müdahale etmemesi için konmuş 
olan yargı yetkisinin kullanılması konusunda 
Meclisin hâkimlere baskı yapmasını önlemek 
için konmuş olan bir hükmü, Meclisin siyasi mu
rakabesini önlemek, icrayı korumak için kul
lanmak mümkün olmaz. Kaza kuvvetini koru
mak için konmuş olan bir madde icra kuvvetini 
murakabeden kurtarmak için tefsir edilemez. 
Tamamiyle farklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, o işin esası. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Evet. Bir cümle söyleyip 
ayrılayım. 

Böyle olsa idi, sanıyorum ki; Sayın Başba
kan da, Necdet Güçlü'nün kaatili olduğu sanılan 
şahıs tutuklanıp adliyeye sevk edildiğine göre, 
Vedat Demircioğlu olayı da adliyeye gittiğine 
göre, öğrenci olayları her gün adliyede olduğu
na göre biraz evvel Sayın Başbakan da, «132 nci 
maddeye göre bu mevzuları konuşamam» der 
idi. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Eğer mahkeme
ye giden hiçbir işi burası konuşamaz ise, Şeyh 
Sait isyanı gibi hâdise çıksa ve birisi bunu mah
kemeye verse, Şeyh Sait isyanı gibi bir hâdiseyi 
132 nci maddeye göre Meclis konuşamaz tarzın- | 
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da ters bir yoruma gidersiniz. Allah rızası için 
bu yola gitmeyiniz, bu yolu açmayınız. Yanlış
tır. Mazide yanlış sözler bu kürsüden söylenmiş 
de olsa, lütfen yanlış bir yolda İsrar etmeyiniz. 
Kurucu Mecliste, maddenin yazılışı ve madde
nin savunulmasında, müzakerelerde söylenen 
sözler arasında hafif bir görüş farkı olduğunu 
bilenlerdenim. Bu kürsüde yapılmış bâzı çalış
malar... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzi
oğlu... 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Yanlış yorumlanmıştır, 
ama çok ters bir yola gidilmiş... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, yine geldiniz 
benim dediğim yere. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan saygılar su
nuyorum ve sözlerimi burada kesiyorum. Tak
dir sizindir. Takdir Yüce Meclisindir. Fakat 
her şeyden evvel bu memlekette âmme idaresi
nin selâmetini korumakta, âmme idaresinde yal
nız dürüstlüğün hâkim olması değil, dürüstlü
ğün hâkim olduğu inancının herkeze verilme
sinde, bütün vatandaşlardan önce ilgili şahısla
rın ve herkesten önce bu Mecliste oturan insan
ların hem vazifesi vardır, sorumluluğu vardır; 
hem de menfaati vardır. Bu inanç içinde bıra
kalım Komisyon vazifesini yapsın. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (G. P. ve C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz 
efendim. 

Yalnız, konuyu lütfen karıştırmayın. Haddi
zatında açtığımız görüşme, 89 ncu madde uya
rınca bu verilmiş bulunan önergenin yine 89 ncu 
maddeye göre mevkii muameleye konulamıya-
cağı hususundadır. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Sayın Başkanın getirdiği noktadan başlıya-
cağım. 

Sayın Başkan, bugünkü birleşimin gündemi
nin Divana sevk edilen ilgili konularının birin
ci maddesini teşkil eden konu Hazırlık Soruş
turma Komisyonunun süresinin uzatılması tale
bi idi. Bu talep üzerine Komisyonun 3 üyesi
nin vermiş olduğu bir Önergeyi okuttunuz. Okut
ma sırasında Sayın Hayrettin Uysal ayrı, ben
deniz ayrı Divana birer önerge takdim ettik. 
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önergelerimizde 3 sayın üyenin vermiş oldukla
rı önergenin görüşülmesine mahal olmadığını, 
İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince talebettik. 
Birleşik Toplantı içtüzüğü hükümlerine göre 
işbu içtüzükte toısirh ediflarcryen hususlar hakkın. 
da Millet pVtecüsal İçtüzüğü tatbik edilir. Milet 
Meclisi İçtüzüğünün 89 ncu maddesinde hangi 
konuların [müzakereye mahal olup olmadığı hu
susunda mileltvekilleriıne, doilayısiyl© birleşik 
toplantıda T. B. M. M. üyelerine verilmiş olan 
halklar vardır. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun tetkik 
ettiği bir konu hakkında Komisyonun görev ve 
yetkileri nedir, Genel Kurulun ıgörev ve yetki^ 
elri nedir Evvelâ bunun tesbiti gerekir. 

Genel Kurulun bir talep karşısında yetkisi, 
görüşmesiz bu komisyonu meydana ıgeltirmektir, 
onu teşkil etmektir. Biraz önce Sayın Feyzi-
oğftu'nun İfade ettiği giibi, görüşmesiz olarak 
Soruşturma Komisyonunun teşkilinden maksat, 
yargı ile (ilgili bir konuyu tetkik edecek heye
tin seçilmesinden başlamak üzere, yargı ile ilgi
li konularda, yasama organı gibi siyasi bir örgü
tün görevlerini yaparken mümkün mertebe yar
gıya yakın bâr vazifenin şuuru içerisinde bulu
nan bir durumu meydana getirmek içindir. Bu 
soruşturmanın gizli yapılacağı da komisyonun 
vazifesidir. Komisyon, soruşturmaları mutlak bir 
gizlilik içerisinde yapacaktır. Bu gizlilik, soruş
turmanın hazırlık safbasmdajki komisyonun bü
tün görev süresine şâmildir. Her hangi bir şe
kilde ayrılamaz, bir cüz teşkil etmez, bir kül 
teşkil eder. 

Şimdi 'olan nedir? Komisyon görevini 30 gün 
içerisinde biıtiıremiyeoeği kanısına varmış, Birle
şik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gere
ğince bir ayı iaşmamak üzere Yüksek Heyetiniz
den mehil istemiştir. Görüşmelerin konusu bu, 
münhasıran, Komisyona istediği bu sürenin ve
rilip veralmiyeceğidir, fakat Sayın Başkan, bu 
arada Komisyonun 3 üyesiinin vermiş oldukları 
bir önergeyi okuttular. Bu önergenin burada 
okunmasına Sayın Başkanın izin vermemesi ge-
rejkirdi. ,Saym Başkan istediği kadar, kendileri-
rinin bulunmadığı bir zamanda cereyan eden 
olaylar hakkında bilgisi olmadığını ifade etsin; 
ama Komisyonun 3 üyesinin vermiş olduğu bir 
önerge ve itiriazları bünyesinde taşıyan bir öner
gedir. Bu önerge gizliliği ortaidan kaldıran bir 

önergedir. Sayın Başkan bizatihi bu önergeyi 
okutmalkla Birleşik Toplantı içtüzüğünün 14 ncü 
maddesini ihlâl etmiş bulunmaktadır. Çünkü, 
İçtüzüğün 14 ncü maddesi açık ve seçük olarak 
soruşturmanın gizli olarak yapılmasını öngörür. 
Halbuki, çok sevdiğim Mazhar Arıkan arkada
şımın, burada kesilmek istenen beyanatı içersin
de Komisyon görüşmelerâtnin çeşitli safhalarını 
anlatmakla yetinmedi, anlatmak da yetmedi, 
meselenin esasına girdi. Konunun ıisn'aJttan iba
det olma keyfiyetine varıncaya .kedar hüjküm 
de ısdar etti. Hem de hüküm de ısdar etti. Dik
katle dinledim, Sayın Arıkan, konuşmanızı çok 
dikkatle jdiinleıdim, önergeyi dinledim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Zabıtlar meydandadır. 
isterseniz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun efeıa-
dim. 

Rica ederim müdahale etmeyiniz, arkadaş
lar. Dinledi dinlemedi, söylüyor. Ne söyliyecek-
se dinliyeceksiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İsterseniz 
zabıtlar okunur. Göreceksiniz ki Sayın Arıkan 
meselenin esasına iliştiler, komisyondaki çe
şitli meseleleri dile getirdiler ve böylelikle ko
misyondaki asıl olan gizliliği ihlâl ettiler. Giz
liliğin bir başka üye tarafından ihlâlinden şek
vacı olan komisyon üyeleri Genel Kurulun hu
zuruna gizliliği ihlâl eden hususları getirmiş 
bulunmaktadırlar. Böylelikle çok garip bir du
rumla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Bu
gün gündemde olan, müddetle ilgili konudur. 
Müddetle ilgili konunun dışında, Yüksek He
yetiniz her hangi bir meseleyi tetkik edemez ve 
Sayın Başkanın dediği gibi önerge oylanamaz. 
Oylanması mümkün değildir. Çünkü müzake
resine dahi geçilemez;; lehinde ve aleyhinde 
Sayın Başkan söz veremez ve görüşme açamaz. 
Görüşülmesine mahal olmadığına ait Sayın 
Uysalla bizim verdiğimiz önergeler üzerinde 
89 ncu madde gereğince ancak müzakere açıla
bilir, fakat bu da İçtüzüğün 89 ncu maddesinin 
son fıkrası gereğince, «Gerekirse oylanır» işle
mine tabi olmıyan bir husustur. Çünkü, 3 üye
nin vermiş oldukları önerge bir muhalafet şer
hidir. Bir muhalefet şerhin;, Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisinin bir araya gelmiş 
olduğu bu oturumda tescil etmek gibi bir du-
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ruma gelmiş oluruz. Muhalefet şerhine önce- I 
den, T. B. M. M. nin Birleşik toplantısında üye
lerinin iradesinin tecellisi istenmektedir. Böyle 
bir şeyi istemek, böyle bir şeyin görüşmesini 
yapmak ve böyle bir şeyi neticeye bağlamak 
mümkün değildir. Bu sebeple Sayın Başbakan
dan rica edeceğim. Gizlilik içerisinde görüşül
mesi asııl olan ve hsr hangi bir şekilde ihlâli 
mümkün olmıyan bir hususu bir yönüyle mey
dana getiren bir önergeyi tutup, hele görüş
mek, hele ondan sonra da oylamaya tabi tut
mak ve böylelikle Sayın Feyzioğlu'nun dedi
ği gibi ancak muhalefet şerhi veyahut istifa
ların yerlerine ancak seçilmeleri mümkün olan 
üyelerinin işlemini burada esas yönünden meş-
ruiyetsizliğe uğramış, usul yönünden meşrui-
yetsizliğe uğramış bir talebi Umumi Heyetin 
iradesiyle meşruiyete ulaştırmak gibi bir çaba
nın içerisinde Genel Kurulu götürmeye Sayın 
Başkanın ve Divanın hakkı yoktur. O Divan-
ki, biraz önce işaret edildiği gibi, bir siyasi te
şekkülden ibaret üyeler tarafından şu anda 
işgal edilmektedir. 

Sayın Başkan ifade buyurdurlar, birçok de
falar Cumhuriyet Senatosunda da, Millet Mec
lisinde de zaruret halinde Divan çeşitli siyasi 
eğilimleri olan gruplardan teşekkül etmiye-
bilir, ama önemli, hele yargı yetkisiyle ilgili 
bir konu görüşülür ve konuya itiraz edilir ise,, 
içtüzükteki usuli muamele ne ise, derhal o ya
pılır. Bir işlem eğer yanlış yapılıyor ise, ses 
çıkarılmıyor ise belki bir mazeret aranabilir, 
ama Anayasanın 84 ncü maddesinin, meclisle
rin bütün faaliyetlerine siyasi partilerin oran
ları nisbetinde Divana katılmalarının içtüzük
le kesin kayıtlar altına alacağını emreden 
hükmü karşısında, Divanın itiraza rağmen 
Adalet Partisine mensup 3 üyeden ibaret olma
sı mümkün değildir. 

Sayın Başkan, içtüzüğe göre Divan üyele
rinin Divanın idaresinde yetkileri olmadığını 
ifade ettiler. Millet Meclisi içtüzüğünün 205 nci 
maddesinde Divan üyelerinin görevleri ve yet
kileri sayılı bulunmaktadır. Bunun içerisin
de oyları saymak gibi, zabıtları tutmak ve 
murakabe etmek gibi netice itibariyle önemli 
olan konularda yetkileri vardır ve içtüzüğün 
bâzı maddelerinde,, «Bâzı kararları 205 nci mad
denin dışında olarak Başkan değil, Divan ka- | 
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rarlaştırır» hükmü mevcuttur. Meclisleri idare 
etmekteki tarafsızlıktan maksat, çoğu zaman 
Başkanın kendiliğinden değil, yanındaki Divan 
üyelerine de danışarak karar almasıdır ve bu 
demokratik hayatın icabını yerine getiren 
parlâmentolarda tabiî bir neticedir, içtüzük 
dese de,, demese de yapılan bir konudur. Eğer 
bir gün Millet Meclisi içtüzüğü yapılırsa, bu 
demokratik esaslara dayanırsa, tarafsızlığın te
mini için önemli konularda, Başkanın çeşitli 
varyantlar içerisinde siyasi hayat içerisin
de tek başına kararı yerine, Divanın diğer üye
lerinin görüşlerini de alarak bir neticeye var
masının... 

BAŞKAN — inşallah. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Parlâmento 

çalışmalarımızda bizim için bir merhale ola
cağı da açık. Ama içtüzüğümüzün, yani Millet 
Meclisi içtüzüğünün, tatbik edilen Birleşik Top
lantı içtüzüğünün 205 nci maddesi Divan üye
lerine yetkiler vermiştir. Bu yetkilerin kulla
nılmasında şu veya bu tecelli daima mümkün
dür. O halde mümkün olacağına göre, şu anda 
Divan Anayasanın 84 ncü maddesi hükmüne uy
gun bir terekküp tarzı içerisinde de değildir. 

Ben meselenin 132 nci madde ile ilgili kıs
mına gelmiyorum. Sayın Arıkan'ın bu hususta 
ifade ettiği hususları da tekrar ederek ayni 
hatayı işliyecek değilim. 132 nci madde ile şü 
veya bu irtibat var... Hayır, bütün bunların 
dışında mesele, Birleşik Toplantı içtüzüğüün 
14 ncü maddesindeki açık hükmü olarak tesbit 
ettiği gizlililş noktasından mümkün değildir. Bu 
önerge bir muhalefet şerhi konusu, bir üyelikten 
çekilme hakkını iradelerimiz içersinde getirip, 
meşruiyetsiz bir durumu meşruiyete erdirmek 
çabasına bir tescil organı şeklinde bu Yüce He
yet gelmiyecektir. 

Sayın Başkan, eğer o önergeyi oylarsanız, oya 
koyarsanız, bilesiniz ki yargı organları önünde 
sonuç bulacak bir durumun daha başlangıcında 
siz içtüzüğü ve Anayasa hükümlerini ihlâl etmiş 
olacaksınız. Ama çoğunluğun bu yolda vereceği 
bir karara dayanarak, çoğunluk bu şekilde is-
tiyecek ve bu şekilde karar verecek... Ama bir 
şeyi bileceğiz, çoğunluk hiçbir zaman hukuk 
demek değildir, çoğunluk hiçbir zaman adalet 
demek değildir, çoğunluk hiçbir zaman gerçeğin 
ifadesi demek değildir. 



T. B. M. M. B : 8 

SABRt KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Onun da denetim yolları var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çoğunluk 
siyasi hayatta bâzı görev ve yetkiler verir, ama 
çoğunluk içtüzükte ve Anayasada tesbit edilen 
hususların kaldırılmasına izin vermez. 

Müsaade edin, bir görüşme zemini hazırlama
dan Sayın Komisyonun üyeleri muhalefet şerh
lerini, veyahut üyelikten çekilme gerekçelerim 
geri alsınlar, bu Genel Kurulu böyle, ileride 
çok kötü örnekler doğuracak bir oylamaya ve bir 
zorlamaya götürmesinler. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve G-. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, lehinde mi 
efendim? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Bu verilmiş bulunan önergenin 
89 ncu madde uyarınca üzerinde müzakere açı
larak lehte ve aleyhte görüşleri aldıktan sonra 
oylanabileceği kanaatini mi müdafaa etmek üze
re lehte söz istiyorsunuz? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Evet, onun. üzerinde. 

BAŞKAN — Lütfen diğer konuya girmeyiniz. 
Buyrun Sayın Müftüoğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; gerek Sayın Feyzioğlu, gerek Sayın 
Atalay, üç arkadaşımız tarafından Yüce Başkan
lığa verilmiş olan ve Yüce Meclise takdimi şek
liyle önce Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 
temdit talebini ihtiva eden önergenin okunma
sından sonra ıttılaınıza sunulan bir önerge ile, 
Komisyonun süresinin uzatılmamasınm Anaya
sanın 132 nci maddesi emri olduğunu ifade 
eden bir takriri Yüce Başkanlığa takdim etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bu takdim sebebiyle Sayın Riyaset Makamı, 
Birleşik Toplantı içtüzüzünün 28 ve bunun de
laletiyle Meclis içtüzüğünün 89 ncu maddesine 
göre bunu bir usûl müzakeresi yaparak Yüce 
Heyete görüşlerini takdim ettiler, işte bu nok
tada Sayın Feyzioğlu ve Sayın Atalay bunun 
müzakere konusu yapılamayacağı konusunda be
yanda bulunarak fikirlerini hukuk çerçevesi 
içerisinde kalmaya dikkat ederek Yüce Heye
tinize takdim ettiler. 
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Şimdi bendeniz de tamamen hukukun içinde 

kalarak bu konunun niçin içtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre müzakere edilebileceğini izaha 
gayret sarf edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu'nun ko
nuşmasının başlangıcı ile tamamen aynı para
lelde ve aynı kanaatte olduğumu ifade etmek 
isterim. Şöyle ki : 

Sayın Feyzioğlu Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun tarzı teşekkülünün Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün 14 ncü maddesine göre müzakeresiz 
seçileceğini ifade buyurdular. Doğru, aynı ka
naatteyiz. 

Yine Sayın Feyzioğlu, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun tahkikatının, soruşturmasının 
gizli olması lâzımgeldiğini ifade ettiler. Bu da 
doğrudur. 

Ancak, yalnız ve münhasıran Yüce Heyeti
nizin bugün, burada muhtelif konuşmacılar ta
rafından ifade ve dile getirilen hususlar dışında, 
vicdanlarınıza hitabederek söylüyorum, acaba 
kurulmuş olan Hazırlık Soruşturma Komisyonu 
bu gizlilik hususuna bugüne kadar ne kadar 
dikkat etmiştir? Zannediyorum ve kabul edi
yorum ki, kanaatim olarak, bugün burada 
muhtelif arkadaşlarımızın söylediği ve bâzı ar
kadaşlarımızın da «Bunlar gizlidir, niye burada 
ifade ediyorsunuz » diye serzenişte bulunduğu 
hususlar, aslında bugün sadece burada söylen
miş olan hususlar değil. Bundan günlerce ev
vel gazetelerde, hattâ makalelere kadar konu 
olabilecek şekilde, havadis şeklinde ve bizatihi 
Komisyonun yetkilileri tarafından basma yapı
lan açıklamalar ve demeçler şeklinde yalnızca 
Parlâmentonun değil bütün vatandaşların malû
mu olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, aaym iki konuşmacı, ka
naatime göre 'meseleyi huzurunuza yanlış tak
dimle getirdiler. Eğer 'Komisyonun hir temdit 
tatobi olmasa idi ve imunihasıran üç arkaa^-nu. 
zın takriri Heyetinizde, İSaym Feyzioğlu'nun 
tabiri ile, «Komisyonda vâki itirazlarının kabul 
edilmıenıe'si muvacehesinde Yüce Heyetinize bir 
nev'i temyiz yoliyle getirilip müzakeresi işiten
di, bu, olmaz» şeklinde "mütalâa edilse idi, ki Ha-
ztrMr. Sonış'tıırma Komisyonunun temdit talebi 
cumadan t u olsa idi, kendisiyle bu noktada bâzı 
uf Pik ayrılıklara rağmen zannediyorum anlaşa-
ıbilsceğimisD kaaniim. Ancak hâdiseyi şu veya 
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bu yana çekmeden, olduğu gibi, hislerden azade 
bir şekilde, soğukkanlılıkla, aklın ve mantığın 
ölçüleri içerisinde mütalâa ettiğimiz zaman kar
şılaştığımız durum şu : 

Hazırlık Soruşturma Komisyonu, Yüce He
yetinizin vermiş olduğu bir aylık mühletin so
na ermekte olduğunu (mülâhaza ederek, müdde
tinin bir ay daha uzatılması için bir takrirle hu
zurunuza geliyor ve önce Sayın Riyaset tara
fından bu takrir okunuyor. Ne Birleşik Toplan
tı İçtüzüğünün 14 ncü ve mütaakıp maddelerin
de ve ne (de Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 28 
nci maddesi delaletiyle Meclis içtüzüğünün her 
hangi bir maddesinde süre temditlerinin uzatıl
ması (hususundaki taleplerin müzakeresiz, tıpkı 
Hazırlık Soruşturma Komisyonunun kuruluşun
da olduğu gibi müzakereısiz oylanıp kabul ve
ya reddedileceği (hususunda bir beyan, bir ifa
de ve bir hüküm olmadığına göre, aksine, Bir
leşik Toplantı içtüzüğünün 14 ncü maddesinde 
temdit taleplerinin gerekçeli olarak Yüce Mec
lise, yüce huzurunuza getirileceği ifade edildi
ğine göre, gerek gerekçenin gerekse esasının 
temdit yönünden huzurunuzda pekâlâ müzake
re konusu yapılabileceği gerçeğiyle karşı karşı-
yayız. Hukukan bu böyle. 

Zannediyorum, bunu kabul ettiğimiz takdir
de, birtakım indî mütalâaların ötesinde, arka-
daşlıarımızın aklından geçirmediği birtakım hoş 
olmayacak ve suizannı davet edebilecek pole
miklerin açılmasına imkân vermiyeeek bir hu
kukî görüşte hep beraber ittifak ederiz. 

Şu halde, temdit talebinin Yüce Heyetinizde 
müzakere edilebileceği bir gerçek olduğuna gö
re bu müzakereler yerindedir, işte bu noktada 
sayın üç arkadaşımızın vermiş olduğu takrirle 
karşı karşıya bulunuyoruz. (Sayın Sim Atalay'-
ın ifade ettiği şekilde i>u takrir Hazırlık Soruş
turma Komipj-umnıun müzakeratını ifşa eder 
bir mıaJiMydtt© değildir. Zira, arkadaşımdan ri-
*<* ettim, takdim ettikleri takririn bir suretini 
aldım. Aslında takrir okunurken dikkatle din
lemiştim. Ancak bu kadar hassas bir konunun 
bir kelime hatasında dahi tahammülü olmadığı
nı bildiğim için bu dikkati gösterdim ve iarka-
daşımdan takririn bir suretini rica ettim. Aziz 
arkadaşlarım, belki 'dikkatinizden kaçmıştır di
ye ifade 'ediyorum, takrirde söylenen husus 
şu : «Meclis 'Soruşturması Hazırlık Komisyonu
nun tetkikini yaptığı konu, önerge sahiplerinin 
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bir gazetenin yaptığı yayınlara istinadederek 
Sayın Başbakanın vazifesini kötüye kullan
mak suretiyle yakınlarına menfaat sağladığı 
iddiasından ibarettir. 

Yayında bulunan bu gazete mesulleri hak
kında Meclis Soruşturması açılması isteğine da
ir önergenin verilişinden çok önce Ankara Cum
huriyet iSavcılığına, sanık kişiye ispat hakkı da 
tanımak üzere, Başbakan tarafından şikâyette 
bulunulmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığı ise, yaptığı tahkikat 
sonunda gazetenin bu sekilide neşriyatında suç 
gördüğü için kamu dâvası açmıştır. Dâva, basın 
dâvalarına bakan Ankara Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesinde açılmıştır. ilk duruşması 
17 . 4 . 1970 Cuma günü yapılacaktır.» 

Devam ©diyor, «Anayasamızın... 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletvekili) 

— Esasa girin esasa. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
Sizi hukukî gerçekler sıktıysa lütfen (dışarı

da takibedelbilirsiniz. 
«Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasında (Görülmekte olan bir dâva hakkında 
Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kulla-
nılmasiyle ilgili soru sorulamaz, görüşme ya
pılamaz veya her hangi bir (beyanda bulunula
maz) denilmektedir. Meclis Hazırlık Soruştur
ma Komisyonunun tetkikini yaptığı konu ile 
mahkeme açılmış bulunan dâva konusu (birbiri
nin. aynıdır. 132 nci maddenin 3 ncü fıkrası hük
mü, Yasama Meclislerinde sorulacak soruların, 
yapılacak görüşme 'veya (bulunulacak beyanla
rın, maihkemenin başından, verilecek kararın 
kesinleşmesine kadar ıolan süre içindeki her tür
lü hukukî muamelenin tümünün ifadesi Jolan 
yargı yetkisine bir tesirde /bulunmaması gayesi 
hedef tutmaktadır.» 

önergenin bundan sonraki kısmı soruştur
ma önergesi veren sayın arkadaşımızın, ıtakri-
rindeki iddia ile dâva konusu ıolan iddianın ay
nı olduğunu bir kere daha (müdellel şekilde ifa
de eden bir üslûp tarzından tekrarından ibaret. 

Şimdi arkadaşHarım, burada gizli olan ne 
var veyahut gizli »olup ifşa edilen ne var? Sa
yın Esatoğlu'nun vermiş olduğu önerge, malû
munuz olduğu üzere, Yüce Parlâmentomuzda 
okundu. Arkadaşımızın bir paragrafında söyle
diği şey (bu. Demek ki, gizli değil, daha evvel 
Yüce Mecliste okunmuş. 
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İkinci söylediği 'husus, tarihi, numarası ve
rilerek, duruşma günü verilerek ifade edilen ıbir 
dâva konusunun, cümlenin malûmu olduğu şe
kilde, aynı mahiyette (olduğu iddiası. Şu halde, 
şu önerge ile Hazırlık ıSoruşturma 'Komisyonun
daki müzakerelerin ifşa edildiği (hususundaki 
iddiaların gerçekle !bir ilgisi olmadığı ile karşı 
karşıyayız. 

Müşterek Toplantı İçtüzüğünün 28 nci mad
desi «Bu İçtüzükte sarahat bulunmıyan hallerde 
Millet Meclisi İçtüzüğü 'hükümleri uygulanır» 
demektedir. Bu 28 nci madde delaletiyle 89 a 
göre, Sayın Başkanın müzakere konusu Saptığı 
bu husus, 189 ncu imaddede aynen şöyledir : 
«Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye veya
hut bu nizamname (ahkâmına riayete davet, tak
dim ve tehir teklifleri asıl meseleye takaddüm 
eder.» İçtüzük hükmü fcu <ve Ibunun ne Işekilde 
halledeceğini yine İçtüzüğün mütaakıp fıkraları 
ifade ediyor. Şöyle diyor. «Böyle [bir teklif vu-
kuhuflursa ancak lehte ve 'aleyhte ikişer mebus 
- 15 er dakikadan fazla Isürmemek üzere - söz 
söyliyebilirler. Neticede reye müracaat lâzımge-
lirse mesele işari reyle halledilir.» 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, her ne ka
dar müzakeresiz ıolarak Birleşik Toplantı İçtü
züğünün 14 ncü maddesine göre 'bir Hazırlık So
ruşturma Komisyonu kurulmuş ise de, bugün 
temdidin taJlöbedildiği (bu celsede mahkemeye 
aynı şekilde intikal etmiş -bir konu vardır. İçtü
zük hükümleri tehir hususlarında 89 a göre Yü
ce Parlâmentoya müzakere Ve neticesini işari 
reyle halletme yetkisini yermiştir. 

Öbür tarafta yine (bir gerçek fvardır, Anaya
sanın 132 nci maddesi, ki (biraz evvel okuduğum 
takrirde vardı, ayrıca Anayasadan fokumakta 
fayda mütalâa ediyorum. Üçüncü fıkrasında; 
«görülmekte olan Ibir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasiyle 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
her hangi bir (beyanda (bulunulamaz» ibaresini 
taşımaktadır. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — iSoru ayrı, (soruşturma ay
rıdır. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, Hukuk Usulü Muhakeme
lerinde de vardır. Bir dâvanın rüyeti esnasında 
dâvanın neticesine müessir olan bir hâdise ile 
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karşılaşıldığı anda hâkim her şeyden evvel bu 
hâdiseyi halletmekle mükelleftir ki, bu husus 
hukuk lisanında meseleyi ımüstehire dediğimiz 
husustur. İşte İçtüzüğün 89 ncu maddesindeki 
tehir hususu da bir meseleyi müstehiredir. Yü
ce Meclisinizin Anayasanın 132 nci maddesini ne 
şekilde anladığının geçmiş tatbikatına rağmen 
hir kere daha tescili 'mahiyetinde olacaktır. Bu 
sebeple Sayın Başkanın !89 a göre meseleyi mü
zakere konusu yapıp lehte, aleyhte ikişer arka
daşımıza söz Vermesi kanaatimce İçtüzüğe uy
gundur. 

Hulâsa etmek istiyorum, şöyle ki; huzuru
nuzda Hazırlık Soruşturma Komisyonunun tem
dit talebini müzakere ederken, temdit verildiği 
takdirde Anayasanın 132 nci maddesine ıgöre 
mahkemeye intikal etmiş aynı konuda Meclis 
bünyesi içerisinde araştırma, soruşturma, sual 
sorma şeklinde Anayasanın 132 nci maddesinin 
katiyen tanımadığı (birtakım hakfları Anayasa
ya rağmen tanımak durumuyla karşı karşıya 
kalmak gibi Yüce Parlâmentonun bir bakıma 
arkadaşlarımızın her zaman kullandıkları, fa
kat bizim dikkatle kullanmaktan imtina ettiği
miz, Yüce Parlâmentonun Anayasa ihlâli ile 
karşı karşıya kalması gibi 'bir durumla karşı
laşmamız mukadderdir. Onun için, Ibu duruma 
düşmeme bakımından, Sayın Başkanın meseleyi 
müzakere konusu yapması doğrudur, yerinde
dir, isalbetlidir. 

Yüce Heyete saygılarımı Isunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Başka lehte söz istiyen? Yok. 

Muhterem (arkadaşlarım, usuli îbir konuda 
daha önce 'bu hususta Mecliste cereyan eden 
hâdiselerin ve geçmiş tatbikatların mevcudiye
tine /binaen Başkanlık görüşü olarak, verilmiş 
bulunan önergeyi, yine içtüzüğün 89 ncu mad
desine göre muameleye koyacağımı söylemiştim. 
Bu, tamamen daha 'önceki Mecliste cereyan 
eden ve emsali olan ihâdiselerin mümasil bir te
kerrürü olarak, Başkanlık görüşü çerçevesin
de mütailâa edilmişti. Ama, arkadaşlarım bunun 
bu şekliyle 89 ncu madde uyarınca usuli mua
mele lolmıyaoağım heyan etmek için söz istedi
ler ve lehte aleyhte konuştular. 

Şimdi buna göre, içtüzüğün 89 ncu maddesi 
uyarınca verilmiş 'bulunan önergenin, yine 89 
lijcu maddeye göre muamele gıörüp görmemesi 
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hususunu 'Oyunuza sunacağım. Verilmiş bulu
nan önergenin 89 ucu madde uyannca muame
leye tabi tutulmasını kaJbul edenler... (C. H. P. 
sıralarından x<önerge vaır Sayın Başkan» ses
leri) Kabul eıtmiyenler... (C. H. P. sıralarından 
«önerge var, önerge» sesleri) Kabul edilmiştir. 
(Gürültüler). 

Ne zaman verildi önerge? Görüyorsunuz 
şu anda geldi. Bir yerde miydi beyler? Görü
yorsunuz Meclisin, Yüce Meclisin huzurunda 
cereyan ediyor. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) (Allah var, vicdan var, şu anda cereyan 
etmiyor mu müzakere, ben muameleye koyduk
tan sonra »gelmedi mi Ibu? (C. H. P. sıralarından 
eiz konuşurken verdik» sesleri (gürültüler) Ka
bul edilmiştir. 

89 ncu madde uyarınca işbu verilmiş bulu
lma önergenin aleyhinde ve lehinde söz verece
ğim, onu takiben 'muamele cereyan edecek. 

'Sayın Emin Paksüt, buyurun. 
(SEZAİ ERGUN (Koniya Milletvekili) — Ek

seriyet yok, beş kişi ayağa kalkmıştır. (0. H. P. 
sıralarından «Beş kişi ayakta» «Ekseriyet yok» 
sesleri). 

BAŞKAN ı— 'Sayın Emin Paksüt, 'buyuru
nuz efendim. (Gürültüler). 

Beyler îbiır dakika susunuz. Muhterem arka
daşım Sezai Ergun'un, Ibeş kişinin ayağa kalk
mak suretiyle «Çoğunluk yok» iddiasında bulu
nabilmesi için, bir meselenin Mecliste karara 
sunulması lâzım. Daha önce ben «kabul eden
ler» dediğim sanda 5 (kişi ayağa kalkmış olsaydı, 
o ızaman yoklama yapardım. 'Bekleyiniz, ıo şe
kilde karara sunacağım Ibir mesele lortaya çıkar
sa yoklama yaparım. 

ORHAN BİRGÎT (Ankara Milletvekili) — 
Karar alıyorsunuz ya.. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Paksüt. içtü
züğün 89 mcu maddesi uyarınca zatıâlinize 
bu önergenin aleyhinde, 15 dakikayı geçmemek 
üzere, söz veriyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarını, 'görüşülmesini. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — 
Kabul etmiyenlarin oyunu almadınız. 

BAŞKAN — Aldım efendim, zaptı tetkik 
edin beyefendi. Zaptı tetkik ediniz, «Kabul 
edenler... Etmiyenler» diye mevcuttur. 
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EMİN PAKSitT (Ankara Milletvekili) — 
Saym Başkan, bendenize 'söz verdikten sonra 
ya siz konuşmaktan vas geçin, 'başka çaresi yok, 
(Gülüşmeler) ya sisi dinliyeyim 'sonra konuşa-
yjm, lonu emredin. Ben konuşmaya başlayınca.. 

BAŞKAN — Aynı şeyi, her iıaltip aynı şe
kilde yapmaktadır. Buyurunuz efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Değerli arkadaşlarım, kanaatimce Yüce Mecli
sin 'Soruşturma Hazırlık Komisyonunun çalış
masına bağlantılı olarak Ibir konuşma yapmak 
mümkün değildir. İBıı itibarla, 'benim mâruzâ
tım, yapılışında inançla katkım bulunan bir 
Anayasanın nasıl anlaşılması lâzımıgeldiği hak
kında, zatı meseleden tecerrüt ederek, tecerrüt 
etmeye çalışarak gerçekleri idile getirmekten 
ibaret olacaktır. Konuşmamı, bu sebepten do
layı ıSayın ıSüleyman Demirel ile bağlantılı gös-
termlyeceğim. Alışılmış adı ile bir vatandaş Ka-
ya'nın durumu ne ise onunla bağlantılı olarak 
gösteıreeıcğim. 

Evvelâ Anayasanın 132 nci maddesi, Ana
yasanın 7 nci maddesinin kabul ettiği ilkenin 
bir devamı olarak, mahkeme ^bağımsızlığı ile 
rabıtalı •.görülmek iktiza eder. Anayasanın 132 
nci maddesinin, konuşma 'konusu yapılan, 3 ncü 
fıkrasını sükûnetle ibir kere daha okumak lâ
zım. Burada söylenen nedir Anayasanın 132 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının yasaklamak 
istediği husus nedir?: Görülmekte (olan bir 
dâva (hakkında Yasama meclislerinde yargı yet
kisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. 

Şimdi, yangı yetkisi (bahsini (bir kenara bı
rakalım. 

Anayasa diyor ki «Görülmekte 'olan bir dâ
va ^hakkında...» 

Bu önergeyi veren arkadaşlarımız, Saym Sü
leyman Demirel hakkında vazife suiistimalinden 
dolayı görülmekte olan bir dâva olduğunu bil
mekte midirler? Şu anda Saym ıSüleyman De
mirel hakkında vazife suiistimali yaptığına dair 
Türkiye'de bir dâva cereyan etmekte midir? 
Sanığı Süleyman Demirel olan bir dâva devam 
etmekte midir? 

Arkadaşlarım, Süleyman Demirel aleyhine, 
suiistimal yaptığından dolayı, yahut bu iddia 
ile bir dâva açılmak lâzımgelse, taşıdığı sıfat 
itibariyle onu rüyet edecek olan yer Yüce Di
vandır. Yüce Divanda şu anda bir dâva vardır 
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da veya hattâ bırakalım onu, Sayın Süleyman 
Demirci'm Başbakanlık sıfatını almasından çok 
önce yapmış olduğu işlerden dolayı hakkında 
bir dâva açılmıştır da, o dâva dolayısiyle mi 
şimdi tereddüt içine girmekteyiz? 

Değerli arkadaşlarım, görülmekte olan dâva
nın konusu, hukukla ilgisi olan herkesin kolay
ca bileceği şekilde şudur : 

Bir dâva devanı ederken benzeri bir dâva 
açılınca, çok kere akla «Canım, bu dâva derdesti 
rüyet, filân mahkemede görülüyor» denir. Ve
yahut «Bu dâva evvelce görüldü, hükme bağ
landı, muhkem kaziye haline geldi, tekrar pi
şirilip pişirilip ortaya nasıl çıkarılıyor» denir. 

Usul hukukumuz 237 nci maddesinde «Muh
kem kaziye» nedir, anlatmıştır. Bir işte «Muh
kem kaziye vardır» diyebilmek için Usul hu
kuku «İki tarafın istinadedilen sebebin ve müd-
deabihin, konunun aynı olması lâzım» demiştir. 
O halde mahkemede açılmış bir dâva lâfını ede
bilmek için filân derginin, falan gazetenin, fi
lân zata mensubolan adamın durumuna bak
makla vaziyeti bir başka istikamete götürmeye 
hakkımız yok. öyle bir durumda değiliz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu, tamamen 
başka bir şey. Bir soruşturma komisyonunun ça
lışmasını tatil etmek lehinde sanki konuşmuşum, 
intibaını verecek bir beyanımdan bahsedildi. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Yanlış. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Böyle bir şey 

imkânsızdır. Ben bu mesele hakkında açık fik
rimi tekrar edeyim muhterem arkadaşlarım. 

Bu konu, benim mensubolduğum Anayasa 
Komisyonuna çıplak yorum olarak geldi. Ana
yasa Komisyonunda bir üye olarak ve ilk tek
lif olarak şunu söyledim : Soruşturma ko
misyonları, Birleşik Toplantı İçtüzüğüne gö
re çalışır. Birleşik Toplantı içtüzüğünde so
ruşturma komisyonlarının mütalâa istiyebile-
ceklerine dair bir açık hüküm yok. Ama, Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün bir 28 nci maddesi var. 
O 28 nci mladde diyor ki «Bu içtüzükte sarahat 
olmıyan yerlerde Millet Meclisi içtüzüğüne uyu
lur.» işte Birleşıik Toplantı içtüzüğünün 28 nci 
maddesinin atıf yaptığı Millet Meclisi içtüzüğü
nün 28 nci maddesi - Tesadüfen 28 rakamı 
orada da tutuyor - bir 'encümen kendisine mu-
havvel lâyiha vıeyia teklif veyahut alelıtlak bir 
mesele hakkında mazbatası sonra yine Ikendi ta
rafından yazılmak üzere iptida diğer bir encü
menin mütalâasını almaya lüzum görürse lâyi
ha veya teklifin o encümene havalesini iıstiyebi-
lir» diyor. 

Ama, bdze çıplak olaırak Anayasanın 132 
nci maddesıiaıin, üçüncü fıkrasını nasıl anlıyor
sunuz, ne diyorsunuz? Diye soruluyor. Millet 
Meclisimin Iteştriî -bu noktanın aHtııu çizerek 
tekrar lediyorum - mahiyette yornım yapması, 
diye bir husus kaldırılmıştır. O halde Millet 
Meclisline izafeten Anayasa Komisyonu da çıp
lak bir yorum yapmiak mevkiinde değildir. Ana
yasa hükümleri, herkes için mutadır, 8 nci mad
de gereğince yasama organını, yürütme organı
nı, kişileri bağlayan temel 'hukuk kuralıdır, ta
mam. 

Bunu herkes, Anayasaya uymak zorunda 
olan herkes ve her kurul düşünüp uygular. Bu 
itibarda bizıim, mahiyeti beli olmıyan bir ta
lep karşısında, Anayasa Komisyonu olarajk vazi
yet almamız yensizdir. Bu gayretin içine gir
mek yersizdir. Burada benden evvel konuşmuş 
olan bir arkadaşımın dediği gibd, böyle bir şey 
yaparsanız, ister istemez yetkiniz olmadan bir 

- Eğer 'Sayın Süleyman Demirel hakkında gö
rülmekte olan bir dâva var ise veya her hangi 
bir vatandaş hakkında görülmekte olan bir dâva 
var ise, «O dâva ile ilgili soru sorulamaz, görüş
me yapılamaz» hükmünden hareket etmemiz lâ
zım. Ama, hangisi yapılamaz? Bir de ona baka
cağız. 

Şimdi bu konuda arkadaşımdan rica etmiş
tim. Sayın Başkan, deminki konuşması sırasın
da, önceden vermiş olduğu bir usul kararı sebe
biyle bana «Sayın Paksüt, sizin de bu istikamette 
konuşmanız vardır» dedi. Benim bu istikamette 
konuşmam kabili tasavvur değil. Çünkü, inan
madığım bir şeyi, şimdiye kadar bulunduğum 
bütün siyasi hayat boyunca «yaptın, konuştun» 
diyebilecek bir arkadaşımın çıkacağını sanmıyo
rum. Şu anda... 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Konuşmamı yanlış anladınız. Böyle bir mü
zakere cereyan etmiş, 132 nci maddeye göre «Bu 
Meclis araştırması görüşülemez» denmiş. O usul 
hakkında, usulî bakımdan yine aynı fikri, şim
diki fikrinizi müdafaa eder tarzda kürsüye çık
mışsınız, konuşmuşsunuz, onu demek istiyorum. 
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şahsın durumunu didik, didik edersiniz. Yetki
niz olmadan onu vakitsiz olarak {konuşmuş olur
sunuz. Hakkınız olmıyan işe girmiş olursunuz. 
Bu itibarla kimseye kötülük etmeye mezun de
ğilsiniz. Böyle bir konuşma yersizdir, lütfen 
bu yolda cevap verelim, dedim. Ve bizim ko
misyonumuz bütün kanatlardan gelmiş olan ar
kadaşların oy birliği ile mütalâa vermedi. 

Şimdi Anayasa Komdısyonumuzun oy birliği 
ile tartışmasını istemediği bir konuyu bu öner
ge vesilesi ile aldık buraya getirdik. Ve usuü 
olarak da izhar buyurulan oy çoğunluğu ille pe
kâlâ konuşuyoruz, diyoruz. 

Konuşmamın 'başında söylediğim gibi, ben 
Demirerie ilgili önergeyi hâlâ tartışmıyorum. 
Bunun zamanı gelir tartışırız. Bunun tartışıl
masını uygun görmüyorum. Amla Anayasanın 
132 nci maddesinin ters yorumlarını Allah'ın 
günü, her yerde görüyorsunuz. Dikkatinizden 
kaçmamış olmak lâzungeldr, birbiri ille bağlan
tısız olan, bürbiriine zıt görüşlere sahibolan der
gilerde, günlük gazetelerde, konu ile ilgili zor
lama birtakım yorumlar görüyorsunuz. Hiç 
birisinin, hukuk açısından en küçük ölçüde ten-
ikide tahammülü yok. Püf deyince yıkılacak 
cinsinden değersiz iddialar. 

Arkadaşlar, «görülmekte olan bir dâva hak
kında» diyor. Soruyorum size, bu Mecliste bu
lunanlara; Sayın Süleyman Demirel'in vazife 
suiistimali yaptığına dair görülmekte olan bir 
daya var mı? Yok. (A. P. sıralarından «var» 
sesleri) Yok, bırakın. «Görülmekte olan dâva 
hakkında» diyor. Yenigün veyahut Güneydin 
gazetesi hakkında Meclisinize verilmiş bir soru 
önergesi var mı? Yok. (A. P. sıralarından «dâ
va var» sesleri). «Var» diyenlere cevabım: Gö
rülmekte olan dâva tabirimden dıbaret değildir 
Anayasamız. Görülmekte olan dâva hakkında 
soru sorulur. Kaç tane ısanığı var, /tevkif edil
miş kimse var mı? (Sorarsınız. 

Görülmekte olan dâva hakkında yargı yet
kisinin kullanılması ilet ilgili soru sorarsınız, 
«kim oluyor bu Türk Milelti adına karar veren, 
beraet İkaüarı veren hâkini?» diye. Hâkimi tah
kir edemezsiniz, tezyif edemezsiniz, tesir altına 
alamazsınız, telkinde de bulunamazsınız, emir 
de veremezsiniz. Konu bu. 

Şimdi bu mesele ortaya çıktığından beri 
ortaya atılan, çok konuşulan ispat hakkı ile bağ

lantılı olarak bir munzam delil yaratılmak is
teniyor. 

Arkadaşlar, isbat hakkını tanımak, tanı
mamak kimin haddine. Anayasa tanımış isbat 
hakkını. Ben tanıyorum, diye lütufkâr, yahut 
müsamahalı bir edanın içine kimse girmesin. 
Anayasamız tanımış isbat hakkını. İsbat hakkı 
tanıyarak dâva açtım, açmadım.. Bunlar boş 
müdafaalar. 

O halde, hiçbir suretle bir noktayı hatırdan 
çıkarmamanla lâzım benim kesin istirhamım-
dır. Bütün (siyasi hayatımı bir hukuk düzeninin 
ayakta kalması için yapan insanlardan birisi
yim. Açık söylüyorum; hukuk, bir inanç sis
temidir. Her hangi bir parmak hesabı ile Türk 
milletinin huzurunda, meşruiyet inancını tah-
ribedecek istikamette bir karar verirseniz, bu 
kararınızla tarih önünde, millet önünde başbaşa 
kalırsınız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker aleyhinde 

buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 

Değerli arkadaşlarım, aslında çok az münakaşa 
edilebilecek bir konu üzerinde konuşmaktayız. 
Anayasamızın 132 nci maddesi, başlığı, yargı, 
matlabı; mahkemelerin bağımsızlığı ve 3 ncü 
fıkrasında görülmekte olan bir dâva hakkın
da yasama meclislerinde yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme ya
pılamaz veya her hangi bir beyanda bulunu
lamaz» hükmünü getirmiş. 

Şimdi bu hüküm, özel bir halde tatbik edi
liyor. Genel olarak da tatbik edildiği hal var. 
Sözlü soruda, genel görüşmede ve Meclis araş
tırması gibi konularda bunun iddiası bahis 
mevzuudur. Bir de T. B. M. Meclisi Hazırlık 
Soruşturması Komisyonunda böyle bir iddia 
ileri sürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bizim konuş
tuğumuz konunun, yani, Meclis Araştırması Ha
zırlık Komisyonunun görevinin Meclisin ya
sama görevi içinde değil; yargı görevi içeri
sinde olduğu aşikârdır, kabul edilmiştir. Yani, 
o komisyon bir yasama işi yapmıyor, bir ka
nun teklifini, her hangi bir mevzuu konuşmu
yor, bir yargı işini konuşuyor, ve yalnızca 
Meclisin konuşabileceği bir yargı işini konu
şuyor. Ceza verilmesine, Yüce Divana götürür 
o komisyon. 
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Değerli arkadaşlarım, yargı yetkisini kul
lanmaktadır komisyon. Şimdi bu komisyonda 
bulunan iş şudur; bir bakan veya eski bakan 
veya başbakan hakkında vazifesinden doğan 
bir suç olacak, bu suçtan dolayı ya Meclisler-
deki parlömanterler, ya senatörler müracaat 
edecek veyahut da bu suça dışarda bir yargı 
organı rastlıyacak, fakat görevsizlik kararı 
verecek; «Bu zat bakandır, bu zat başbakandır, 
Anayasanın ilgili maddesine göre ben bu zat 
hakkında, vazifesinden doğan suçtan dolayı, 
her hangi bir muamele yapamam» (diyecek ve 
bu dosyayı Başbakanlık kanalı ile buraya gön
derecek. 

Yani, ya bir önerge ile gelecek veyahut bir 
yargı merciinden bir dosya buraya sevk edi
lecek. Nitekim, bizim gündemlerimizi karıştı
rırsanız, T. B. M. Meclisi gündemlerini karış
tırırsanız göreceksiniz ki, bir kısmı arkadaşları
mızın önergeleri ile sevk edilmiştir, bir kısmı 
dışarıdan, Başbakanlık kanaüı ile, birtakım mer
cilerin, adalet mercilerinin bakanlar 'hakkında 
suçla ilgili topladığı deliller gönderilmiştir. 

Simidi, değerli arkadaşlarım, eğer biz mün
hasıran Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin yargı
lamaya haızırlık yapacağı, yargılama ile ilgili 
bir iş konusunda bir hazırlık soruşturması veya 
soruşturma sırasında «bu konuda konuşma ya
pılamaz» dersek bir yargı işinin hiçbir şekilde 
konuşulmamasını kabul etmiş olacağız. Biz, şu 
anda tıpkı bir mahkeme gibiyiz, benzer bir şe
kilde yargı işi yapmaktayız. Yargı işi yaparken. 
Anayasanın' gösterdiği bu işi yani, şu üç arka
daşın getirdiği tefsir yolunu kabul ettiğimiz za
man «bu iş konuşulamaz» diyeceğiz. Yani, tıp
kı ıdışarıdaki yargı organlarının yaptığı, kendi
leri yapamadıkları için buraya gönderdikleri 
bir işi «biz burada konuşamıyacağız» diyeceğiz. 
Bunun tamajmiyle ayrı bir özelliği vardır. 

Eğer böyle olursa ve bu esası kabul edersek, 
Meclisin yargı alanındaki bu mekanizması hiç
bir zaman işlemiyecektir. Böyle bir hâdise çı
kar çıkmaz bir kimse baıkansa, gidecek bir taz
minat dâvası açacaktır veyahut bir hakaret dâ
vası açacaktır veyahut gücü yeterse bir âmme 
dâvasını tahkik edecektir; «dâva var» denecek 
ve Meclis «dâva var» dendiği zaman bu işi gö-
rüşemiyecektir. Yargı organüıarının, yargı ile 
ilgili mercilerin birbirine karşı görüşmeleri 

yani, bir mahkemede bir dâvanın görüşülmesi 
Anayasanın 132 nci maddesini ihlâl eder bir 
şey değildir, onun içindedir. Rahatlıkla yargı 
işini yaptığımız için, yargı niteliğimde bir işi 
yaptığımız için bunu konuşuruz. Yargı merci
lerinin birbirine karşı böyle bir durumu olamaz, 
Bu, tamamen özel bir durum. 

Değerli arkadaşlarını, bunun yanında 132 
nci maddenin Kurucu Meclisteki müzakerele
rini takibedersek görürüz ki, evvelâ «yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili» ibaresi yoktur. 
Kurucu Mecliste uzun böyle müzakere yapıl
mış, muhtelif arkadaşlar, o zaman Kurucu Mec
lise katılmış, Ahmet 'Bilgin, »Sait Erdinç gibi 
Kurucu Meclis zaptından bir ibare okuyayım; 
«Eğer ben teşrii faaliyet içinde yetkilerimi bir 

milletvekili olarak verip de hiçbir şey yapamı-
yacak ve elikolu bağlı kalacağım, buna mı gi
diyoruz?» Bu sorular kafamda beliriyor. 

Şimdi arz edeyim, 132 nci madde der ki, 
«Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
meclislerinde soru sorulamaz.» İlk şekli bu idi 
arkadaşlar. Kurucu Mecliste pek çok hatip 
«eğer böyle bir 'hüküm getirirseniz, soru soru
lamaz diye bir hüküm getirirseniz, konuşma 
yapılamaz diye bir hüküm getirirseniz» Meclis
te simidi üç arkadaşın iddia ettiği gibi «hiçbir 
mesele konuşulamaz» diye iddiada bulunuyor
lar. önergeler veriyorlar ve bu önergelerden 
sonra Sayın Vehbi Ersü şöyle diyor... 

SALÂHATTÎN KILIÇ (Adana Milletvekili) 
— Karşılarrndakini de oku. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hepsini oku
dum, hepsi var. 

«Ersü Vehbi — Üçüncü fıkrada yasama 
meclislerinde yargı yetMlerinin kullanılması ile 
ilgili olarak... şeklinde devam etmesini teklif 
edeceğim.» 

Müzakereleri okumuş, Sayın Kurucu Mec
lis üyesi, tereddütleri görmüş, «Zira kullanılma
sında tesiri olacaktır» diyor. 

«BAŞKAN — Vehbi Bey 132 nci maddenin 
görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili olarak soru sorulamaz, şeklinde devam 
etmesini teklif ediyorlar. 

VEHBİ ERSÜ — Kullanılmasında tesiri ola
caktır. 
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SELÂHATTİN ÖZGÜR — Bu teklif yerinde 
bir şeydir. 

Ve nihayet, «Yargı yetkisinin kullanılması 
ile ilgili» ibaresi konuyor ve Millî Birlik Ko
mitesinin bu değiştirgesine Kurucu Meclis ka
tılıyor ve kabul ediliyor. 

Bütün bu müzakereleri okuduğunuz zaman 
açıkça görülüyor ki, tıpkı üç arkadaşımız gibi 
düşünülmüş, getirilmiş, bunun sakıncaları üze
rinde pek çok hatip konuşmuş. Katta bu hu
susta Salim Hazerdağlı'nın bir önergesi var, 
en iyi şekilde ifade eden Sayın Vehbi Ersü'den 
evvel, fakat sonra değiştirilmiş. Anlaşılmış
tır ki hatalıdır, bu, getirilmiş konmuş. 

Değerli arkadaşlarım, ne zaman yargı yet
kisinin kullanılmasa ile ilgili?.. Bir dâva var, 
bu dâvada «Hâkim şu ara kararını verdi, yan
lış verdi. Hâkim üç ay vereceğine bir ay ver
di, beş sene vereceğine üç ay verdi. Bunu yan
lış kullandı,, yargıç bu mahkemede beraet ka
ran vermeli idi. Bütün deliller ortada. Bun
da sıkılma yokmu? Nasıl olmuş da bu kadar 
delile rağmen, bu kadar şahide rağmen böyle 
ceza vermiş?.. Sanığı beraet ettirmesi lâzım-
gelirdi» diye konuşursak, bu yargı yetkisi ile 
ilgili bir konu olur. O zaman bu mesele burada 
başkanlar tarafından konuşturulmaz, haldkaten 
mahkemelerin bağımsızlığına tesir etmiş olur. 

Nitekim, 132 nci maddenin gerekçesinde sa
rih; «Hiçbir organ, makam veya merci veya 
kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasın
da hâkimlere ve mahkemelere müdahale edileme
mesi esası da yargı görevinin bağımsızlığı 
prensibinin neticeleridir. Ancak, buradaki öl
çü yargı yetkisinin kullanılması ile nazara alın
malıdır.» 

Tekrar okuyorum değerli arkadaşlarım; 
«... Ancak buradaki ölçü yargı yetkisinin kul
lanılması ile nazara alınmalıdır.» Nereden oku
yorum?... Anayasanın 132 nci maddesinin ge
rekçesinden okuyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bütün bunları 
söyledikten sonra, böyle bir hususta Meclis
te karar verilebilir mi? Hukukan, böyle bir ko
nuda karar verilmesi mümkün değildir. Fiilen 
mümkün müdür? Mümkündür. Anayasaya rağ
men, böyle bir karar verilmesi mümkündür. 
Gayrihukukidir, Anayasayı ihlâldir ve böyle bir 
karar bir nevi içtüzük hükmü niteliğini taşı

yacağından dolayı Anayasa Mahkemesinin de 
murakabesine tabi bir konudur. Anayasa Mah
kemesine götürülebilecek nitelikte bir konu
dur. 

Şimdi, bunun ötesinde sizlere bir noktayı ^ 
daha arz edeyim. Şurada arkadaşlarımız bir 
önerge getirmişler. Esasına muhalif olduğu
muz için, önergenin teferruatına girmiyorum. 
Ama soruyorum; bu önergede görülmekte olan 
ı'âva hangi dâvadır .. Hangi mahkemenin da
vasıdır Hangi delili getirdiniz şuraya? Şu 
mahkemede, tarafları şu olan hangi dâvadır? 
Hangi dâvayı getirdiniz? Böyle bir şey var mı
dır? Bir. 

ikincisi, eğer gerçekten Anayasaya uygun
luğunu sağlamak için getirdiğinizi söylüyor
sanız, bu mesele için burada bir komisyon ku
ruldu, eğer var idiyse böyle bir iddia, o komis
yon kurulurken ileri sürülecek bir iddia idi. 
Komisyon kurulur, gizli olması gereken birta
kım şeyler dışarı çıkar, siz kendinize göre bir 
hesap yaparsanız, o hesapta toplama doğru çık
maz, kendi hesabınıza göre delilleri aleyhte 
görürsünüz ve sonra buraya getirirsiniz. Bu
gün bunun usul bakımından da buraya getiril
mesine - zaten evvelce karar verildi - imkân yok
tur. Çünkü,, bunun söyleneceği yer zaman var
dır. Bu komisyon kurulurken bu iddia yapıl
ması lâzımgelirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha ifa
de ederek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Benden evvel konuşan hatipler de ifade et
tiler; böyle bir harekete girmekle Başbakan 
Demirel'e fayda değil, zarar vermektesiniz. Ya
ni, en büyük zararı, hiç kimsenin vermediği, 
hiç kimsenin yapamadığı zararı vermektesiniz. 
Ama bu takdir sizindir. Sizin görüşünüz bu yol
dadır. Bugün tuttuğunuz yol,, Anayasa ihlâli 
ile bir karar almak yoludur. Anayasa ihlâlleri 
hiç kimsenin, yanına kâr kalamaz arkadaşlar. 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) 
— Eski misalleri de söyler misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Nejat ISarlıcalı, bir öner
ge göndermişsiniz, «Saat 19,00 dan sonra Birle
şimin devamı hakkında teklif yapılmamıştır.» 
diyorsunuz. Bir önceki birleşimde Sayın 'Meclis 
Başkanımız Ferruh Bozbeyli bu kürsüden, 
«Birleşimin devamlılık arz ettiğini.» beyan et
miştir. O tatbikatı yürütmekteyiz. 
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Buyurun ISayın Rendeci. Önergenin lehinde, 
15 dakikayı geçmiyeceksiniz. 

REPET RENDEOİ (Samsun Senatörü) — 
Sayın Başkan, 'sayın arkadaşlarım; 
Tahkikat Komisyonu Başkanının mehil talebi 
ve üç arkadaşımızın, meselenin üzerinde görü
şülerek bir karara varılması talepleri ilgisi do-
layısiyle konuşma mevzuu yapılmaktadır. 

Şimdi Birleşik Toplantı 'Tüzüğünün 14 noü 
maddesi, 'hazırlık soruşturması talebi Meclise 
gsldiği zaman, görüşmesiz olarak komisyonun 
kurulacağını ve muayyen süreler içinde komis
yonun çalışmaya bağlıyacağını karara bağlamış. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımdan bir ta
nesi meseleyi o yönü ile izaih ettiler. Onun üze
rinde fazla durmıyacağım. 

Mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik 'Toplantısına 'geldiği zaman üzerinde gö
rüşme yapılamamıştır, yapılamaz. İçtüzük bu
nu men etmiştir. Ama, komisyonun çalışması 
için tâyin edilen süre bitmiş, Umumi Heyet adı
na çalışan Komisyon, «Benim süremi uzatın» 
dediği zaman, bunun konuşulmasına mâni İç
tüzükte bir hüküm yok, O halde, biz rahatlık
la bu meseleyi görüşebiliriz, konuşabiliriz. Ko
nuşulması lâzımdır. Umumi Heyet, «Benim adı
ma bu tahkikata devam ediniz veya etmeyiniz.» 
diyecek. Umumi Heyetin iradesinin içindedir 
Komisyonun çalışması, bunun dışına çıkamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleye böylece 
işaret ettikten sonra işin başka bir yönü üze
rinde durmak istiyorum. Anayasanın 132 nci 
maddesi muvacehesinde bu meselenin Mecliste 
bir soruşturma mevzuu olarak devamı mümkün 
mü, değil mi mevzuu var. 

Muhterem arkadaşlar, soruşturma Başba
kan ve Bakanlar hakkında olduğuna göre, bi
zim Anayasamız icrada vazifelilerin vazifeleri 
devamı içerisinde haklarındaki cezai sorumlu
luğu, cezai mesuliyeti Birleşik Toplantıya ver
miştir, Meclise vermiştir. Bu özel bir yargı yo
ludur ve Meclisin adlî görevlerinden birisidir. 
Meclis teşriî vazifelerinin yanında, murakabe 
vazifelerinin yanında ayrıca adlî vazife ya
par. 

Şimdi, bu adlî vazife, Anayasanın 132 nci 
maddesinde tâyin edilen adlî vazife ile yani, 
yargı vazifesi olarak aynıdır. Ama, birisini yar
gı organı yapar, bir tanesini Meclis yapar. 

Şimdi, siyasilerin sorumluluğu mevzuunu 
cezai sorumluluk, siyasi sorumluluk ve malî so
rumluluk olarak üçe ayırır, kitaplarımız, ka
nunlarımız. 'Siyasi sorumluluk, Meclislerde mu
rakabe vazifesinin yapılması sırasında, yapı
lırken mesuliyetin devamı veya ademi devamı, 
Hükümetin düşmesi veya bakanın çekilmesi su
retiyle biter. Bunun neticesi cezai ve malî so
rumluluk var ise, o zaman ayrı bir mesele ola
rak, murakabe vazifesinin dışında adlî vazife 
başlar. İşte üzerinde durulması lâzımgelen nok
ta bu. Şimdi adlî vazife başlamıştır. 

Bâzı arkadaşlar derler ki, «Efendim, bu su
retle bu mesele geri 'bırakıldığı takdirde Meclis 
murakabe vazifesini yapamaz.» 

Arkadaşlar, Meclisin murakabe vazifesi her 
zaman yapılabilir. Bu mevzuda bir genel (gö
rüşme, bir gensoru aidolduğu Meclislerde her 
zaman yapılabilir. Ama, cezai mesuliyetin geri 
bırakılmasının, tehirinin murakabe vazifesiyle 
katiyen ilgisi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya da 
böylece işaret ettikten sonra bir mevzua daha 
dokunmak istiyorum. Daha evvel konuşan ar
kadaşlar Anayasanın 132 nci maddesini kendi 
görüşleri istikametinde değerlendirmeye çalıştı
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, 132 nci majide sa
rih. 132 nci maddenin 2 nci fıkrası, yargı or-
ganini her türlü tesirden uzak tutmuş ve yar
gı ile ilgili mevzularda bütün organları yargı 
organının emrine vermiş ve katî surette yargı 
organına karşı çıkılmaması hususunu sarih ola
rak hükme bağlamıştır. Diyor ki; «Hiçbir or
gan, hiçbir merci, hiçbir makam yargı organ
larına karşı gelemez, kararlarının alınmasına 
mâni olamaz ve onlar hakkında konuşamaz.» 

Bir de teşriî organ var. Adlî vazifenin yapıl
masında dahi, Meclisin adlî vazifesinin yapıl
masında dahi yargı organına Anayasamız ter
cih hakkı tanımıştır. Bununla şunu arz etmek 
istiyorum : Bir mevzu hem Meclisin adlî vazife
si cümlesinden olarak tahkik mevzuu olur, 
hem de yargı organına intikal ederse, yargı 
organının neticesi alınmadan Meclisteki adlî 
vazife cümlesinden olan soruşturma veyahut da 
görüşme yapılamaz. Çünkü, 132 nci maddeyi 
bir defa daha bu görüş içerisinde okuduğumuz 
zaman bu mânayı kesinlikle anlamak mümkün
dür. 
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132 nci maddenin 2 nci fıkrası : «Hiçbir or
gan, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez, genelge gösteremez, 
tavsiye ve telkinde bulunamaz.» der. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fıkranın sonun
dan şuraya geliyorum; arz etmek istediğim 
nokta şu : Bir mesele, bir gazete neşriyatından 
dolayı takririn1 bizzat Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu kurulması talebine havi takrirde de 
sarahatle belirtildiği üzere ve 3 arkadaşımızın 
verdiği takrirde de yine madde ve dosya nu
maraları ile sarahatle belirtildiğine göre, bir 
gazete neşriyatından dolayı hem adliyeye inti
kal etmiş, hem de bizim Umumi Heyetimizden 
komisyona gitmiş ve tahkik mevzuu olmuştur. 
Şimdi, bunun sonucunda... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — Derkenar var mı elinizde? 

REFET RENDECİ (Devamla) — Arkadaş
larım, şimdi Mecliste Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun çalışmasına izin verdiniz, devam 
ediyor. Müddetini temdidettiğiniz zaman ko
misyon bir karara varacak. Ya suçludur diye
cek, ilk iSoruşturma Komisyonunun kurulması 
için bir rapor ile Yüce Meclisin huzuruna ge
lecek ve Yüce Meclisin huzurunda bütün delil
leri ile, gazete kupürleri ile, kararlariyle - her 
ne var ise - iddiacılar iddialarını ispata çalışa
caklar, bunun karşısındakiler de müdaf aalarını 
bütün delilleri ile ortaya koyacaklar. Gazete
lerde, radyolarda mesele geniş, geniş görüşüle
cek. Aynı dâvaya bakan hâkim bunları dinliye-
cek ve okuyacak. 600 kişilik bir Parlâmento 
Heyetniden çıkmış bir kararın karşısında vic
dani kanaatini kullanarak başka türlü düşünüp 
«Benim bunda kanaatim bu şekildedir, Meclis 
böyle karar vermiştir ama, bunun dışında ben 
bu meselede beraet kararı vereceğim veya mah
kûmiyet kararı vereceğim» diyen bir hâkimin 
çıkacağını tahmin etmiyorum. 600 kişilik siyasi 
bir heyettin karşısında bir hâkim yalnızlaşma 
«Ben vicdanımda böyle düşündüm, karar ver
dim» diyecek kudrette ve onu tahkik edecek 
durumda ve dirayette olamaz. 

Şimdi, biz 600 kişilik bir heyet olarak bir 
mesele üzerinde karar verdiğimiz zaman, işte 
arkadaşlar 132 nci maddenin 2 nci bendinin 
son fıkrasındaki; «Telkin, tesir altında bulun

durma» keyfiyeti kendiliğinden tahakkuk 
eder ve bu suretle adaleti rencide ederiz, zede
leriz. Bırakalım bu meseleyi, bırakalım yargı 
organı kararını versin. Siyasi mesuliyeti gerekti
ren bir durum olmadığına göre, dokunulmaz
lıkların kaldırılmasını bekliyen ceza dâvaları 
gibi, bu dâvada, muayyen bir süre o dâvanın 
neticesini bekliyebilir. Bu bakımdan buralar
da verilecek karar, yapılacak müzakere, delil
ler mahkemeleri tesir altında bırakacaktır. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Milletve
kili) — Başbakan otururken hâkim vazife yapa
bilecek mi? 

REFET RENDECİ (Devamla) — Bu mesele, 
bu yönü ile bu derece önemlidir. Üzerinde ha
kikaten hassasiyetle durulması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuu biraz daha 
ileriye götürmek istiyorum. Ondan sonra konuş
mamı bitireceğim. 

Yüce Heyetinizden ilk Soruşturma Komisyo
nunun kurulmasına dair karar çıkacak. Rapor
lar yazılacak, delilleri ile birlikte ilân edilecek 
ve ilk Soruşturma Komisyonu tarafından, tan
zim edilecek kararda tâyin edilecek ceza madde
leri gösterilecek. Bunlar Resmî Gazetede ilân 
edilecek. E, bunu görecek hâkim bu kararların, 
bu delillerin karşısında nasıl tarafsız bir karar 
verecek, kendisini nasıl kurtaracak bu tesirler
den? 

Bu sebeplerle muhterem arkadaşlarım, bu bir 
tefsir olmaz, Meclislerin tefsir yetkisi olmadığını 
biliyoruz, ama, bizim Anayasayı, 132 nci mad
deyi anlayışımız, adliyeye intikal etmiş bir dâva 
aynı zamanda Mecliste görülemez şeklindedir. O 
halde gelen temdit talebini, kendi adına vazife 
gören komisyonun getirdiği temdit talebini, Yü
ce Heyetin, bu dâvanın sonuna kadar, adliyedeki 
dâvaların bitiminin sonuna kadar bekletmesi lâ
zımdır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın verdiği 
takrirde kanuna, içtüzüğe aykırılık yoktur, uy
gundur. Bendenizin de kanaatim budur. Bu se
beplerle bu takririn lehinde beyanda bulundum. 

Saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

İSMAİL ARAR (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir istirhamda bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL ARAR (D'evamla) — Biraz önce be

nim adımı vererek, «Mümasil bir uygulamada 
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bulunduğumu» söylediniz. Zabıtları tetkik ettim.. I 
Bu beyanınızı yanlış bir kanı uyandırabileceği 
inancındayım. Bu itibarla bu hususu tavzih et
mek ve İçtüzüğün 95 nci maddesine dayanarak 
söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 
Ben, zatıâlinizin o noktadaki uygulamasını 

«Buna mümasil bir hâdise» olarak telâkki ettim. 
Şimdi vereceğim söz, 13.12.1967 tarihinde vuku-
bulan birleşimde, Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'm Elbistan olayları hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi okunmuş. O arada Sa
yın içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın bir önergesi 
gelmiş, önergesini okutmuşsunuz. O önergede 
Sayın Sükan «Anayasanın 137 nci maddesine 
göre Millet Meclisince bu konunun görüşülüp, 
görüşülemiyeceği hususunun karara bağlanması
nı saygılarımla arz ederim» demiş. Onun üzerine 
zatıâliniz 2 lehte, 2 aleyhte söz vermişsiniz ve 
onu takiben de Meclisin oyuna başvurmuşsunuz. 
Ben bu hâdiseyi aynı zamanda «mümasil bir 
hâdise» telâkki ederek beyanda bulunmuştum. 
Bu hususta mı söz istiyorsunuz? 

İSMAİL ARAR (Devamla) —Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İSMAİL ARAR (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, T.B.M.M. nin sayın üyeleri, her 
şeyden önce bana söz hakkı tanımak suretiyle 
göstermiş olduğu hakşinaslıktan dolayı Sayın 
Başkana teşekkür etmek isterim. 

Arz etmek istediğim husus şudur : Biraz 
önce Sayın Mazhar Arıkan ve 2 arkadaşının ver
miş olduğu önergenin muameleye konulup ko-
nulamıyacağı ve üzerinde görüşme yapılıp yapı-
lamıyacağı tartışma konusu olurken, bâzı arka
daşlarımızın 'oturduğu yerden yaptıkları itiraz
lara cevap veren Sayın Başkanımız, «geçen dö- I 
nemde buna mümasil bir hâdisenin cereyan etti- | 
ğini, Mecliste ıböyle 'bir uygulamanın olduğunu» 
söyledi. Ve bendenizin ismini zikrederek «İsmail 
Arar'm Başkanlık ettiği bir Birleşimde buna 
mümasil (bir önerge verilmiş, 'görüşülmüş ve oy
lanmıştır» buyurdular. 

Bu (hâdise her halde o kadar uzak bir geç- j 
miste cereyan etmiş idi ki, Sayın Başkanın ağ
zından bunu duyduğum zaman, hafızamı bütün | 
gücü ile çalıştırmama frağmen, (birden 'bire ola- | 
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yi ve sonucunu hatırlıyamadım. FaJkat, sonra 
zabıtları tetkik ettim. Şimdi (bizzat kendilerinin 
de ifade buyurdukları ıgübi, 1967 yılı Aralık ayı
nın 13 ncü günü, (bendenizin Başkanlık ettiği 
hir Birleşimde, Ankara Milletvekili Sayın Hü
seyin Balan'm, (Elbistan'da cereyan eden bâzı 
olaylar dolayısiyle o tzamanki İçişleri Bakanı 
Sayın Faruk Sükan hakkında, Elbistan olayları 
dolayısiyle, Anayasanın 88 lnci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını istediği
ni, ancak Sayın Faruk Sükan, Sayın Nahit Men
teşe 've (Sayın 'Sabahattin Savacı tarafından ve
rilen ayrı ayrı iki lönerge ile hu olaylar dolayı
siyle Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine 
dayanılarak ilgili mahkemede (bir dâva açıldı
ğını ve (binnetice bu (konuda Anayasanın 132 nci 
maddesine göre bir Meclis araştırması açılamı-
yacağma dair (bir 'önerge verdiklerini, zabıtlar
dan tesbit ettim. 

Şimdi Yüksek 'Heyetinize tavzihen arz et
mek istediğim hususlar şudur; halen görüşül
mekte olan konu, 'bir soruşturma hazırlık ko
misyonu ile ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün sarih hük
mü, <bu konuda Yüce 'Heyetin hiçbir görüşme 
yapmaksızın bir soruşturma hazırlık komisyonu 
kurmasını âmirdir. Halbuki, Sayın Başkanımı
zın, (benim 'başkanlık ettiğim 13 Aralık 1967 ta
rihli Birleşimde cereyan eden ve emsal olarak 
göstermek istediği olay, (bir Meclis araştırma
sına mütedairdir. Binaenaleyh, »arada, Anayasa 
ve içtüzükler (bakımından, büyük hir fark var
dır. 

Bunu arz etmemin sebebi şudur; benim Baş
kanlık ettiğim bir 'birleşimde de zühulen, hata 
olarak Anayasaya veya İçtüzüğe aykırı bir dav
ranışım Veya tutumum olmuş olabilir, hattâ 
Yüce Heyeti de yanlış bir yola Isevk etmiş ola
bilirim. Ama, zabıtların tetkikinden sonra ga
yet müsterih olarak huzurunuzdan ayrılıyorum; 
fbenim Başkanlık etmiş olduğum (birleşimde ce
reyan eden hâdise, münhasıran bir «Meclis araş
tırması» ile ilgilidir. ıSırf (bu hususu tavzih için 
kıymetli vakitlerinizi işgal etmiş bulunuyorum. 

Ayrıca, şunu da arz edeyim ki, o birleşimde 
Sayın Sükan, (Sayın Nahit Menteşe ve Sayın Sa
bahattin Savacı'nm, Anayasanın 132 nci mad
desine dayanılarak (bu konunun görüşülemiye-
ceğini savunmakta oldukları önergeler de red
dedilmiş ve bu konuda bir Meclis araştırması 
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açılmasına karar verilmiştir. Zabıttan şu ianda 
çıkardığım ve hatırlryaibildiğim budur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, esasen 

bu konu, Iben bu beyanda bulunduktan sonra, 
tekrar Mecliste 89 ncu maddeye göre Başkanlı
ğın tutumu yönünden ele alındı. Lehte, aleyhte 
görüşmeler cereyan etti ve Meclis kararı ile bu 
önerge üzerinde tekrar 89 ncu maddeyi uygula
mak suretiyle usulü müzakere açılabileceği, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında, karargir oldu. O bakımdan, meselenin 
diğer tarafından münakaşası artık bitmiştir. 

Sayın Hasan Dinçer, (buyurunuz efendim, 15 
dakikayı geçmemek üzere, lehte. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar Millet
vekili) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Benden evvel konuşan muhalefet partilerine 
mensup iki değerli hatip arkadaşım, meseleyi 
bizim çoğunluğumuza dayanmak suretiyle hal 
kararında olduğumuzu açıkça ifade ettiler. Hat
tâ, bu arkadaşlardan birisi, «meseleyi parmak 
hesabına dökerseniz her halde zararlı çıkarsı
nız» diye, bir de sözlerinin içerisinde tehdit sa
vurdu. 

Şimdi, bu meselede iktidar ve muhalefet ayı
rımı olmaması icabeder. Bu mesele, bir Anayasa 
meselesidir, bir Anayasanın anlaşılması, iyi an
laşılması, iyi tatbik edilmesi ve meseleleri Ana
yasa rayına oturtma meselesidir. Binaenaleyh, 
mesele, 'şahıslardan tamamen ayrı, tamamen hu
kukî mahiyet taşıyan bir meseledir. Biz mesele
ye bu gözle bakıyoruz ve böyle eğiliyoruz. Eğer, 
bu iki kıymetli arkadaşımın kabul ettikleri zih
niyetin temsilcileri olmuş olsa idik, o takdirde 
meseleyi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
müddet temdidi teskeresi okunduktan sonra, ko-
nuşmasıız hallederdik. Nasıl hallederdik? Müd
det temdidini reddederdik. (A. P. sıralarından 
«•bravo» sesleri).. Ekseriyetimize dayanarak me
seleyi halletmek istese idik, böyle hallederdik. 

ISALÂHATTÎN HAKKI ESATO&LU (Nev
şehir Milletvekili) — Ret hakkı yok, içtüzüğü 
okuyun. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Vardır, var
dır. Müddet temdidi reddedilince komisyon in
fisah ederdi. 

Meseleyi biz reylerimizle halletmek istese 
idik, hallederdik. Bu yolu tercih etmeyip de, 
Anayasanın 132 nci maddesine meseleyi daya
mış olmamız, Anayasa meselesini her şeyin üs-
tnüde ve Anayasanın 132 nci maddesinde tesbit 
edilmiş olan «Mahkemelerin bağımsızlığı» pren
sibini her şeyin üzerinde ve mahfuz tutulması 
lâzımgelen, üzerinde hassasiyetle durulması lâ
zımgelen bir prensibolarak kabul ettiğimiz için
dir. İşte biz, bu yolun yolcusuyuz. 

Anayasanın 132 nci maddesi, eğer mahke
mede görülmekte olan bir dâvaya rağmen, so
ruşturma açılması konusunun Büyük Millet 
Meclisinde tartışılmasına imkân ve mesâ veri
yor ise ve bu mahkemelerin bağımsızlığı pren
sibini ihlâl etmiyor ise, bunun konuşulmasın
dan füturumuz yok arkadaşlar. Konuşulsun, 
meseleler rayına otursun, mesulü varsa meydana 
çıksın. Ama, Anayasanın 132 nci maddesinin 
tesbit ettiği «Mahkemelerin bağımsızlığı» pren
sibi zedelenmek suretiyle siyasi görüşlere kıy
met vermek suretiyle meseleleri halle gidecek 
olursak, o zaman demokrasiye de elveda etmiş 
oluruz. Çünkü, mahkemelerin bağımsız olmadığı 
yerde, adalet yoktur arkadaşlar. Ve adaletin ol
madığı yerde de, demokrasi yoktur. O halde 
meseleye, mahkemelerin bağımsızlığı prensibi 
yönünden mutlaka eğilmeye, hassasiyet göster
meye, ciddiyetle meselenin üzerinde tevakkuf 
etmeye ve bu yoldan gayrişahsi bir düşüncenin 
mahsulü olarak bir salim neticeye varmaya mec
buruz. 

Biz burada kimsenin müdafaasını yapmıyo
ruz. Ama Anayasanın müdafaasını yapmaya mec
buruz, bu hepimize düşen vazifedir. 

Şimdi, 132 nci madde ne hüküm getirmiş
tir? 132 nci madde başlığı itibariyle, mahkeme
lerin bağımsızlığım tesbit eden bir maddedir. 
Anayasamıza göre, maddelerin başlığı metne 
dâhil değilse de, maddelerin muhteviyatım, muh
tevasını tesbit eden, ifade eden bir mâna taşı
ması itibariyle, Anayasa vâzı'ımn bu maddeden 
ne kasdettiğini anlama bakımından, tesbit bakı
mından elbette başlığın da kıymeti vardır. Baş
lık, mahkemelerin bağımsızlığıdır. Ve 132 nci 
madde 3 anafıkrayı taşır. Bunlardan birinci 
fıkra, mahkemelerin bağımsızlığı prensibini 
vaz'etmiştir. Bunları okumakla vaktinizi al
mak istemiyorum. Çünkü herkesin bildiği ve 
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tetkik ettiği bir mevzu olması itibariyle üzerin- I 
de durmuyorum. 

Birinci fıkra, prensip fıkrası, mahkemelerin 
bağımsızlığım tesbit fıkrasıdır. 

İkinci fıkra, bu prensibi müdafaa için kon
muş olan bir fıln-adır. Kime karşı? Umuma 
kargı, her mercie karşı, her şahsa karşı ve her 
topluluğa karşı. Mahkemeler üzerinde «tesir, 
telkin, tamim, tavsiye yapamıyacakları» fıkra
sıdır. Tabiî bu fırkanın içerisindeki yasaklara 
icra da dâhildir. 

Üçüncü fıkra, mahkemelerde görülmekte olan 
dâvalara tesir edecek mahiyetteki Meclis mü
zakerelerini yasaklıyan, doğrudan doğruya Ya
sama Meclislerini hedef alan bir fırkadır. Yasa
ma Meclislerine direktif veren ve yasak koyan 
bir fıkradır. Ne diyor bu fıkra; görülmekte olan 
bir dâva hakkında, Yasama Meclislerinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda 
bulunulamaz, ilk nazarda bâzı yasaklar tadat 
edilmiş gibi, fıkra tadadi mahiyet arz eder gibi 
görülüyor ise de, aslında, bu yasakların ifade et
tiği. mâna, bütün görüşmelerin yasaklandığı şek
lindedir. 

Şimdi, burada münakaşaların düğüm noktası 
olması lâzmıgelen ve konuşan arkadaşların üze
rinde bir itiraz olarak durdukları nokta, «mad
de, bütün müzakereleri yasaklamıyor, Yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili konuşmaları yasak
lıyor» noktasıdır. O halde, yargı, yetkisinin 
kullanılması ile ilgili konuşmalar, yani «yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili» teriminden, 
cümlesinden, ibaresinden ne anlaşılması lâzım-
geldiği meselesi önem taşımaktadır. 

Arkadaşlarımız, muhalefete mensup arka
daşlarımız burada verdikleri misallerde dediler 
ki, hâkim iyi karar vermemiş, bu kararı geç 
vermiş, cezayı az vermiş, duruşmayı uzun za
mana talik etmiş gibi tenkidler bunun içine gi
rer. 

Aslında, 132 nci maddenin esprisi, teşriî mec-
lislerdeki konuşmalar dolayısiyle, hâkimlerin 
tesir altında bırakılmamasıdır. Arakadaşlarımı-
zın verdiği misaller çoğu, hükme bağlanmış olan 
dâvaların «neden böyle fazla ceza verildi, az 
ceza verildi» şeklindeki tenkidine taallûk eder. 
Hükümden sonra, hâkimin tesir altında kalması 
ihtimali artık bahis mevzuu değil. Ama, hüküm | 

tesis etmeden, meselenin içine girmek suretiyle 
müzakere konusu edilmesi, işte hâkime tesir 
eden bir vaziyet doğurmakta ve ihdas etmek
tedir. O bakımdan, 132 nci maddeyi anlamaya 
çalışırken, temel kıstas, hâkimin tesir altında 
kalmasını intacedecek her türlü konuşmalardan 
uzak durma şeklinde vaz'edilmeli ve böyle ka
bul edilmelidir. * Başka bir çıkar yolu yoktur 
bunun. 

Sonra «görülmekte olan dâva» tâbirini de 
yanlış bir anlama burada Emin Paksüt arkada
şımız yorumladılar. Sayın Paksüt'e göre «gö
rülmekte olan dâva» mutlaka hakkında Meclis 
soruşturulması yapılması istenen Başbakana ait 
bir dâva olması lâzımdır. Hayır. Meclis soruş
turması talebiyle ilgili her hangi bir dâva bu 
maddenin kapsamına girer. O zaman mahkeme
lerin bağımsızlığı prensibi ile bu madde arasın
da hiçbir bağlantı kuramayız, Sayın Paksüt gibi, 
meseleyi anlıyacak olursak. 

Sonra «görülmekte olan dâva» teriminden 
de gayet geniş mâna çıkarmak lâzımdır. Yargı 
yetkisi nasıl kullanılır? Yargı yetkisi, yalnız 
karar vermekle kullanılmaz. Yargı yetkisi, ka
rara takaddüm eden ve yargıya taallûk eden 
işlemlerin yapılmasiyle de kullanılır. Yani bir 
dâvanın delillerinin ikamesi, delillerin toplan
ması, münakaşası, iddia ve savunma ve hukuk 
tetkikati, ara kararı, nihai karar hepsi yargı 
yetkisinin kullanılması mefhumu içerisine giren 
terimlerdir, tâbirlerdir, adlî işlemlerdir. Bina
enaleyh, meseleyi bu ölçü içerisinde almak ve 
yapılması istenen soruşturma ile açıldığı tesbit 
edilmiş olan dâvalar arasında bir irtibat kur
mak ve bu soruşturma konuşulduğu takdirde 
açılmış olan dâvaya tesiri var mı, yok mu me
selesi üzerinde tevakkuf etmek lâzımdır, İşin 
ruh noktası burada. 

Şimdi müsaade ederseniz, 132 nci maddeyi 
naçizane anlayışımı, onbeş dakikalık zaman öl
çüsüne sığdırmak mecburiyeti altında kısa hat-
lariyle arz etmiş oldum, acaba bu anlayışla 
Anayasa vâzu beraber midir, değil midir, mese
lesi üzerinde duralım. Çünkü, burada Anayasa 
yapılırken vazife almış arkadaşlardan konuşan
lar, meseleyi ters bir yoruma ve Anayasa vâ-
zmm kasdetmediği bir maksadı ona izafe etme
ye müsait konuşmalar yaptılar. 
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Şimdi, Anayasanın 132 nci maddesi müzake- I 

re edilirken konuşmalar oluyor. Hepsini vermi-
yeceğim, bâzılarını arz edeceğim. 

Sayın Atalay Akan diyor ki, «malûmuâliniz 
bu hükmün tesisinden maksat, yani 132 nci 
maddenin bu şekle konmasından maksat mah
kemelerin seyri esnasında hâkimlerin hiçbir 
tesir altında kalmamalarını temine matuftur.» 
Kurucu Meclisin üyesi, meseleyi bu şekilde 
vaz'ediyor. 

(Sözcü Nurettin Ardıçoğlu; sorulan soru
lar karşısında şu cevabı veriyor : «ikinci I 
olarak bir sual sorulamıyacağı hususudur. Ta-
fbiatiyle bunun kıstası, yani ölçüsü dâvaların 
görülmesine ve hükme tesir edecek mahi
yetteki, sorulardır.» 

Görülüyor ki, Anayasa vâzu olarak vazife 
almış kimseler, sözcü olarak ve üye olarak, 
meseleyi «mahkemelere tesir edecek ölçüler 
içerisinde» mütalâa etmektedirler. 

Ters yönden düşünen bir arkadaşımın ko
nuşmasını da vereyim ki, objektif olarak me
seleyi size takdim etmiş olayım. 

Yine, Kurucu Meclis üyesi Sayın Erdinç 
şöyle bir konuşma yapıyor : «Bir Anayasa ge
tiriyoruz diye kaza hakkı adı altında Dev
let içinde bir Devlet mi yaratmak istiyorsu
nuz» Bu maddeye itiraz ediyor : «Bir Demok
rat Parti başkanı keyfi hareket etmiş, keyfi 
kararlar vermiş, (bundan da binlerce vatandaş 
ıstırap çekmiş, şikâyet etmiştir. İBunu ben 
fburaya getirmiyieceğim, buraya getiremiye-
ceksem mebusluğu da, milletvekilliğini de 
istemiyorum.» 

Buna komisyon adına sözcü Âmil Artüs 
arkadaşımızın verdiği cevap şu : «Hâkimle
rin yargı fonksiyonu dışında kalan faaliyet
leri ve adalet işlerinin umumi mahiyetteki sevk 
ve idaresi hakkında her zaman yasama Mec
lislerinde sual sorulabilir. Bugünkü tatbikat 
(budur. Ve bunlar, Adalet Bakanı ile Meclis 
arasında tartışma konusu olabilir. Bu hük
mün istihdaf ettiği, yani maddenin istihdaf 
»ettiği şey doğrudan doğruya görülmekte olan 
flbir dâvayı şu veya bu şekilde tesir altında 
(bırakacak birtakım müdahalelerin ve konuş
maların yapılmamasıdır. Bu da gayet tabiî
dir. Çünkü, kabul buyurursunuz ki, buyur
duğunuz maddelerle esas itibariyle yumuşak j 
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da olmasa, bir tefriki kuva prensibi kabul 
edilmiştir. 

Bu prensibin tabiî neticesi olarak gerek 
yasama yönü dolayısiyle, gerek yasama or
ganının kaza organına her hangi bir surette 
fonksiyonu dolayısiyle müdahalede bulunma
maları lâzımdır.» 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, iki dakikanız 
var. Ona göre konuşmanızı yapınız lütfen. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, izin verirseniz, bitmek 
üzere olan zamanımın değerlendirilmesi bakı
mından bâzı bahisleri atlıyacağım. 

Şimdi, Meclis soruşturması önergesi burada 
okundu. Zabıtlarda da var. Bir gazetenin gün
lerce devam eden, yani 8, 9, 11 ve 12 Şubat 
tarihlerinde yaptığı neşriyatı arkadaşımız mad
de madde almış, bunları delil olarak ileri sür
müş ve Başbakan hakkında 240 nci maddeye 
göre «vazifeyi kötüye kullanmaktan» Meclis 
soruşturması açılmasını talebetmiştir. 

Açılmış olan dâvalara bakıyoruz, açılmış 
olan dâvalarda da yine aynı gazetenin neşri
yatı dolayısiyle, mahsus madde isnadiyle haka
ret ve mânevi tazminat mahiyeti var. Görü
lüyor ki, bir gazetenin neşriyatı hem Meclis 
soruşturmasına mevzu olmuştur, hem de dâva 
mevzuu olmuştur. Mevzu aynı, mevzuda ayni
yet var, tıpatıp aynı. Şimdi, tıpatıp aynı iki 
mevzuun birisi hakaret ve tazminat dâvası 
olarak mahkemelerde görülürken, biz aynı 
mevzuu burada bir soruşturma mevzuu ola
rak işlemekte devam edersek, delili aynı, mes
nedi aynı, mevzuu aynı olan şeyi burada ko
nuşmaya devam edersek, hâkimin dâvayı 
rüyet ederken yapacağı şeyleri yapmış ol
muyor muyuz? Bu takdirde, teşriî Meclisin bu 
müzakerelerinin tesiri altında hâkim kalmı-
yacak mı? Buna hiçbir vicdan sahibi, hiçbir 
izan sahibi «hayır» diyemez. Nazari mânada da 
olsa hâkimin tesir altında kalacağını kabul 
etmek zarureti vardır. Bu itibarla, bu tahki
kata burada devam edecek olursak; hâkim
lerin teminatını, mahkemelerin bağımsızlığını 
biz zedelemiş oluruz. 

Şimdi arkadaşlarım; müsaadenizle bu mev
zuu geçerek, tatbikat üzerinde de bâzı misal
ler arz edeyim. Acaba bu mevzuu, Meclisi
miz şimdiye kadarki tatbikatiyle nasıl dü
şünmüştür. 
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KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir hususu ifade etmek istiyo
rum, müsaade ederseniz. Onıbeş dakika mese
lesi. 

BAŞKAN — Saym önder, biraz evvel ikaz 
ettim Sayın Dinçer'i 

'Buyurun Sayın Dinçer. 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Yozgat 

Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı arkadaşımız, 
/bir genel görüşme talebinde bulunmuştur. 
Birçok memurların umum müdürlerin ve öğ
retmenlerin baskı altında tutulması mlevzuunda 
genel görüşme açılmasını istemiştir. Danıştay-
da bu mevzuda dâvalar bulunduğu, binaenaleyh, 
yargı 'organının tesir altında kalması mülâhaza
sı ile bu genel görüşmenin yapılamıyacağı id
diası ortaya atılmış ve Anayasa Komisyonunun 
mütalâası istenmiştir. Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu 16 . 5 . 1966 tarihli mütalâasiyle, 
«132 nci maddenin sarahati muvacehesinde bu 
genel görüşme yapılamaz.» kanaatini izhar et
miştir. 

BAŞKAN — Saiym Dinçer lütfen son cüm
lenizi söyleyiniz ve bağlayınız. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Bir dakika
da bağlıyacağım ıSayın Başkan. 

Yine Sayın Mucip Ataklı, Cumhuriyet 'Sena
tosunda; 16 iŞubat 1969 Pazar günü istanbul'
da vukubulan olaylarla ilgili ISenato araştırma
sı talebinde bulunmuştur. Dâva mevzuu oldu
ğu ileri sürülmüş, 132 nci maddeye göre Sena
to, «görüşemeyiz» esbabı mucibesiyle gündem
den çıkarmıştır. 

Yine Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 da Kay-
seri'de vukubulan hâdiseler hakkında ıSenato j 
araştırması talebi 14 . 1 . 1970 tarihinde yine 
dâva mevzuu olduğu esbabı mucibesiyle, «132 
nci maddeye göre görüşülemez.» gerekçesiyle 
gündemden çıkarılmıştır. 

Meclisin bu mevzudaM, hassasiyetini göste
ren misaller çok. Bir tarihte, 1962 de Kemal 
Bağcıoğlu arkadaşımız Kuluda cereyan eden 
bir hâdiseyi burada gündem dışı konuşmasında; 

(izmir Milletvekili Kemal Önder ve dört ar
kadaşı ayağa kalktı.) 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Ek-

dile getirdiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına FaMh Özfakih Özet olarak veriyo
rum: «Hâdise adalete intikal etmiştir, Türk 
Hâkiminin eline geçmiştir, Türk hâkimine iti
madınız yok mu? Bu Meclis kürsüsüne Anaya
sanın 132 nci maddesi de çiğniyerek, bir zabıta 
vakasını nasıl getiriyorsunuz.» diye konuşma 
yapmıştır ki, bu görüşe katılırım. Grup adına 
yapılan bu görüşmede o tarihte bu hassasiyeti 
gösteren Sayılı C. IH. P. li arkadaşlarımız şimdi 
başka bir anlayışın ve görüşün içindedirler. 
Hakikaten bunu anlamak güçtür. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, son cümlenizi 
lütfen... Arkadaşlarımın itirazını mucip oluyor. 
Hoş, bu mevzuda lâzımgelen toleransı gösteri-
yorduk ama, madem ki itiraz vâki oluyor, müd
detle kayıtlanmış selde riayet etmeye mecbu
ruz. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Teşekkür 
ederim, saygılar sunarım. 

(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Yü
ce Meclisçe kararlaştırılmış olan şekle uygun 
olarak ve İçtüzüğün 89 ncu maddesine tebaan 
mesele iki lehte, iki aleyhte konuşma yapılmak 
suretiyle müzakere edilmiştir. Şimdi Yüce Mec
lisin... 

(C. H. P. sıralarından, «Ekseriyet yok.» ses
leri) 

Bir dakika arkadaşlar, ben daha sözümü bi-
tirmedim. 

Sayın Mazhar Arıkan, Sayın Yiğit Köker 
ve Sayın Ahmet Çakmak arkadaşlarımın imza
larını ihtiva eden ve Meclis 'Soruşturmaısı Ha
zırlık Komisyonu çalışmalarının, mahkeme ka
rarının kesinleşmesini de içine alacak bir süre
ye kadar durdurulması gerektiğini ve bu usuli 
muamelenin takdiri ve Yüce Mecliste müzakere 
edilip, karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz 
diyor. 

Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu ça
lışmalarının, mahkeme kararının kesinleşmesini 
de içine alacak bir süreye kadar, durdurulma
sı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

seriyet yok, yoklama yapılmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Ekseriyet yok iddiası var. 

III - YOKLAMA (Devam) 
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BAŞKAN — Ekseriyet yok iddiası var. 
Sayın Kemal önder, Sayın Vahit Bozatlı, 

Sayın Coşkun Karagıözoğlu, Sayın Hulusi Ça
kır ve Sayın Hayrettin Hanağası ekseriyet ol
madığını iddia etmişlerdir, içtüzüğün 81 nci 
maddesine uygun bir taleptir. Yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı) 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili)— 

Sayın Başkan, kapı arasında bulunan mebuslar 
sayılmıyor1 mu, 

BAŞKAN — Efendim, kapı aralığında bu
lunanları buradan teşhis etmeme imkân yok. 

Yoklama işlemi sona ermiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, 217 Milletvekili, 84 

Senatör olmak üzere 301 Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi vardır. Haddizatında bir karar 
alabilmek için 318 Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyesinin Meclis dâhilinde bulunması gereki
yor. Bu sebeple, çoğunluk olmadığından, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşimini kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,00 

*>&<{ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
8 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 4 .1970 Çarşamba 

Saat : 16,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

4. __ İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE, 

RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLÎJS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Eistei Ayldın Milletvekili Reşat Özarda'-
nıoı, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. Mec
lisi B&rleşlk Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci ınadideileıri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Melhimet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat haklarınlda Meclis soruştu r-
mıaisı açılmasına dair önergtesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma terfihi • 30 . 3 . 1970) 

2, — İstanibul Milletlvekilâ Reşit Ülker'in, 
Kayserilde Türkiye Öğretlmenljer Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii 
ve nüfuzunu suiistimal ettiği id'diasiiylJe eski 
İçjişleri Bakanı Faruk Sülkan hakkında Anaya
sanın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis So-
raşturm/ası açılmasına dair önergesi ve 12 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/12) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
7 . 4 . 1970) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekhıel Çe-
tiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisli âzalığma tâyini ve bilâhara Giıma İdare 
Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi şümu/lüne girdiği idldia&iyle, eski Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut, eiski Ticaret Bakanları 
Sadık Tekin Moiftüoğlu ve Ahmet Tüırkel hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T. B,. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
'dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 65 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 
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