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I. — GEÇEN TUTANAK öZETt 

2 Arahk 1983 Cuma 

17.6.1982 Tarih ve 2680 Sayılı Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarımn Kuruluş, Görev ve Yötkilerinin Dü

zenlenmesi tle tlıgili Yötki Kanununun 4 üncü Mad

desinin Değiştirilmesine Urşlân (2/171) (S. Sayısı : 

742) ve 

Bazı özlük İşleriyle İlgili Tasarruflar Hakkında 
(2/172) <S. Sayısı: 743); 

Kanun teklifleri kabul ledildıi. 
Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

n . — BU TOPLANTI TUTANAK ÖZETt 

6 Arahk 1983 Sah 

12 Eylül 1980 Öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma 
Ortamına Benzer Bir Durumun önlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/173) (S. Sayısı : 744) kabul edildi. 

Başkan Kenan Evren, yapılan birleşimin Mıillî 
Güvenlıik Konseyinin son toplantısı olduğunu belir
terek başta Konsey Üyeleri olmak üzere, emeği geçen 
Genel Sekreter ve ona yardımcı olan bütün personel 

ille Komisyon başkan ve üyelerine teşekkür eden ve 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen bir 
konuşma yaptı. 

Birleşime saat 12.30'da son verildi. 
Sedat GÜNERAL 
Millî GüvenUk Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açıbna Saati : 11.55 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettta ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve MiUî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA (Hv. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K.« ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenük Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 189 uncu ve son Birleşimini açıyorum, 

in . — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 12 Eylül 1980 Öncesi Siyasî Çekişme ve Ça
tışma Ortamına Benzer Bir Durumun Önlenmesi Hak-
kmda Kanun Teklifi. (2/173) (S. Sayısı : 744) (1) 

BAŞKAN — Güridıemiilmi'ze göte, 12 Eylüi 1980 
Önodsli 'Silyapî Çöklilştoe Ve ÇalCılşma Orldamıuna Benızeır 

(J) 744 S. Sayılı Masmayazı Tutanağa eklidir. 

B.ir DuifluMuln Öntenlmiejstt' Halklkıınlda -Klaputn Telkİflinin 
'gönüşıiiıîfmıesliıniBibaişIlııyaıiuiz. 

K'ainaıln ıtıdkflıilfiı ve Milî Gfıülvenlik Koınlseıyi Adıatet 
Koimıilsyanlu 'Rıajpiom 744 sara sayılsı ülte toısndlıp dkğıtiil-

mıılşıbıır-

Aldaûeıt Klolmıüsıyoınu. SözcüSı'ü, ıSayun Baıkıan ve il-'iS'sli-
lar ye/nllaninıiı allmştondlıır.; 
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'Kmam Itelkllllfiilniia 'tliilmü üzeniındeı göriişmue açjtyıo-

ıSöz İsttteiyen vaır mı? 
iBiıyıunTuin. 
HAİKtM AUBAiY EDİP G Ü L T E K U N (Adalliat Kö-

mîstylaım 'Baişlldaınii') — Salyian Oulmıbuafljıaislkiatoiıımı, Gemıel-
ıkluııimıaiy flagldainıı ve MlIlHî GüVienffli'k 'Klomsıayi Üyıasıiı S(â  
yjın Origenenall NmndUtlm Ejlsiiin'iln 5 AraÜıllc 1983 taTiyii, 
12 Byllüıl' 1980 Önoeöi (Sîytalsî Çelk!iı§(ni(B vie ÇaltS^dm Or-
ıtıaımnnıa Beazar Bir Diuaımuın Önilieirtnııelsıi' iHaMaıradöı 
İCanUtı Tdkilli, Kıoimiil̂ ontuimluzcia iioelterKmfiiş vö gardk-
çelsünlde ıbedünfillen tasuislair ve <ın;alddiel]leıtün çolk aıçıılk Ve 
aeçiilk loHmıaisı nıedenlîyüe aiyınıen -bıenimlsıanımiişltıiır. 

Majddellier yidtleıü Ikialdar laçılklfeır. O Ibalfaılmidiain ©öraellıi 
hıaJklkıınlda bk aıçıiaımlaidla bulluınmuaıyn. iaizla görülyiouıılm. 
Eğer malddeller üaeıiinldle !haıihainlgi ıbiır lüard-dldlült oflur-
m, c|mir(ekliHdi(§!i!rtdie 'açslkölaiyııci' blUigi s-uımacıaığuz.. 

iAnz •etdjördnii 

İBAŞKAN — Teşdklkıür ddertlm.' 
Kaimıin /tdklîifltain Itülmü üzianinde Ibalşlkia söz aiteıalk 

ıfetteiyea^^aırmi'? Vdfc. 

-Kalnuin Itölolfiinlin Itiüftiü Üzetriimdledöi >glörlüışmle|l|er (öai-
mlaimllainlmıııgtaır. 

Miaıddelerte geçSIlImielsıinji oiyllairınıiiza âirz edİKyionuim : 
(KjaW ödanHar... EHmieyienilar..'. K a M ddÜlSmılişftlilr. 

1 ülnldi mlaidldeiyıi dkultiulyıodium :' 

12 Eylül 1980 öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma 
Ortamma Benzer Bir Durumun önlenmesi 

Halclcmda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — a) 12 Eylü l l980 târilıinden son
ra kanunla, Millî Güyenlik Konseyi veya Anayasa 
'Malikemıesi kararıyla kapatılan siyasî partilerftn men-
Bupîarınldan parüMerim veyâ 'kendilerini savunima ama-
cıydla da olsa 12 Eylül 198Q öncesindeki siyasî çekiş
me ve çalüşma oı'tanıma benzer bir durumun yeni-
<Ien doğmasına yol açacak sözlü veya yîazılı (beyanda 
bulumanlarla sdyasî parti mensubu olmasaliar bile böy
le bir or'tiamın olüşmasım sözilü veya yazılı olarak 
teşvik veya tahrik ddenier, 

b) Kurulmuş veya kurulacak siyasî partilerin 
mensupIarMKİian yukarıdalki ibentde sözü edilen kapa-
Aİılmış siyasî partilerin kapatılma tarihindeki merkez 
!karar ve yönetim kurullarında bultmanlan suçlayıcı, 
övücü veya savunucu nitelikte yazılı veya sözlü be
yanda Ibıâunanliar, 

c) MUlî Güvenlik Roniseyinin karar, bildiri ve 
icraatı ile 12 Eylül 1980 taı'ilbinden. bu Kanunun yü
rürlüğe giı^ıiği tarihe kadar geçen süre içerishıde Cum-

hurbaşkam ve MiMî Güv^ıük Konseyi Üyelerinin 
beyanlarım sözlü veya yazıh olarak kötüleyid veya 
Iküçük düşürücü şekilde tartışma veya eteştirme konu
su yap'anlar, 

d) Anayasanm geçici 4 üncü maddesinin (a) ben
dinde belirtilen kişilerden, Tür'fciyenin iç ve dış politi
kası konulan İle 'ilgili .olaralk sözlü veya yazıh 'be
yanda bulunanlar, 

Fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezaJandınlırlar. 

Bu suçferm yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde 
verilecek ceza bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Komisyonun 1 inci madde üzerinde 
bir açıklaması olacak mı efendim? 

HAKİM ALBAY lElDÎP GÜLTEKÎN (Ad'afJelt Ko
misyonu Balkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, mad

denin yeteri kadar açık olduğu inancı içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Bir nevi bunlar da 'böylece yasak
lanmış oluyor. «Bunları yapanlar ayn ayn şu, şu ce
zalan alır» diye iki madde halinde sıralamaktansa, 
yani cea lan , başlka bir madde düzenleyip getirmek-
tenıse, doğrudan doğruya şunları, şunlan yapanlann 
cezalandırılacağı betoilmiş oluyor. 

H A K Î I M A L B A Y EDtP GÜLTEKÎN (AdaClöt Ko
misyonu Baışlkanı) — Elbetteki yasaktır kanunların 
suç saydığı flilerin işlenmesi; yasak olan fiiller, ce
zalandırılan fiillerdir. O liedenlte, kanıun tekniği yö
nünden «yasaktır» ibaresi kullanılmadan «rbu fiiller 
şu cezalarla cezalandınlır» demek suretiyle konuya 
açıklık getirilmiş oluyor. 

Yatoiz şunu da özellikle belirteyim : 1 inci mad-
ıdanlSn <c) iböridînıde, «isüne üçeriMndı'e Culrahuırbaşlfcanj 
ve MllüM GülVettıllilk Koniseli ÜyeJeıriinlün bafyamlKaiMîi» 
lifaldösiaılcJelkl «Ouımlhluaiba'şkanıı» Ibanelsiınıe, DeiVlıeit Baş-. 
ıkiaıntt soıflaltıı 'illıe dialha öince ylapıtoııiş 'buiîluınaın ikıoınıuşma-
llanm da'dahlill ıdldüğunu biarek ve dıü̂ ülmarıelk b̂etklM 
halZüPİatrtmtş M i fBiz ide, buinıu bu şelklilildie yıonKmlI&ımış 
Ve IkıalbUl̂  «Itimfiiş ıbuötdniııyaruö;. 

IBAŞKAN — Şöytle 'dlüzian|l!enisir:i Mi' dıaîia (ilyti oOlmiatz-
mılyldıs? f... ıtîaiıiîhe ikadiar 'geçen ü̂Ke »içeıplsiiinıdıe Deivflelt 
B^^atnlı ive Ouhılhıutibaişlktaınıt....» 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİÎN (Adaleıt Ko-
mıîsiyoınıu fiNşMama) — Talbiî olabîir. Anoak bife onoı 
Ik̂ aipisaldığı Imamicıı liıçetı̂ lsljnldleyldlilk, o şelkliİIidle. düzsmllıedlilk. 

|«Millî Güvenlik Konseyi Balkanı veya üyelerinin» 
^sMintdeldeıodalblfflry 

ORAıMİRAL NEJAT TÜıMBR — «Oumtarfbaş-
Ikamfi ve M M GüvfemılSk Kbnsıeıyi Başkan ve üydisd-
^nıiın.'bayainteım» şıeklJiııde'ıdlüzıeinlenJirşe her ilkiib de 
kapsjyor. 
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iBAŞKA'N — «lDö\̂ ]lelt 'Baışika/m» clhaıneGiiıni idle fcoy-
mak Ilai2nm; ^ülrjklü 1980ldieııı itıilbıaınein DeıvÜlslt iBiaçlklaın-
ıljğn vaır, 

O R A M İ R A L N E J A T T Ü M E R — «DevfJelt ve 
M W Gülvenll'lk Kıomısoyıi Baışlkainıı» ıtıablilriiınıi kloıyimıalk 
genak.' 

BAŞlKAN — «Oeıviiiat Biaçlkamı, Outmhıuırbaışlklaınii ve 
Millî Güivenlllilk Kldnlsieiyli Bajşlka'm ve üıyeClanilnr'in b'e-
yainllaiminii» ıdılye (düHelnilleimıeik :Iaizwm'. Çürlklü, baaı be-
'yainlîair Devilelt Bla^kalnıı oîalrialk, baKi teniuışlmıaülar Ouım-' 
ıhuinbaşlkiainı dlaınalk, (baizı lbe(yain,laır d'a Mffllî GüVeınlülk 
(Kıoınisiayi Biaişlkalnıı olllaralk lyapuîdıı. 

T Ü M G E N E R A L M. S U A T E R E N (Koordinatör) 
— Sayın OumihuHbaışkanım, «beyanlarını» tabir'ini 
gönlilşlîdttmıelk ldlüışlü|nıül]ie(bl;l!l:ır mlif? Çüınıklü seidiace bıilr bo
yama Ibaığlîı Iklallııyor; «IbeiyamPlaırıiaı ve dialvnainıııı'Jairıinıı» 
ıdleisdk. 

S E D A T G Ü N E R A L (Ml'lllî GüveınlTIk Kıoını-<£i;tİ Ge -
'neil Sdkirieltenİ!) — 'Saiyıin 'Cuimlh.ıi)r'baglkla|nııim:, (c) beınldiiln-
'de, «MÜIİM GülVari^ilk Kanisıe)yt.inıiin Ikrırıair, bü'ldıj-tl ve (ilc-
•Daaltı» 'dlbyinae ıbuınlllaırıln ihlapsiilui toapisdiyor. 

'BAŞKAN — Maidldianı'b (c) .banıdliinii ıçiöyDs dlülzıan-
Iıeytilnıüz : «MiilliM Güvönlllilk Ko'n(s'ey(iln,!in Ikarar, büödl.irli 
va llanaaltıı lillle 12 Bylüll r9(80 tariihiıntdıeın ibu Kainıuıniuin 
lylütlüırilüğe ıgliırldıiiğjt Itialrihe Ikajdlar 'geçıeın 'slüıne üıçeınibl'inde 
Deivlliat Biaşlkialnıi;, OuimlhuiTİbaışJklaim Ve Mlîüî Gülver.̂ ıTi'c 
K'oinisöyli Baı^kaın Ve lüiyelllejrliiniiln beyainÜlairııinıı ısıö f̂lü ve
y a 'yaizıılllı dlıaıriaik Iköltlüiİlöyliıoi veyıa 'kı'üıçıülk dlüislürlüloü şa-
(fclMe Ha/ıjfitş'ma veya lefllaşItlimnılB klonulsiu yapaînl'lıır.» 

O R G E N E R A L N U R E T T İ N BRıSlIN — «... Üye-
üaniınliltı ,s'öztllü vetyıa yaiziilk ibeıyainlaınmıı» (dielselk loı'lmıaız mı? 
Çüınlklii IbİKİlm lteinaıfıımııizid)a|n slözilfü veya y!m.h io'!iaınalk 
veirlîîlmûş olîajn (bayainöar vaır. 

BA§ÎKAN — 'Bu ibaylamülariın îıçıeritsıiinıe topisa gir
imiz imli? 

B A K t M A L B A Y E D Î P G Ü L T e K * N (Adalllt K o -
anlilsiyanu Baışlkalnıı) — B u ibeyainHlainıın iiiçteirÖsiilnie SÖEÜİÜ 
ve,'ya)zııllı ıbâyanlllar ıgiııüyoır öfenidıim» 

B A Ş K A N — Yaızıflı Ihetyaınıalt d a veıniİr, ısöeölü b©-
yialnat d a vanîlliır; yıanli ibeıyanıat iıl'la fsözilü 'olllmıaız; m-
ıtelklilnı Ibalsııına isıöztllii ve lyaizıilı beyan/ait verlilllmlilşlüiır, yiatnii 
Ibayanıaltiin -içiariîslînıe ısözllfüislü, y iaz ı to dalhiillldliir. Klamıils:-
yian d a zalten ıbunıu 'bö|yl|e düi^üınimlüiş, • o taiatealtllla Ikloıy-

1 inci m a d d e üzer'inde başka değişiklik teklifi var 
mı? 

H A J K İ M T U Ğ G E N E R A L OEMltL S E Z G t N (!Mİ1-
(K ISaıvumlmia 'Bıalklaınll'ısğı Temusiidiısi) — Saıyıin Outtntor-
IbıaşikıamUm, 1 'iniçli m|a!d|dl©n|n (Jd) fıikraisaınıdla Geınıeillkuır-

m|a|y !Bal§ik|a(nllılğiiratti Ibiir teirledldlüldüi vaır iefian|d|:lm. Bu fiılk-
ınalda «ftç ve ıdıış pdÜjtıilka» dendlilğ'iıme göne mıeisıelllaı 
NATOldain çılklmiaıniıin uyguın dlaca'ğıtnıi veya iKıfoıriis'ıta 
Ibajğılmlsıızülılk liıBaln ıe(tlmianii|n) çloık ilyi oÛdluğıuınu yıatat 
A E T l d e ibuigüın Yaınialnıils|tıa|n Başlbaikıamınııın 'Baişlkiaın ol-
miaisıınııln Ibiıziiim lalteylhlilmlilze olDdlaguınıu bıeÖiııltlein ısiözDar 
ısöylîeiyömieiyeoeikl'Jer (mıi? Biuınada ıbliımiz *ettieıddlü|t var; 
çünlklü sılkıınltııdı ve Iteıklilbi glüıç dl!a)n bÜır pofiiltılkadiır bu. 
Mâsdta Iklainaır ve ylönıatıiım ;k|uıru'lllıaırıiın|dla bulluinıaltı toişi-
lîer dağîl de söıytUeyeoelk'llarlilnıi Iklandieşiilnıe söylielt'iırtiie, o n u 
Ikoınuşit^rıuıılsıa ınıe yaipat;ağılz? G«n'e3kıulrtm|ajy BlaişPilaınfJrğı 
lOİÎairialk Ibü 'kdnıulda BıilkıınitıımiiK: vaır., 

ıBııinu laırz eltaıdk Isltıödlilm afenifl'im,. 

BlA'ŞKıAN ~ M'asalla (geçıanHlande ecibi Oulmlhıuırflyeft 
Halik Paırltiılsii Genlöl 'Baişlklalnıı BceıVİlt, Kııbınis Ikonıuısıuın-
'dla «OoğPud'uır, geç Ib-ilıe lkıa(llıınimış ıbiiır fcaınaırldnır» faflan 
•diiye ihayaınıajt 'vtöıldlii, lılelm liçaridıe, heim dışaındıa. 

H Â K İ M T U Ğ G E N E R A L C E M İ L S E Z G Î N 
(MıİMî Savuınimıa Balkiaınfllıiğı TamlSilÜcisi) — 'Bu belysaimaltııınıı 
l ehe söyledi; şimdi o n a ceza verebilecek miyiz? (|d) 
fılknalsii'nıa (göne oazıa vianmiamiiız gerıeıkliın. 

B A Ş K A N — Hlilçlbiır Ibayamldia bıul'uinlaimiaiz. 

D E V L E T B A K A N I t L H A N Ö Z T R A K — Mıaldlde 
İbu şielklillde ifcalîamıe lahıınldııân zıamıam tialbüî Gönleilkuımiaıy 
Baî jklajnlîüğiınıiin Ibarlödldlüldıü Ibaiklllı. 

H A K Î M T U Ğ G E N E R A L C E M I Î L S E Z G İ N 
(MM iSalvuınıma Balkainllli'ğı Telmılitoiısıi) — Bu fiılkıriaıyı 
çnlkanıırlsıalk lyorjiınide olUuir IdülşlüınceEflndıeyiiz. 

B A Ş K A N — «tç pollOtÜlka» dıily/eDlmu 

T Ü M G E N E R A L M. S U A T E R E N (Koondinatör) 
— Sayın CumihuıibaŞkaınım, ileri sürülen bu endişe 
üzerinde sabahleyin Millî Güvenlik .Konseyi Genel 
Sekreterinin Başkanlığında toplanan komisyonda d a 
duruldu ve bir görüş belirdi; bunları toplasan zaten 
üç Jcişi- Şimdiye 'kadar konuştular , memleketi bu ha
le getirdiler; ne iyi, ne kötü hiç konuşmasınlar . 

S E D A T G Ü N E R A L (Millî Güvenlik Konseyi Ge 
nel Sekreteri) — tyi ve kötü konuşmayı ayırt e tmek 
(hâkim için son derece güç olur; hangi konuştuğu iyi, 
hangi konuş tuğu kötü. Burada gaye, konuşmamalar ı , 
Türkiye 'n in iç ve dış politikası h a k k m d a bir fikir 
beyanında bulunmamalar ı . 

O R G E N E R A L T A H S İ N Ş A H I N K A Y A — Bun
ları kapsıyor ama. 

H Â K İ M T U Ğ G E N E R A L C E M İ L S E Z G İ N (Millî 
iSavunma Bakanlığı Temsilcisi) — Takib i çok güç 
olur, kardeşine veya bir yakınına söyletir Sayın Cum-
hurbaş'kanım. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu hale göre lehte ve aleyhte hiç
bir şekilde iç ve dış politika ile ilgili bir beyanda bu
lunmaları söz konusu değil. Eğer (a) ve (b) fıkraların
daki espri içinde kalarak amaca uygun diye düşü
nülürse, (d) fıkrasını çıkarmakta bence bir sakınca 
ydktur. Çünkü (a) ve (b) fıkrasında, asıl mühim olan 
12 Eylül öncesine Türkiye'nin bir daha gelmemesi, o 
bakımdan da iç, teminat altına alınmıştır. 

Tabiî bu şekle göre, Türkiye'nin seçim sistemi, 
anayasal düzeni vesaire ile ilgili lehte ve aleyhte be
yanda bulunmakda mümkün; ama 12 Eylül öncesi 
ortama gelmemek üzere dikkat göstermek için gerekli 
teminatlar var; (d) fıkrası metinden çıkarılırsa her 
türlü tereddüt kalkabilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Şöyle diyebilir miyiz : «belirtilen kişilerden 
Tür'kiye'nin iç ve dış politikasını menfi yönde etki
leyecek sözlü ve yazılı beyanda bulunmak.» 

KEMALETTtN ALİ KAŞtFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, değerli 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, hâkim her şeyden 
evvel kanunun sarih olarak suç saydığı bir fiil için 
bir ceza vermek mecburiyetinde. Türk Ceza Kanunu
nun 1 inci maddesine göre, sarih olarak suç say
madığı bir fiilden dolayı da kimseyi cezalandırma im
kânımız yok. 

O halde burada önemli olan konu, kanunun sarih 
olarak suç saydığı fiili belirlemök. Bir parti liberaliz
me dayanmıştır, iç politikasını da ona göre düzenler. 
Birisi daha ılımlıdır, birisi dalha devletçiliğe yakın bir 
politika güdebilir ve bugün oluşan partilerimizin prog
ramları da incelendiği takdirde, far'klı görüşler içe
risinde oldukları ortaya çıkacaktır. O halde, iç poli
tikada kimin lehine, kimin aleyhine beyanda bulun
mak; iktidar partisinin iktisadî görüşlerinin lehine bir 
beyanmı bizi suçlu olmaktan kurtaracak, yoksa mu
halefete mensup bir partiye ilişkin beyan mı? 

Sayın Cumhrr'başkanım, Genelkurmay Başkanımı
zın teklifinin başlığında çizilen çizgi, «12 Eylül ön
cesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Ortamına Benzer Bir 
Durumun önlenmesi Hakkında Kanundur. Böyle 
olunca, bütün mesele 1 inci maddeye vurgulanmak
tadır. 

BAŞKAN — 1 inci maddenin (a) fıkrasında. . 
KBMALETTtN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhuı'başkanım. 
Burada önemli olan, siyasî çekişme ve çatışma or-

tannaa bfâizer bir durumun yeniden doğmasına yol 

açacak sözlü ve yazüt beyanda bulunmaktan kaçın
maya vatandaşları ve ilgilileri davet etmektir. 

Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin (a) bendin
de sayılanlar, bu Kanunun (a) bendine olduğu gibi 
yansımaktadır. O halde bunlar, kesinlikle siyasî çe
kişme ve çatışma ortamına benzer bir durumun ön-
lenmesirıe yönelik eylemlerin yasaklanmasıdır. Hatta 
burada -özür dileyerek ifade edeyim- çekişme ve ça
tışma acaba kin ve düşmanlığa yol açacak bir nite
likte olduğu zaman mı suç olacaktır? Bu da çok 
önemli bir konudur, 

O bakımdan ben, Sayın Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi değerli meslektaşımızın (d) bendinin çıkar
tılması konusundaki önerilerine şaihsen katılırım. Zira 
burada meselenin, 1 inci maddesinin (a) bendinde vur
gulanmış olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Efendim, bu daha önce müzakere 
edildi; (a) bendi m^uvacehesinde (d) bendine lüzum 
var mıdır, yok mudur diye. Sonunda (d) bendine lü
zum olduğu kanaatine varıldı. Çünkü (a) bendi, kısır 
parti çekişmeleri diye ifade edeceğimiz, «o bunu yaptı, 
sen bunu yaptın» şeklinde olanları ifade etmektedir, 
(d) bendi ise, Tüı'kiye'nin iç ve dı§ politikasında ka
patılan partililerin üst yöneticilerinin herhangi bir ne
denle mütalaada bulunmalarını önlemek maksadıyla 
yapılmıştır. îkisi arasında kapsam bakımından da, 
kavram bakımıııdaaı da fark vairdır. 

Geçici 4 üncü maddenin <a) 'bendine baktığımız
da, bu (d) Ibendine giren şahıslar yüz kişiyi geçmez. 
Yüz kişinin 'bu memİ€̂ keitin politikasmın lelhinde ve
ya aleyhinde konuşması Tür'kiye hakkında büyük 
ma'hzur teşkil etmez. Bu bakımdan Komisyon ola
rak biz i(d) 'bendinin kalmasında yarar görüyoruz 
ve *bu bendin kalmasının zarar getirmeyeceği göı'ü-
şündeyk. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Sa
yın Cun^uı^başkanım, biraz evvel arz ettiğim ve Sa
yın Kâşifoğlu'nun da söylemiş olduğu gîbi (a) 'bendi 
(d) bendini 'içerisine alıyor. 

Şöyle ki : -«Siyasî çekice ve çatışma» yalnız 
partilerarası çekişme ve çatışma değildir. Bunun içe
risine iç ve dış politikalar da giriyor efendim. Ka
nunun zaten 'başlığı da «Siyasî Çekişme ve Çatışma 
Or'tamına Benzer Bir Durumun önlenmesi Hakkın
da Kanun Teklifindir. Yoksa 'biz, Anayasanın geçici 
4 üncü maddesinin (a) bendine girenlerin şunu veya 
bunu yapmasına göre düzenlenmiş bir kanun yap
ma arzusunda da değiliz. 
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O yönü ile, 'bu (d) 'bendinin metinden çıkmasın
da kanaatimce hiçbir maihzur yok eifendim; çünkü 
kim olursa olsun, hepsini kapsıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî arada 'bir nüans var : Birin

de parti çekişmelerini; yani par t̂iler'ini savunucu ve
ya diğer par'tileri kötüleyici 'beyanda 'bulunmaları 
falan filan, ötekisinde ise tüm; ne İç, ne de dış po
litika (hakkında, Idhte veya aleyhte beyanda 'buluna-
'bilirler ve de yazı yazaibilirler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 
Sayın Cum'huı^başkanım. iMesela 'bir doğum kont
rolü konusunda Anayasa maddesi ile ilgili fıkra be
yan etaıe imkânı kalmaz. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasında olanlar, 
iç ve dış politika konusunda ıgöı̂ üş serdeddbilecekler. 
Fakat paı̂ ti çekişmesi haline getiremeyeceklerdir.^ 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ama 
böyle 'bir ifade yok efendim burada. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasında «Millî Gü
venlik Konseyi veya Anayasa 'Mahkemesi kararıyla 
kapatılan siyasî partilerin mensuplarından partilerini 
veya kendilerini savunma amacıyla da olsa 12 Ey
lül 1980 öncesindeki siyasî çekişme ve çatışma or'ta-
mına 'benzer b'ir durumun yeniden doğmasına yol 
açacak sözlü veya yazılı beyanda bulunanlarla siyasî 
parti mensu'bu olmasalar 'bile böyle bir ortamın oluş
masını ^özlü veya yazılı olarak teşvik veya tahrik 
edenler» deniyor. Yani siyasî parti mensupları, par
tilerini veya 'kendilerini savunma amacıyl^ da olsa 
beyanda bulunamayacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Başka 
türlü de ola'bilir ama? 

'BAŞKAN — Evet, olabilir. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYÂ — Ben 

de onu arz etmek istiyorum efendim. Hem kendini 
savunur, Ihem partisini savunur ama, aynı zamanda 
onun dışında da olabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Maddenin (a) bendindeki kiş'iler 
her bususta görüşdbilirler, konuşabilirler ve yazabi
lirler. Yalnız paı̂ ti çekişmesi, kısır çe'kişmeler 11 
Eylül durumunu meydana getirmemiş olsun. 

(BAŞKAN — yalnız paı'ti çekişmesi değil, «ken
dilerini savunma amacıyla da olsa» diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekröteri) — Ama o ortamı meydana getir
meyecek; o ortamı meydana getirecek bir durum 
yaratmayacak; (d) bendindeki kişiler ise özel olarak 
bunu yapmayacak. 

BAŞKAN — Eve't, (d) bendindeki kişiler (a) ben
dinde var; çün'kü onlar par'ti mensupları. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — (a) bendine dahil olduğu gibi, 
(d) bendinde yazılanlara özel bir yasak konulmuştur. 
O yasak yalnız onlara aittir, diğerlerine raci değil
dir. Diğerler'i Türkiye'nin iç ve dış politikası hakkın
da konuşa'bilirler. Onlar .yani takriben yüz kişi, hiç 
konuşamaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aleyhte 
olursa 'buna muhalefet deniyor. 

(BAŞKAN — Ben şıöyle düşünüyorum : «Anaya
sanın ıgeçici 4 üncü maddesinin (a) bendinde belir
tilen kişilerden, Türkiye'nin iç ve dış politikasını 
menfî yönde etkileyecek sfözlü veya yazılı beyanda 
bulunanlar» desek. 

HÂKilM TUĞGENERAL OBMİL SEZGİN 
(Millî Savunma 'Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum-
Ihur'başkamm, mesela gündemde konu olarak «köprü 
satılması» meselesi var. (Birisi çıkar da «Köprü sa
tılması uylgun değildir» derse, bu mümkün müdür 
efendim? 

'BAŞKAN — «Türkiye'nin iç ve dış politikasını» 
diyoruz, «partilerin veya iktidarın» demiyoruz. Onun
la 'bunun bir alakası yok. O, o par t̂inin politikası 
olur. Türkiyenin iç ve dış politikasıdır konu. Tür'ki-
yenin iç ve dış politikası vardır; yoksa bir partinin 
programını veya iktidarın politikasını değil. 

TÜİMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurlbaşkanım, bu madde nereden 
geldi? Hatırlatmak iç'in müsaade ederseniz arz ede
yim : 76 sayılı Kararda bu var. «Anayasanın geçici 
4 üncü maddesinin (a) bendiyle kendilerine özel ya
sak ı^etirilen kişilerce Tüı^kiye'nin geçmiş veya gele
cek siyasî ve hukukî durumuyla ilgili olarak sözlü 
veya yazılı 'beyanda bulunulmaz.» 

Sayın Cumhur^başkanım, hatırlarsanız, Anayasa 
aleyhinde çalışmalar yapılıyordu. Bunlar, orada bu
rada konuşmasınlar diye ilk hazırlanış şeklinde, «si
yasî ve hukukî» ifadesi konmuştu. Bu yasağın getiril
mesi o zamanki Anayasa ile ilgili çalışmalar arife
sinde idi; 'bu 'bakımdan getirilmiştir. T '̂biî konuşüla 
konuşula buraya kadar gelindi. Malhzurları kabul 
edilerek konuldu. Daha doğrusu huzurlarınıza biraz 
daha tartışmayla gelecek bir hale geldi. Onun için 
buradaki bu genişletilmiş duruma geldi. Faıkat esas, 
76 sayılı Karardan, tatbikattan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Mesela Türkiye NATO'ya girmiş, 
Türkiye'nin politikası bu. Tür̂ kiye bunu benimsemiş. 
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Bu kişiler menfî yönde «'buradan çıkması gerekir, 
toize fayda «ağlamıyor» diye beyanda bıüunamazlar, 
fakat müspet yönde soyleyelbilirler; «Evet doğrudur, 
NATO'da bulunmamız gerekir» diyebilirler.» Tüı'kiye' 
nin politikası budur. Tüı'kiye'nin politikası «Yurtta 
sulh cilhanda sulht»tur. Bu konu Anayasanın baş
langıç kısmında belirtilen hususlardan biridir. Yani 
ar'kadaşımın dediği gi'bi bir partinin politikası değil
dir. Yalhu't yine aı^kadaşımın dediği gibi «köprü sa
tılsın mı, satıknasın mı»; o konu da bir partinin prog
ramıdır; Türkiye'nin politikası değildir. 

HÂKİM TUĞGENERAL CEM/ÎL SEZJGIN (Mü-
lî 'Savunma Bakanhğı Temsilcisi) — 'Sayın Cumhur
başkanım, bizim sıkıntımız şu idi; hükümet politi
kası olarak... 

BAŞKAN — Hayır, biz burada «hükümet» de
miyoruz; «hükümet» demek, Türkiye demek değil
dir ki. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Devlet 
politikası, millî politika. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhuribaşkanım, bu, tespiti ve teş
hisi çok zor bir unsur haline gelir. Mahkemeye 
düştü, savcılığa ıgeleceîk. Yani Tür'kiye'nin iç politikası 
bunu gerektiriyor. Bu nerede yazılı, niye yazılı, han
gi dokümanda var? Yani 'birçok yoruma açık hale 
getirebilir. 

BAŞKAN — Ama uzmanlardan müteşekkil bilir-
'kifi heyeti kuracak ve Tür'kiye'nin politikasına mı, 
yoksa partinin programına mı müdahale etmiştir, bu
nu araştıracak. 

HÂKİM TUĞGENERAL CBMtL SEZGİN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Mahkeme
ye inti'kal edince hâkim Hükümetten soracak efen
dim. IBen de hâkimim; her şeyi, Tür<kiye'nin genel 
politikasını devlet kademesinde'ki kişiler gibi pek iyi 
bilemem; mutlaka Hükümetlten soracağım. 

'BAŞKAN — Hiç sizin dediğiniz gibi olmaz. 
Yani o bir ekonomik politikadır; köprüyü satar ve
ya satmaz, bir fabrikayı özel teşe'bbüse devreder ve
ya etmez. Bu, Türkiye'nin politikası değildir. Bu, ik
tidara gelen partinin kendi politikasıdır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhur^başkanım, o belli olmaz; be
yanı var, hükümet programı var. 

HÂKİÎM TUĞGENERAL CBMIL SEZGİN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hâkim güç 
durumda kalacak, ifade muğlak olduğu için. 

BAŞKAN — Anayasanın Başlangıç kısmında, 
«Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin... Anayasa ; Türkiye Cunühuriyetinin 
kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Ata
türk'ün ıbelirlediği milliyetçilik anlayışı ve ö'nun in-
'kılâp ve ilkeleri doğrultusunda dünya milletler aile
sinin eşit haklara sa'hip şerefli bir üyesi olarak» de
niyor. 

Türkiye bu Anayasa ile hukuk devleti prensibini 
kabul etmiş mi? Etmiş ve bu, devletin malı olmuş. 

HÂKİM TUĞOENERAL CEMİL SEZOİN 
(Millî Savunma Bakanhğı Temsilcisi) — Sayın Cum-
hur*başkanım, afedersiniz, özür dilerim, şöyle bir 
açıklık ıgetireibilir miyiz: «Anayasa ile tesis edüen 
millî politikayı "kö'tüleyici...» 

iBAŞKAN — Anayasa zaten herkesi bağlar. 
ÖRIGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Biz 

bunu sadece maddenin (a) bendinde bulunan kişiler 
için mi yapıyoruz? 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — EVet 
efendim. 

ORGENteRAL TAHSİN ŞAHINKAYA — On
lara on sene bir yasak getirmişiz, özel olarak, 

BAŞKAN — Evet, on sene yasak getirmişiz. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — O 

zaman ne diye bunun münakaşasını yapıyoruz efen
dim; hiç konuşmayalım. 

'BAŞKAN — Çünkü, Devleti bu hale getirmişler 
bunlar. Son üç senedir çekilen sıkıntıları, ondan ev
vel çekilen sıkıntıları 'biliyoruz. Kimdir bunların mü-
sdbbîbi? Milletin kendisi midir, bunlar mıdır? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O 
zaman ceza veriliyor demektir. İleri Sürülen endişe
lere mahal yok. 

ORGENERAL NİURETTIN ERSİN — Bu ya
sak, o insanlara yapılan özel muamele efendim. 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yanlış konuşmasınlar diye efen
dim. 

BAŞKAN — Bunların içinde yazar olanlar da 
var, yazı yazacaklardır; konferans verecekler var
dır; olmaz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Her 
dediği suç oluyor efendim. 

BAŞKAN — Hiçbir şey konuşamaz. Dediğiniz 
gibi bunların içinde belki de başka yerde görev ala
caklar var. 

ÖRIÖENERAL NURETTİN ERSİN — Aleyhte 
olmaz. 

OEVUET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tabiî, 
Anayasadan evvel geçirilen taîtbiki't başka; Anayasa 
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yürürlüğe girdikten sonra bu konuşulsun diyorduk. 
Şimdi bir genişletme olursa ta'biî daha isabetli olur. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 

KBMAL'ETTIN ALÎ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumihuribaşkanım, Siyasî 
Partiler Kanununun 97 nci maddesini müsaade eder
seniz okuyayım : 

«Siyasî partiler, Anayasanın başlangıç kısmında 
yazılı se'beplerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin 
çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 Harekâtına 
ve Millî Güvenlik Konseyinin karar ve icraatına kar
şı heıihangi bir tutum, 'beyan ve davranış içinde bu
lunamazlar.» 

Şimdi görülüyor ki, siyasî partiler, getirilen kısıt
lamalar nedeniyle Anayasanın başlangıç kısmında 
belirlenen hususlar ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 
Eylül 1980 Harekâtına ve Millî Güvenlik Konseyinin 
karar, bildiri ve icraatına karşı herhangi bir tutum, 
'beyan ve davranış içinde bulunamazlar.» 

O halde, özür dileyerek î fade edeyim. Anaya
sanın başlangıç kısmında 'belirlenen... 

BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu, siyasî paı'tilerle 
ilgili konuşmuyoruz, yasaklama konulan yüz kişi 
üzerinde konuşuyoruz. Bunların partileri falan yok. 
Ama 'bunların dışında olan bir kişi, «Anayasanın 
filan maddesi şöyledir, bunun değişmesi lazımdır» 
diye'bilir, yaza'bilir. Elbötte yazacak, üniversitede, 
şurada burada bunun belki münakaşası yapılacak; 
ama özellikle bu kişiler yapmasın diyoruz. 

KEMAUETTİN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle 
'bir neticeye geliyordum; Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesinin (a) bendinde belirtilen kişilerden hiçbiri 
Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen esaslara ay
kırı olarak iç ve dış politika konularıyla ilgili olarak 
sözlü ve yazılı beyanda bulunmasınlar. 

'BAŞKAN — Aklıma geldi de onu öyle söyledim. 
Başka şeyler de olabilir Anayasanın içinde. 

Maddenin (d) bendini hir daha okutuyorum : 
«d) Anayasanın geçici 4 iincü maddesinin (a) 

'bendinde 'belirtilen kişilerden, Türkiye'nin iç ve dış 
politikasını menfî yönde etkileyecek sözlü veya yazılı 
beyanda hulunanlar.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde bir hayli ko
nuştuk, başka s'öz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın özltrak. 
DEVLET BAKANI tLHAN ÖZTRAK — Efen

dim, Millî Güvenlik Konseyi kararı ile Cb) fıkrası 

arasında Ufak bir fark var. Onu da 'bilginize sun
mak için söz aldım : 

1 inci maddenin (a) fıkrası. Millî Güvenlik Kon
seyi veya Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan 
siyasî par'tilerin bütün mensuplarını kapsıyordu ve 
onların gerek övücü, gerekse kınayıcı olarak konuş
masını yasaklamıştı. Burada (b) fıkrasında ise sadece 
«merkez karar ve yönetim kurulları» deyip, partiye 
üye olanların hepsini birden hu kapsam içine alma
manın daha uygun olacağı görüşü ile hareket edildi; 
«Sadece üst organlarını kapsam içerisine alalım» de
dik. 

BAŞKAN — Yani «kurulmuş veya kurulacak si
yasî partilerin mensuplarından yukarıdaki bentde sö
zü edilen kapatılmış siyasî paı^tilerin kapatılma tari
hindeki merkez karar ve yönetim kurullarında bulu
nanları» mı? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet, kastımız o Sayın Cumhur-
'başkanım, ilçedeki adam değil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 11 ve 
ilçedeki adamı kastetmiyor, mer'kez karar ve yöne
tim organlarında olanları kastediyor ki genel baş
kanları da Siyasî Partiler Kanununa göre zaten onun 
•bir parçası oluyor. Böyle yapmayı daha uygun gör
dük. 

BAŞKAN — Bunun kolayı veya küıfı yok mu? 
Kendisi yazmaz da, birisine verir ve o onun imzası 
ile yayımlar; ama ad onun olmaz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, yasak
lamayı daraltıyor; yalnız merkez karar ve yönetim 
kurullarında olanları alıyor. Parti mensuplarını tes
pit etmek mesele. 

'BAŞKAN — Düzenli bir kayıt olmadığı için par'ti 
mensuplarını tespit etmek de bir mesele; ama mer
kez karar organındakiler hellidir. Kasahadaki, köy
deki Ahmet efendi partiye kayıtlı mı, değil mi ne
reden bilinecek? 

HAKİM TUĞGENERAL CEMİL SEZGİN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, partiye kayıtsız olanlar, partiye kayıtlı 
olanlardan da'ha militan oluyor. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi (c) ve (d) fıkralarında yapılan bu son 
değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okultuyorum : 
MADDE 2. — iBu Kanunda yazılı suçların sıkı

yönetim ilan edilen yerlerde işlenmesi halinde, bu da-
valara sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakdır. 

BAŞKAN — Eveit, sair zamanlarda ait olduğu 
mahkemelerde bakılır. Yani, o bölgede sıkıyönetim 
Üan edilmişse sıkıyönetim ma;hkemelerinin, yoksa 
normal mahkemelerin bakması lazım. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
iBAŞKAN — Evet, yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. Zaten bu zamana kadar, yayımına kadar olan 
süre içerisinde 76 sayılı Karar vardı, ona göre işlem 
yapıhyordu; bundan sonra yürürlüğe (girecek. 

3 üncü madde üzerinde ^öz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

'Maddeyi oylarımza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — 4 üncHi madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Efendim, bugün görüşülecek başka bir konu yok

tur. Son kanun teklifimizi de yasalaştu-mış bulunu
yoruz. Böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 
bugüne kadar '1'89 birleşim yaptık Ve ^ 9 da tasan 
ve teklifi kanunlaştımıış olduk. 

Birleşimi burada kapatıyorum ve bir daha açıl
mamak üzere kapatıyorum. 

Başta Mülî GüVendik Konseyi üyesi arkadaşla
rım olmak üzere emeği geçen Genel Sekreter, Genel 
Sekreter yardımcısı, komisyon başkan ve üyelerine 
ve diğer «bütün arkadaşlara teşekkür ediyor, bundan 
sonraki çahşmalannda başarılar diliyorum. 

Kapanına Saati : 12.30 

«•» 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 744 

12 Eylül 1980 Öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Ortamına Ben
zer Bir Durumun Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (M. G. Konseyi : 

2 /173) 

5 Aralık 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANUĞINA 

12 Eylül 1980 Öncesi 'Siyaın Çekişine ve Çatışma Ortamına Benzer Bir Durumun önlenmesi Hakkmda 
Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Geregmi arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkam ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin çağrısı ile gerçekleştirdiği 12 
Eylül 1980 Harekâtı ve büyük çabalarla oluşan huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması ve ger
çekleştirilen parlamenter demokratik sistemin sağlıklı biçimde devam etmesi, geçmişte meydana gelen siyasî 
çatışma ve çekişme ortamına benzer bir durumun doğmasının önlenmesi amacıyla bu Kanun teklifi hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Kanun teklifi hazırlanırken Anayasanın geçici 4 üncü maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu ile getirilen il
keler ve yasaklamalar gözönünde bulundurulmuştur. 

Adalet Komisyonu Rapcmı 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 5 Aralık 1983 

Adalet Komisyonu 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kanun teklifi ve gerekçesi komisyonumuza havale edilmekle incelendi. 
Teklif komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına sunulur. 

Başkan 
Edip GÜLTEKtN 

Hâk. A)l)b. 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkv Aljb. 

Üye 
Tevfik ODMAN 

Hâik. Bnb. 

Üye 
Kemâlettin ALİKÂŞİFOĞLU 
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TEKLİF 

12 Eylül 1080 Öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Or
tamına Benzer bir Dununun önlenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1.'— a) 12 Eylül 1980 tarihinden son
ra kanunla, Millî Güvenlik Konseyi veya Anayasa 
Mahkeıpesi kararıyla kapatılan siyasî partilerin men
suplarından partilerini veya kendilerini savunma ama
cıyla da olsa 12 Eylül 1980 öncesindeki siyasî çekiş
me ve çatışma ortamına, benzer bir durumyn yeni
den doğmasına yol açacak sözlü veya yazılı beyanda 
bulunanlarla siyasî parti mensubu olmasalar bile böy
le bir ortamın oluşmasını sözlü veya yazılı olarak 
teşvik veya tahrik edenler, 

b) Kurulmuş veya kurulacak siyasî partilerin 
mensuplarından yukarıdaki bentde sözü edilen kapa
tılmış siyasî partilerin kapatılma tarihindeki mer
kez karar ve yönetim kurullarında bulunanları suç
layıcı, övücü veya savunucu nitelikte yazılı veya söz-
1̂  beyanda bulunanlar, / 

c) Millî Güvenlik Konseyinin karar, bildiri ve 
icraatı ile 12 Eylül 1980 tarihinden bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde 
Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri
nin beyanlarını sözlü veya yazılı olarak kötüleyici 
veya küçük düşürücü şekilde tartışma veya eleştir
me konusu yapanlar, 

d) Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin (a) ben
dinde belirtilen kişilerden, Türkiyenin iç ve dış politi
kası konulan ile ilgili olarak sözlü veya yazdı be
yanda bulunanlar, 

Fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suçların yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde 
verilecek ceza bir misli artırıhr. 

MADDE 2. — Bu Kanunda yazıh suçların sıkı
yönetim ilan edilen yerlerde işlenmesi halinde, bu da
valara sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılır. 

MADDE 3. 
rürlüge girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞt 

METİN 

12 Eylül 1980 Öncesi Siyasî Çekişme ve Çaüşma 
Ortamına Benzer IBir Durumun önlenmesli 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
nimsenmiştir. 

— Teklifin 1 inci maddesi aynen be-

MADDE 2. 
nimsenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen be-

MADDE 3, — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 4. 
benimsenmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
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