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I. — GEÇEN T 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, mil
letvekilliğinden istifa ettiğine dair önergesi bil
giye sunuldu. ' 

I). P. Grubu adına Konya Milletvekili Özer 
Ölçmenin, C. H. P. Genel Başkanı Bülent Ece-
vit tarafından müşterek grup toplantısında ya
pılan konuşmada ileri sürdüğü Kurucu Meclis 
iddiaları konusunda; 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftanin, 
T. B. M. M. yerine bir Kurucu Meclis Kurulaca
ğı ve bâzı milletvekillerine Kurucu Meclis üye
liği vaat edildiğine dair çıkan bâzı haberler ve 

Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, Hükü
met - Meclis münasebetleri konusunda yaptık-

Y azılı sorular 

1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak ilinin Safranbolu ilçesinde yapılan 
Devlet hastanesinin doktor ihtiyacının karşılan
masına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1372) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak ilinin Eflani ilçesinde yapılması ka
rarlaştırılan Meslek Okulunun inşa ihalesi ne 
zaman yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1873) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Karadeniz Ereğlisi Cemaller köyünde açılan 
Kur'an kursuna dair yazılı soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1374) 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak ili Karabük ilçesinin polis ve bekçi 
ihtiyacının giderilmesine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1375) 

ANAK ÖZETİ 

lan gündem dışı konuşmalara Adalet Bakam 
Fehmi Alpaslan cevap verdi. 

Plân Komisyonu üyelikleri seçimi için veri
len oyların sayımı sonunda ekseriyet olmadığı 
anlaşıldı ğmdan j 

20 Kasım 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,25'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Mustafa Orhan D aut 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak - Ankara arasında çalıştırılan Motor
lu trenlerin durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1876) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, halen 
ödenmekte olan on liralık çocuk zammının artı
rılmasının düşünülüp düşünülmediiğne dair ya
zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1377) 

7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü mad
desinin değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1378) 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, 
Edirne'deki Selimiye Camii için İsparta'da yap
tırıldığı iddia edilen halılara dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1379) 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Erdoğan'ın, 
Millet Meclisi üyelerinin özel dış seyahat harca
malarına dair yazılı soru önergesi, Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilmiştir. (7/1381) 

SORULAR 

— 88 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — 7 inci Birleşimi açıyoırıım. Çoğunluğumuz vardır. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — CHP Genel Başkam, Zonguldak Mil
letvekili Bülent Ecevit'in, Partisinin ortak grup 
toplantısında söylediği bâzı sözler dolayısıyla ge
çen birleşimde yapılan konuşmalarla ilgili gün
dem dışı demeci ve Adalet Bakanı Fehmi Alpas
lan'ın cevabı. 

BAŞKAN — 17 Kasım 1972 -günlü Birleşim
de Kurucu Meclisle ilgili konular üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ece-
vit gündem dışı söz istemiştir, buyurunuz. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

CHP GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Sayın Milletve
killeri ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Part i Meclisinin 
Hükümetten ayrılma kararını verdiği günlerde 
Meclis kulislerinde estirilen hava ile ilgili ola
rak, 16 Kaşım günü Partimizin Ortak Grup 
Toplantısında söylediğim bâzı sözler, 17 Kasımı 
Cum'a günü, gündem dışı konuşmalarla bu kür
süye getirildi. 

O gün Genel Kurula gelememiştim. Konuş
maları tutanaktan okudum. 

Şimdi bu konudaki düşüncelerimi açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

önce, Gruptaki konuşmamın Cuıma günü bu
rada üzerinde durulan cümlelerini tekrarlanmak 
isterim. Grubumuzun bildiri olarak yayınlamayı 
kararlaştırdığı konuşmamın başlangıcında şöyle 
diyordum: 

«Meclis kulislerinde üyelerimiz arasında ya.-
yılan söylentilere, tehditlere ancıalk yürekli in
sanlar dayanabilirdi. Ancak demokrasiye ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı ülküsüne 
sarsılmaz inanıçla b(ağlı olanlar o sınavı verebi
lirdi. Kulisteki tehditlere eklenen Kurucu Mec
lis üyeliği vaizlerini ancak böyle inançlı kişiler 
ellerinin tersiyle itebilirdi» sözlerim bunlar. 

Sayın Adalet Bakanı, 17 Kasım günü bu 
kürsüden yaptığı konuşmada,, benden, Grupta 
değindiğim vaitlerin, tehditlerin «nereden, han
gi kaynaktan» geldiğini açıklaımamı istemiştir. 

Benim sözlerim yeteri kadar açıktır. Ben, 
Meclis Ikulisindeki «söylenti» olarak yayılan. 
«vaitlerden, tehditlerden» söz ettim. Meclis ku
lisinde bunları kimilerin kulaktan kulağa yay
dıklarını isim isim açıklamak benim üstüme va
zife olmadığı gibi, bunun önemi de yoktur. 

Ben kimsenin bilmediği bir sırrı açıklamış 
değilim. Son günlerde Meclis içi ve dışı siyaset 
kulislerinin havasının bu olduğunu bilmeyen, si
yasetle ilgili bir tek kişi var mıdır ki? 

— Nereden çıkarıyorsun bunları, diye ben
den he^ap sormaya kalkışılıyor?.. (CHP sırala
rından şiddetli alkışlar ve «bravo;» sesleri) 

Bu garip hesap sorma gayreti insanın aklına 
ister istemez şu ihtiım/ali getiriyor: 

Muhtemelen bâzı kimseler düşünüyorlar ki, 
şu Bülent Ecevit'in, Cumhuriyet Halk Partisi
nin -gözünü korkutalım da, kulaktan kulağa ya
yılan söylentileri, tehditleri bir daha açığa vur
masınlar, öylelikle bu söylenti ve tehdit alkımla
rını aksatmasınlar!.. Bu alkımların hızını kesme
sinler!.. 

Açık söylüyorum;, 

Bu tertibe gelmeyeceğiz!.. 

Yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin Hükü
metten (ayrıldığı günlerde değil, siyasal havanın 
gerginleştiği veya gerginleşjtirildiği her devrede 
bu söylentiler yayılmaktadır, gazetelere bile 
yansımaktadır. 

Birkaç örnek vereyim... 

28 Mayıs ve 13 Eylül günleri yazdığı yazılar
da, «Hürriyet» Bjaşyazarı Sayın Ecvet Güresin, 
Kurucu Meclis istek ve söylentilerine değinirneik 
ve karşı çıkmlak zorunluğunu duymaktadır. 
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28 Mayıs günkü yazısında Sayın Başyazar, 
bıı Kurucu Meclis istek ve söylentilerini eleşti
rirken şöyle söylüyor: 

«Bâzıları (bir kere tecrübe edilse de görsek) 
diyorlar-. Biz aynı kanıda değiliz. Zira nıeın'lclke-
tin. tecrübe tahtası olmasına karşıyız \r(4 tecrübe
ye girişeceklerin hiçbir sonuç alamayacağına 
inanıyoruz. Cstelik tehlikeli bir tecrübedir bu, 
nerenle başlar, nerede biter belli değildir:». 

Denıoikrasiyi her zaman: savunan sayın Baş
yazar, P> Eylül 'günkü başyazısında, «Sevimsiz 
Meclis» tartışmaları üzerinde duruyor ve soru
nu şöyle ortaya (koyuyor; 

«Bir karara varmak, gercık.,. Mesele önce 
parlamenter düzenin yararında anlaşıp an'laş-
m anı ak, daha, doğrusu halkoyuna, dayanıp kitle
leri tabaka, tabaka temsil edebilen serbest oyla 
seçilmiş bir demo>kra'tik parlâmento irim, ya da 
sırf bürokrat ve teknokratlardan Ikurulu mec
lislerle deımMlcriatik görüntülü bir sistem mi so
rusuna, cevap ver m Pik...» 

Çene bu yıl Temmuz ayında, Kurucu -Meclis 
söylentileri yoğunlaşınca, «Yankı» Dergisi, Baş
bakan Sayın Ferid Melen'e şu soruyu yöneltmeik 
ihtiyacını duyuyor: 

«Başlattığınız ve gerçekleşmesi gereğine 
inandığınız hususlar gerçekleşmediği takdirde, 
197-1 Ekiminde genel seçimle gelecek bir parlâ
mento yerine yeni bir Kurucu Meclis ihtimali 
var mıdır?:» 

Görev gereği bütün günflerini Parlâiinento (ku
lisinde geçiren, «Cumhuriyet» yazarı Sayın Tur
han İlgaz, Kurucu Meclis söylentisinden, 19 Ka
sım günlkü Cumhuriyet.'te: 

«Hemen tüm üyelerin 'kulaklarına gelen... 
söylenti» diye söz ediyor. 

Bugünkü «Dünya» Gazetesinde ise Sayın 
Bedii Faik şunları yazıyor: 

«Bu arakla önemli olan, aylardan beri sağır 
SuItaiM.ıı dahi 'kulağına girecek kadar yayılıp 
durmuş olan böyle bir söylenti karşısında to'k 
kıllarının dahi oynadığını görmediğimiz birta
kım, zevatın şimdi aynı söylenti Ecev.it' tarafın
dan var sayılır saynlmaz, feryadı /koparıp, de-
-mokı-asi hassasiyeti göstermeleridir:» 

Davanı ekliyor Sayın Bedii Faik : 
«Sizler ne sanıyordunuz ve hâla da. ne sanı

yorsunuz; bir demokrasinin temeli olan secim 
üzerinde bu derece şüphe ve Anayasa karşısın-
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I da bu. derece hafifseme gösterilir de, eloğlu 
bunun ardından ancak demokratik söylenti nıi 
çıkarır?. Elbet (Kurucu Meclis) der yayar, el-

I bet (Elkoyma) der uydurur.» 
I İkmıek ki böyle söylentiler, günlük gazete-
I lerde sözü -edilecek, Başbakana soru diye soru

lacak kadar yaygın.. 
.Ayrıca, Adalet Partisi Gendi Başkanı 8aym 

Süleyman Demi re! de '.14 Eylül günü parltkinin 
Tekirdağ İl Kongresinde yaptığı konuşmada, 
şunları söylüyor : 

«Parlâmentonun, kapatılacağı, yerine Ku-
I rucu Meclils kurulacağı rivayetlerinin zamıan 

zaman fısıltı gazetesinde sürüm yapması yine 
Devleti ve rejimi çürütme maksadına hizmet et
mektedir.» 

1)eğer 1 i a rkadaş 1 arun: 
Benim, siyasette Öteden beni izi)ediğim bir 

I yöntem, siyaset kul isi eninde yayılan ilftiraları, 
söyleutüleri, tehditleri açığa, vurmaktır, kürsü -

I ye. getirmektir, Çünkü, iftira, söylenti ve tevli
di il t yayıcalarının arıklıktan ve aydınlıktan kork-

I tuklarını İrilirim. 
I Bu kez de öyle oldu. Grup'koniismaini.ilı açık-
I lan m. asından sonra günlerdir- Meclis •kuliLslerin-
I de, hatla şimdi aldığım, tellerden, öğreniyorum, 

Meclils 'dışında parti toplantılarında «Hepinizi 
I toplarları» yollu, «Meclis feshedilir» yollu, «Ku

rucu Meclis kurulacak» yollu haberlerin, söy
le ııtıilerin, tehditlerin yayıcıları, hiç değilse şim
dilik susmuş bulunuyorlar. 

I ıBu, benim son günlerde çok yoğunlaşan 
söylenti ve tehditleri kürsüye getirip açığa çr-
!karmamdan ekle edilen Muine i kazançtır. 

Ekle edilen, ikinci kazançsa, bir Kurucu 
Meclis 'kurıılnuısının asla düşüııüleıneyeeoğiniJn, 
Meclis kürsüsünden Adalet Bakanı a^ziyle ifa
de edilmiş olmasıdır. 

I 1961'de bir Kurucu Meclis 'kurulur'ken, ko
şullar bugünkünden çok başkaydı.. Ortada 
Millet Medlisil yoktu, işleyen bir Anayasa, yok
tu. Bir parlâmento ve Anayasa, boşiluğu var
dı. 

I 'Bugünkü koşullar altında 'Kurucu Meclis 
düşünmenin ne (kadar yersiz ve yakışıksız bir 
şey olduğunun bir Hüküımet üyesi tarafından 
bu kürsüde dille getirilmiş olması çok .sevnuli-
1%'idir. Umarım, iki!, gerek Sayın Başibafikan, ge
rek bizzat Sayın Adalet Bak anı, ikide bir se-' 

90 w 
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çilini erin yapılın ayali I eceği yol lu süy 1 e nti 1 er, 
tehditler yayarak Kurucu Meclis kuşkusunun 
sık sık alevlenmesine yo'l açmaktan da artık ka
çı nşıl ar.. 

tüzelinde durulan söylentilerin, tehditlerin, 
kuşkuların, nereden, hangi kaynaklardan gel
diği, beslendiği apaçık ortadadır. 

Normal demokrasi 'kurallarına, uymayan Hü
kümet ve yönetilin! usulleri devanı ettiği süre
ce, !bu türlü •söylentilerim, tehditlerin, kuşkula
rın yayılması, beslenmesi, körüklenmesi çok 
doğaldır. 

'Sayın Adalet Bakanının Cuma günkü ko
nuşmasında değindiği ve ileri sürdüğüm iddia
nın derinine gidebileceğini söylediği «Teşek
küllerin, adlî mercilerin» 'hafızalarını tazele
mek içim, Başbakan Sayın Ferid Melcn'in son 
iki ay içinde söylemiş olduğu bâzı sözleri ha
tırlatmakta yarar görüyorum. 

25 Eylül günü, Sıkı yön etlimin uzatılması için 
yapılan görüşmeler sırasında Sayın Başbakan, 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi kürsüsünden ye
ni bir savaş kavramımı dile getirmiştir. 

Bu, Amerikalıların I9(i() öncesi Lübnan sa
vaşı üzerine ortaya attıklları «dolaylı savaş» 
kavramımı da geride bırakan bir kavramdır. 
Sayın Başbakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
hali, doğrudan doğruya «Savaş hali» olarak 
ilân etmiştir o konuşmasında.. Bu savaş halinin 
bütün şiddetliyle devanı ettiğini ve daha devam 
edeceğini, bu savaş halli devam ettikçe Sıkıyö
netimin kaldırılamayacağını söylemiştir. De
mokratik rejiliu içinde bu savaşın sürdü rüleme-
yee eğimi belirtin iştir. 

İçinde bulunduğumuz hali, Sayın Başbakan, 
Anayasamızın tek seç/mn erteleme gerekçesi ola
rak kabul ettiği «Savaş hali» diye ilân ederse 
ve Parlâmentodaki büyük çoğunluğun seçim
leri! kertelemeyi kabul etmeyeceğini bile bile 
böyle bir ertelemenin sözde gerekçesini daha 
sedimıe bir yıl kala hazırlamaya girişirse, üste
lik bir de demolkratik rejim içimde bu savaşın 
sürdü riilemeyeıceğin i ileri sürerse, rejimin de
ğişebileceği, Meclisin feshedilebileceği yollu 
söylentilere başka 'kaynak aramanın gereği 
var mıdır artık?.. 

TURHAN FEYZİOfJLU (Kayseri) — İftira, 
bunlar, iftira !.. 

.HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) —.Müdaha
le etme i . 
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BAŞKAN — Sayın Dolun, müdahale etme
yiniz lütfen. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Feyzioğ-
ln müdahale ediyor Sayın Başkan, 

İ. KAYAHİAN NAİBOfîLU ((İiresım) — 
Dinle ulan dinle, biz dinliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Naiboğlu, lütfen oturun 
yerinize. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Me
len i bırakınız, bizzat Adalet Bakanı Sayım Fehmi 
Alpaslan Ağustos sonlarında bir dergiye verdiği 
demeçte,. (Yankı, 20 Ağıısitos 1972) aynen şanları 
söylemiştir : 

«Seçim kanunlarında beklenen düzeltme
ler yapılmadan seçimlere gidil m estin im doğru ve 
hattâ mümkün olmayacağı kanaatini taşıyo
rum.>> 

Secim yapılabilmesi için böylesine kesin bir 
şart olarak 'Delirtilen istek nedir?.. Zamanın
da seçime gidilebilmesi için, seçim kanunların
da hangi düzeltmeler beklenmektedir?.. 

Sayın Başbakan, 8 Kasım 1972 günü bu so
ru kendisine sorulduğu vakit cevap bile vermi
yor. 

«•'Secini için bir teklifimiz yoktur diyor.. 
Partilere» seçim Kanununu kemli aranızda - ak
saklıklarını zaten biliyorsunuz - mutabık kaim, 
geçirelim dedik, 'diyor.. 

Hükümet,-seçim kanunlarında «Beklenen de -
ğişiklikler» in neler olduğunu bile söylemiyor. 
Fakat, ' . • • . 

Beklemen değişiklikler olmazsa seçim de ol
maz, diyor-... 

Böyle bir ortam içinde, siyaset kulislerine en 
ileti söylentilerin yayılmasından da-ha doğal ne 
olabilir?.. 

Sayın Başbakanın, bayram günü, 8 Kasım 
günü yaptığı Basın Konferansından bâzı söz
ler alıyorum : 

«Doğacalk Hükümet krizinin bizi başka kriz
ler karşısında bırakması da mümkündür» di
yor Sayın Başbakan.. 

Nedir bu başka krizler?.. Hükümet krizini 
de aşan bir. krizi ima ettiğine göre. ister iste
mez akla paılâmanter rejim krizi geliyor. 

Ne zaman çıkabilirmiş böylesine büyük bir 
kriz?.. Mi/Um Aİükünıeti çekilmek zorunda ka
lırsa çıkaı:m§-.L 

91 — 
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Oysa, ülkemizde demokratik parlâmanter 
rejimin kaderini! 16 milletvekili bir partinin 
genel başkanvekilinin «Partilerüstü» denen bir 
Hü'küımet başında kalıp kalmamasına bağla gös
termekten daha büyük feriz ikörükleydiciiiiği1, kriz 
ıspakülâtörlüğü olabilir mi?.. (€. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Devam ediyor Sayın Başbakan, 
«Biz memleketi hayrına olduğuma inandığı

mız programımızı uygulamaya imkân bulama
yacağımıza kanaat getirirsek, yani yıkıcı ve bö
lücü faaliyetleri önleme, bunun gerektirdiği 
hukukî tedbirler! .alıma, neformlan gerçekleştir
me ve memleketli selâmetle seçimıe ve anormal de-
nıokraıtlilk düzene ulaştırma konularında gıe-
r-okli desteği göreceğimize inanırsak göreve de
vam ederiz. Aksi halde, herkes tarih ve millet 
önümde sorumluluğunu yüklenir», diyor.. 

Yani Sayın Melen'in Başbakanlığa devama 
sağlanmazsa, «Herkes tarih ve millet önünde 
sorumlu» olacak!.. Ve ilâve ediyor ISayın Baş-
bakan, 

«Zamanında seçjilm yapmamızı dâhi engelle
yebilir bu durumlar!.. 

T. B. M. M. üzerinde, demiokratik rfejim, üze
rinde, bunlardan daha açık baskı ve tehdit ola
bilir mi ki, Sayın Adalet Balkanı, ve hemen ar
dından - gazetelerin yazdığına göre - Ankara 
Savcı Yardımcısı, 

Nereden çıkıyor bu tehditler, söylentüler? 
diyor, 

Bu söylentilerin kaynağı nedir? Diye bana 
soru sormaya kalkışıyorlar. 

,En başta sizlerin sazflerjiınden çıkıyor, Sa
yın Başbakan, Sayın Adalet Bakanı; (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) En başta sizlerin kafa
larınızda saklı duran ve zaman zaman açığa vu
rulan niyetli erdir, bu söylentilerin başlıca kay
nağı!.. 

Herhalde, 
Başbakanın sözlerinden bu anlamları nasıl 

çıkarıyorsun? Diye soramazlar bana.. 
Başka bâzı partiler de bu anlamı çıfkarmış-

tı r ; basın da ibu anlamı çıkarmıştır. 

fSaym Adalet Bakanı bile Cuma günü bu 
kürsüden açıkça itiraf ettiki Sayın Başbakanın 
bu kuşku uyandırıcı, baskı ve tehdit anla'mı ta
şıyıcı sözleri basında da bu yfönde yorojmlanmış,-
tır... Hattâ yine Sayın Adallet Bakanının açık-
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I laimasma göre, Başbakanın sözleri, «Bizzat Hü-
I kümetıiın bünyesinde münakaşa» edilmiştir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu değşitirilmıek is-
I İt eridiği zaman, değiştirilmıezse kriz olur, seçim 
I yapılamaz, gibi tehditlerde bulunul!ursa.. 

ıSıkıyönetfüm uzatılmak istendiği zaman, 
memleketin halli «Savaş halli» olarak ilân edilir 
ve bu savaşın demokratik rejimdıe yürütüleme-
yeeeğiı açıkça ifade edilirse.. 

Mjelen Hükümeti desteksiz kalma durumuy
la karşılaştığı zaman, 

Bu Hükümet ayrılmak zorunda kalırsa Hü
kümet krizinden daha başka krizler çıkar, yol-
lu, 

Seçimler zamanında yapılamaz, yollu, 
I Herkes ımüllet ve tarih önünde sorumlu olur, 
I yollu, Itehditler savrulur, baskılar yapılırsa, 

bu söylentilerin, tehditlerin, baskıların Parlâ-
mjento kulislerinde de yansımasına, böyle söy
lentilere karşı en büyük duyarlılığı gösteren 

I Parlâmento kulislerinii de karıştırmasına şaşı
labilir mi?. 

Helle Sayın Başbakanın, bu baskılan, tehdilb-
lerii, Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümetten ay
rılıma kararını verdiği sırada or/taya atılırsa, 
C. H. P.'yi bölmek için fırsat kollayanların, 
bundan yararlanmaya ıkalkışmaya.caıkları (düşü
nülebilir mi?.. 

Tehditlerin hedefi yalnız biz de olmuyo
ruz, Hükümete üye veren partilerden Adalet 
Partisi de karar verme günlerinde, bu türlü teh
ditlere, baskılara hedef olmuştur. 

I |En başlta Hükümetin başımdan gelen bu teh-
I ditler, baskılar, yan destek ateşinden de yok-
I sun bırakıknamınştır. 

'Tehditlerin kaynağını soruyor benden Sa-
I yın Adalet Bakanı, haberlere göre Ankara Sav

cı Yardımcısı da tehditlerin kaynağını sorma
ya kalkışıyor benden.. 

Doğrudan doğruya Başbakana ilişecek ce
sareti göslteremezlerse, açsııınlar büyük gazete-
lerimıizden birlinin dünkü sayısını, Türk siyase-

I tine yön vermiek iddiasında olan bir ünlü ya
zarın yazısını okusunlar!.. Destek ateşinin baş
lıca kaynaklardan birini de o yazıda bulalcafc-
lardır. Yazının iiki paragrafım aynen okuyo
rum: ' 

^Başbakan Ferid Melen Itehdit ediyormuş. 
j Ne diyormuş?.. Diyormuş ki, (Eğer sayasî buh-
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ran halledilmez, herkes tarih, önünde soımîmlu-
luğunu yüklenmezse, selimlerin zamanında ya
pılması tehlikeye girer».. 

:Saym yazar devanı ediyor, «Xıe tehdidi, bu
na uyarma bile denilmez. Çünkü alternatif 
Türkçe bilen herkesin anlayacağı şekilde 12 
Mart muhtırasının içindedir ve seçimlerin er
telenmesi! değil, İm Parlâmentonun feshedilme-
sidir,».. 

Neyin alternatifi bu Parlâmentonun feshe
dilmesi?.. Sayın Feri'd Melen'in Başbaikanlığı-
mn alternatifi bu Parlâınenltonun feshedilme-
si... 

Eğer bu Parla meıtonun, eğer T. B. M. M.' 
nin, eğer Türk demokrasisinin 'kaderi, 16 mil
letvekili bir küçük partinin «Partilerüstü» sı
fatlı Genel Başkanvekiliinin Hükümet başında 
tutulup tutulmanı a sın a bağlıysa, zalten 'şimdi
den, Parlânıentıonun feshi halinde içine düşe
ceğimizden daha büyük-bir krizin içindeyiz de
mektir. (D. P. sıralarından gürültüler ve «Va
tanseverliğine baık», «Vatanseverparti o.ı» ses
leri) (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

!Tüılki!ye'ni!n sosyal ve ekonomik görüşleri 
bakımından en tutucu siyaset adamlarından 
birli, bir «Partilerüstü Reform Hüküm eltine Baş
bakan olacak... Sonra da bu Parlâmentoyla re
formlar yapılamuyor diye seçimlerin yapılamaya
cağı tehditleri yayılacak... Parlâmentonun fes-
ıhinden söz edilecek.. ve, 

Bu söylentileri nereden uyduruyorsun di
ye C. H. P. Genel Başkanından hesap sorula
cak!.. Bunda a'kıl, mantık var mıdır 1. 

Bu türlü söytlentilenin, tehditlerin ordu
muzdan geldiıği'ne dair hiçbir belirti yok orta
da?.. Herhangi bir komutanın bunu imâ edici 
bir sözü bile yok oritada.. 

Fakat kendi körükledikleri siyasal buna
lımı uzatmak isteyenler, normal demokratik 
rejimde hayal bile edemeyecekleri kudret mev
kilerini kendi ellerinde ve partal erinin elinde 
tutaibilimiCik için bunalım spekülâtörlüğü ya
panlar, tehditler savuranlar, ordumuzu da güç 
durumda bırakarak, Parlâmentoya ve partile
re karşı, 

Dediğimizi yapmazsanız, bizi., işbaşında .'tut
mazsanız, seçim de olmaz, Parlâmento da ol
maz, havasını kasıtlı olarak yaymaktadırlar 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Hatırlayanız, Melen Hükümetlinden önceki 
«Partilerüstü» Hükümetlin de son günlerinde bu 
Parlâmentoyla ve partilerle işler yürümez ha
vası; Hükümetin başarısızlıklarını Parlâmento
nun ve partilerin üsltüne yıfcma havası kasıtlı 
olaraık yayılmak istenmedi m i l . 

Sayım Melen'in bir farkı şurada İd, bu tür
lü sözleri söiylüyor, ıbu türlü kuşkuları, tehdit
leri! ortaya sürüyor.. Gerdkli gördüğü etikiyli 
yapıyor, istediği sonucu alıyor,.. Fakat ondan 
sonra, muradına erdikten, sonra, «Öyle söyle
mek dıstemedümdii» diyerek, «Maksadımı aşmı
şım» diyerek işin içinden, sıyrılmaya kalkışı
yor... Kendi partisi bildiriler yayınlıyor, ken
di partisinden Balkan arkadaşı teminat veri-
lyor «Başbalkan mafesadını aşmıştır» diye... 

Bunun en son örneğini bugün öğlen ajansın
da dinledik, Sayın Başbaikan A, P.'nin kararı 
belli olmadan önce «Devir» Dergisine yine tettı-
dü'tli bir demeç vermiş, fakat dergi çıkıncaya 
kadar A. P.'nin kararı belli olunca, şümdi söz-
leriıni tevil ediyor. 

Aslında (Sayın M;elen hiçbir vakit maksadı-
nı aşmıyor... Uygun zamanlarda maksadını apa
çık orftaya. çıkarıp, maıksadma ul aştıktan son
ra, «Maiksadımı aşmışım» diyor... 

Oysa Sayın Melen'i yakından tanıyanlar, 
'kendisinin olsa olsa, «(Reformlar yapacağım» 
de liken maksadını aştığına inanabilirleT. 

Maksadımı aştığı bu kadar sık sık iddia edi
len ibir Başbakanın ya kendi kafasında kendi 
maksatlarını iyice belirlejmesli veya daha de-
mokraltiik maksatlar haline getirmesi ya da, 
özellikle geçmekte olduğumuz şu nazik dönem
de, maksadını doğru dürüst anlatacak biçimde 
konuşmaya kendini alıştırması beklenir. 

Bayın arkadaşlarım: 
Kuliste kim kime ne söylemiş?.. Kümler han

gi söylentiyi veya 'tehdidi hangi kaynaktan 
Ikapıp kimlere., nasıl yaymış ?.. Buna dair bir
takım bilgiler, isimler elbette bende var... Bel
ki bir çoğunuz benilm, bildiklerimden daha ço
ğunu biliyorsunuzdur. 

Elimde şu anda Meclis 'dışında da bu türlü 
konuşmalara tanık olan ve gerekirse ifade ve
rebilecek] ernıi söyleyen kimselerin telleri de 
var, 

Fa'kait bu isimleri bu kürsüden açıklamanın 
veya gidip Ankara Savcı Yardımcısına ihbar 
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etmenin bir anlamını görmüyorum. .•Söylentile
rin. kaynaklın11], burada verdiğim ve hepinizin 
zaten. bildiğiniz örneklerden. de görüleceği gi
bi, ortada, dururken, Hükümetin başında, ve 
ve i inle dururken, bu söylentilere ;ka,])il.anlaHa 
veya, bu söylentileri yayanlarla uğraşmanın 
gereğini de görmüyorum. 

;\ior*mail. demokratik rejimde kendileri ve
ya partileri için herhangi bir şans görmeyenle
re olağanüstü güçler sağlayan siyasal koşul
lar ve Hükümet İri çilin i sürdürüldükçe, böyle 
söylentilerin, tehdit leHİnı esas kaynaklar] sun
in eıyeıcekitir. 

Ancak ,durumu açığa vurduğumu/ için, bel
ki bir süre söner gibi olacaktır, kiilleııece!ktii'. 
Fakat ilk fırsatta yeniden alevleııecektir. 

-Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ıbir parti-

ııin. grubu 'adına yayınlanan bir 'konuşmanın he
sabini: Büyük Millet Mr'clisi dışında hiç kimse
ye verecek değilülm... Hangi kaynaklardan nasil 
olduğunu herkesin çok ilyi bildiği söylentilere 
kapılan, isteyerek veya, istemeyerek bu söylen
tilerin yayılmasına, 'katkıda bulunan milletve
killerini, senatörleri elbette gidip savcılığa ih
bar edecek de değilim. (D. P. sıralarından 
«Açıkla, -açıkla» sesleri) 

Ama, S>aıym Adalet Balkanının (-uma günii 
bu kürsüden söylediği' gübi, yetkili mercilerin 
konuyu derinliğime araştırmasında doğrudan 
doğruya söylentilerin kaynaklarına git m esinde 
elbette büyük yarar görürüm. 

Benim bâzı sözlerimi ikide bir ihbar sayan 
Ankara. Savcı Yardımcısı veya kendini yetkili 
gören herhangi merdi varsa, o nnerci müm-küil
se benim, bugün burada söylediklerimi de ihbar 
saysın, ve söylentilerin, baskıların, tehditlerin 
gözler önündeki kaynaklarına başvursun. Bu 
söylentilerin, tehditlerin, baskıiların başsoruın-
lüları olan Başbakan ile Adalet Bakanından he
sap sorsun. (C. II. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri; 
Sözlerimi bitirirken bir kesin inancımı beliıit-

mek isterim : Kim ne tehdit! savurursa sa.vur
sun, ikim ne terttilp lyaparsa yapsın Türk demok
rasisi kurtulacaktır, millet iradesine dayanan 
Türkiye Büyük Millet Mec'llsi yaşayacaktır. 

'Vii.ee- M'-eclise saygılar sunarını. (C. H. P. 'Ki
ralarından. sürekli alkışlar ve bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Aid al et Bakanı Fehmi 
Alpaslan, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) —- Sayın Başkan, 
pek değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam Sa
yın Bcevit'in gecen Cuima günü bu kürsüde söz 
konusu edilen grubundaki görüşmesiyle, alâkalı 
(konulara değinen sözleri yalnız o kısmiyle bağlı 
katmış olsaydı hakikaten hiç kimsenin ayrıca 
cevap vermesine' lüzum olmadan Yüce Meclisin 
ve Yüce Meclisle beraber Yüce Türk Milletinin 
bir sorumluluk, içindeki zatın hangi meseleleri 
ne ölçüde dile getirdiğini takdir etmesine me
seleyi bırakır ve en iyi, en mükemmel, en yük
sek hâkem olan Aziz Türk Milletinin vereceği 
hükmü beklemenin çok daha isabetli olacağı 
noktasında dururduk ve huzurunuza çıkma ihti
yacını da hissetmiş olmazdım. 

Fakat Sayın Eeevit, hakikaten Türk demok
rasisi bakımından önem arz eden meseleyi bir 
nevi kulis söylentilerine, dedikodu sözlerine 
bağlamak suretiyle geçiştirmekle yetinmemiş, 
bu defa meseleyi Hükümete sıçratmak gibi ken
dince tutacak bir dal aramanın peşine düşmüş 
olduğu içindir ki, kendisine Hükümet adına 
cevap vermek lüzumunu hissediyorum. 

Evvelâ burada pek değerli iki milletvekili, 
bir tanesi grup adına, birisi de şahsı adına Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başjkanmm grupla
rında yapmış olduğu ve kamuoyuna da açıklan
ması kararını verdikleri içtin kamuoyunun malı 
olmuş bulunan kulislendeki tehdit ve kurucu 
meclis vaidleri ile kişi ayartma meselesini dile 
getirdiler ve bu işin Türk demokrasisi bakımın
dan önemine dokunmak suretiyle, Hükümetin 
dikkatini çektikleri için huzurunuzda söz aldım 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanının gelip bu kürsüden bu tehditlerin ve bu 
vaidlerin kimden, ne zaman, nasıl geldiğine dair 
iddialarını delilleriyle ortaya koymalarının en 
münasip şekil olacağını ifade ettim. Bu arada, 
eğer burada bunları söylemezi erse Türkiye'de 
rejimi ayakta tutmak isteyen teşekküllerinin 
mevcudiyetinden bahisle meseleye adlî merci
lerin el koya cağı noktasına işaret etmiştim. 

Burada hemen arz ediyorum; daha yüksek 
huzurlarınızdan ayrılıp Adalet Bakanlığıma 
gitmeden evvel, Cumhuriyetin savcıları hu sö-
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zün altında yatan mânanın ne olduğunu kavra
mak suretiyle mesele ııiaı soruşturmasına geç
mişlerdi, bana yalnız bunun haberini verdiler. 
Kendilerini ayrıca ikaz etmeye lüzum hâsıl ol-
madau bu teşebbüse geçmişlerdi. 

Şimdi, »Sayın Eeevit Türkiye sathında çal
kantılar yaratan bu sözlerin birer söylenti ol
duğunu beyan ediyorlar ve bu arada bir kısım 
basın mensuplarının, yazarların bu meseleyi 
eleştirmiş olduklarına dokunuyorlar ve estiri
len söylenti sözü ile kurucu meclis üyeliği vaadi 
ve bu konuda kulislerde cereyan eden tehdit 
sözlerini san'ki aynı anlamı taşırmış gibi bir şe
kilde Yi'ıkseik Huzurunuzda Türk Milletine tak
dim etmenin çabasına düşüyor. 

Türkçe bilen, hele fazla bilgisi olmasa bile 
sağduyusu, tarihte yaşamış olan bütün milletler 
re örnek teşkil eden Aziz Türk Milleti çok iyi 
bilir ki, söylenti ile özellikle bir parti genel baş
kanının ağzından çıkan kurucu meclis üyeliği 
vaadi ve ona ait tehditlerin aynı mânada ele 
alınması mümkün değildir. 

Vaad,. ancaık o işi yapabilme imkânına sa-
hibolan kişilerden sadır olduğu takdirde önem 
arz eder. Yoksa sokaktaki bir adamın herhan
gi bir şeyi vaadetmesi clbetteki bir mâna ifade 
etmez. 

Kendi partisi içindeki çözülmeleri önlemek 
için olsa dahi söylenti halindeki sözleri menşei, 
mebdei belli olmayan, sebebi, mânası anlaşılma
yan söylentileri bir nevi kurucu meclis üye
liği vaadine bağlamış olması Sayın Parti Baş
kanının, hakikaten Türk siyasî hayatında üze
rinde ciddiyetle durulması lâzım gelen eza verici 
bir haldir. 

Özellikle şu dakikada yüksek huzurunuzda 
sizlere hitaİbetmek şerefinde olan Alpaslan için 
Atatürk'ün partisi diye yıllarca içerisinde ça
lışmış olduğum bir partinin bugün bu derece 
sorumsuz bir ifade tarzı ile Türk Milletinin, kar
şısına çıkmış olmasından yeniden eza duyduğu
mu arz ve ifade etmeme müsaadelerimizi istir
ham ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; 
Gazetelerde kurucu meclis kurulmak sure

tiyle bu memleketin işleri daha iyi olur mu, 
olmaz mı meseleleri belki söz konusu edilmiş 
olabilir. Hattâ kursağında bir kurucu meclise 
gitmek suretiyle bâzı neticeler elde etmek gibi 

20 . 11 . 1972 0 : 1 

bir hevesi besleyenlerin gazete sayfalarına dö
külmüş ifadeleri de geçmiş bulunabilir. Bun
ların ehemmiyeti yoktur. Böyle bir mevzuu mü
nakaşa eden kişi kend' kafasının, kendi ihata
sının derecesinde kalır ve okuyucu onun hak
kında gere'kli hükmü \ ermiş olur. Ama, tekrar 
ediyorum bir şeyin olabilmesi için ancak o şeyi 
yapabilme kudretinde olan kimseler tarafından 
vaad vuîkubıüaibilir. Bu bir söylenti değildir, 

ORHAN BİRiGİT (Ankara) — Başbakan 
söylüyor. 

ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Başbakan tarafından söylenmiş-
se Başbakan işte o zaman yüksek huzurunuza 
ve bütün Türk Milleti, Türk tarihî huzuruna 
suçlu olarak çıkar veya Başbakandan daha ile
ri yerlerden geldiği havası yayılmak isteniyor
sa onlar üzerinde durulur, eğer bunlar sebep
siz, mesnetsiz söylenir ve - Türk kamuoyu dal-
galandırılırsa bunun ağır vebali ve mânevi me
suliyeti de elbette söyleyenin omuzlarında ka
lır. 

Simdi, Sayın Eeevit bu konuylo .alâkalı ko
nuşmasının hiçbir merci ve mafcam önünde bir 
sual ve sorgu mevzuu olamayacağına dokundu
lar. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hu
zurunda bunun cevabını vermek mevkiinde bu
lunduklarını ifade ettiler. Benim zaten geçen 
sefer de söylediğim o idi ve şimdi de aynı.şey
leri tekrar ediyorum. Çok isterdim ki, bırakın 
adlî mercileri ama Yüksek Parlâmentonun hu
zurunda, gelip hu işin esasını söylemiş olsa
lardı. Çok tahmin ediyorum ki, kendisine pek 
yakın olan bir kısım sayın üyelerden başka han
gi partiye mensubolursa olsun kendilerinin bu 
yoldalki sözleri hiç kimseyi asla ve asla tatmin 
etmemiştir ve her arksdaşım da görüş ayrılığı, 
kanaat ayrılığı işinde bulunsak bale benim, gi
bi, bir partinin genel başkanı da bu tarzda es
tirilen söylentileri hele. hele böylesine bir nazik 
dönemde Türk kamuoyunu bulandırmak için 
nasıl söylermiş diye bîr duygunun, bir düşün
cenin içine girmişlerdir. Bunu Yüce Meclisin 
yüce takdirlerine ve Yüce Meclis vasıtasıyla de 
büyük Türk Milletinin gerçekten çök ihatalı, 
çok geniş anlayışlarına tevdi ve takdim ediyo
rum. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) —.Yarın basma 
o'ku, kahraman yaparlar. 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Pek değerli milletvekilleri; 

iSayııı Ecevit ıburadaki konuşmalarında ken
dilerinin kapalı tutumaya mecbur kaldıkları 
temjeli, aslı, esası olmadığı için kapalı tutmaya 
mecbur oldukları veyahut da bir defa söylen--
mek suretiyle nasıl olsa yerini buldu, artık üst 
tarafını elde tutayım düşüncesiyle söyleyip de 
derinlere indirmeye muvaffak olamadıkları ko
nular için basından, Adalet Partisinin Sayın 
Genel Başkanının sözlerinden zannediyorum ki, 
istianelerde bulunma ihtiyacını hissediyor ve 
ondan sonra tutuyor meseleyi Hükümet Başka
nına intikal ettirmek suretiyle bâzı konuları 
her zaman olduğu gibi ve bir kısım basın men
suplarının da yaptıkları gibi marifetli bir yo
ruma tabi tutmak suretiyle meseleyi ters isti
kamete sürüklemek arzusunu ister istemez bu
rada göstermiş »oluyorlar. 

Sayın Adalet Partisi Genel Başkanının ken
di kongrelerinde veya bir toplantı yerinde Par
lâmentonun kapatılması sözünü edenlere karşı 
verdiği cevabı, aklı başında ve yeminine sadık 
bu millete hür demokratik rejimi içinde hizmet 
etmek İsteyen hiçbir milletvekili veya senatö
rün reddetmesi mümkün değildir. 

ıBinaenaleyh, Sayın Adalet Partisi Genel 
Başkanının işte bu şekilde «söylenti» diye tak
dim editen aslı var mı, yoik mu, mânâsız, an
lamsız memleketi karıştırmaktan başka hiçbir 
şey ifade etmeyen sözler gibi sözleri bertaraf 
e-timek maksadı içinde konuşmuş olmalarını Sa
yın lEeevit'in Türk kamuoyunu karıştıran sö
zünde kullanmalarını ben salisen yadırgadım. 
Ama elbetteki ayrıca izahına dahi lüzum hâsıl 
olmayan bu, konuşmalar eğer icabelttiriyorsa 
yetkililerle ilgililer tarafından cevabını bula
caktır; bunun üzerinde durma hakkına sahip 
değilim. Ben asıl, Sayın Ecevit'in evirip çevi
rip, Sayın Başjbakanm ve naçizlerinin, maksa
dımızın değil, dilimizin de ötesinde olan hu
susları yüksek huzurunuzda bir başka türlü 
takdim etmek .suretiyle bu işin altından sıyrıl
mak gi'bi bir yol tutması haline temas etme ih
tiyacını duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit, her 
Paılâmjanterin üzerinde titizlikle durduğu ve 
bütün- Türk Milletinin hassasiyetle takib ettiği 
bir konuyu yüksek huzurunuzda, olduğunun 
tamamiyle aksi bir şekilde takdim etmiş olma- I 
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nın ağırlığı altındadır. Güya seçimlerin yapıl
mayacağı söylentileri çıkıyormuş ve bunu da 
Sayın Başbakan ve Sayın Başbakandan sonra 
da bir vesile ile Adalet Bakanı ifade ediyor
muş... E, biraz izanı olan, biraz insafı olan her 
arkadaşımız çok iyi bilir ki, »Melen Hükümeti 
kurulduğundan bu yana, İsrarla ve İsrarla, bü
tün hedefimiz, Türkiye'yi, seçimlerin isabetli 
bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapılabilme
sini temin edecek biı vasata götürmek bizim 
başlıca hedefimiz demiştir ve demektedir. Bunu 
başladığı gün demiştir, programında demiştir, 
ondan sonraki her konuşmasında demiştir ve 
yine de demektedir. Daha bugün yine aynı şey
leri söylemişizdir. 

iŞimdi, insanın hatırına geliyor: Bâzı basın
da sözler, bazan tam mânasıyle değişik anlam 
ifade edecek tarzda çıkıyor. Biz bunu, yazarın, 
muıhalbirin kendi anlayış, kavrayış veya tutu
muna bağlıyorduk. Ama, meselenin üzerinde 
bu kadar ısrarla durulduğuna göre, acaba bu 
dirsek temaslarıyle bu tarzdaki bir isnadı Hü-
met Başkanının üzerine yığmak için daha çok 
öncelerden bir tertibe girişildiğini mi kabul 
etmek lâzımgelir, diye düşünmekten kemdi ken
dimizi alamıyoruz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ana
dolu Ajansının bültenlerine bakın. 

ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarını, değerli 
milletvekilleri; Sayın Ecevet'in Sayın Başba
kanın, sıkıyönetimin uzatılmasıyle alâkalı, yük
sek huzurunuzdaki bir konuşmasını ele al
mak suretiyle, akim, hafsalanm asla kabul 
etmeyeceği bir yoruma tabi tuttuğunu bu
rada dinlediniz : «Sayın Başbakan yeni bir 
savaş anlamını dile getirmiştir. Hattâ do
laylı savaş kavramını da geride bırakmak su
retiyle, savaş, halini ilân etmiş demokratik 
rejim içinde bu savaşın sürdürülemeyeceğmi 
söylemiştir,» diyor... Sayın Başbakanın, yüksek 
huzurunuzda bir savaş halinin varlığından 
bahsetmesi, Türkiye'yi milletiyle, vataniyle 
bölmek, Türkiye' ııin Türk Milletinin, hiçbir za
man kabul etmeyeceği, Türkleri insan olarak 
yaşatmaktan uzak tutacak komünizmi Tür
kiye'ye getirmek için, içerideki maşalarla, 
dışardaki imkânlar karşısında âdeta bir sa
vaş halinde bulunduğunu burada beyan etti; 
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komünistlerle savaşı dile getirdi. (Demokra
tik Parti ve M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O sa
vaştan ürken var... 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Eğer Türkiye, komünistlerin 
taktiği içerisinde, ucu dışarıda olan, dışarı
dan akın akın para gönderilmek, akın akın 
malzeme gönderilmek, avuç avuç silâh gönde
rilmek suretiyle Türkiye'de isletilmek istenilen 
faciaya karşı Türk Milletini bir savaşa ça-
ğırdıysa, o, ancak vatan vazifesini yapmış
tır arkadaşlarım. Bundan yalnız yalnız, ey
lemcileri himaye eden zihniyet müteessir olur; 
onun dışında hiçbir kimsenin müteessir ol
ması mevzuubahis değildir. (Demokratik Parti 
ve M. G. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri.)! 

Başbakanın bu sözlerini, getirip bu nok
taya bağlamak ve hiçbir zaman Başbakanın 
ağzından çıkmamış «Hür demokratik rejim 
•içerisinde bu savaş yürütülemez,» tarzında bir 
söz geçmediği halde, bunu sanki böylece söy
lenmiş gibi takdim etmek, bu, - kendi tabirle
riyle - uydurmacının ta keındisi olmak lâzım
dır ve böyledir. Bunu sureti katiyede reddede
riz. Bir savaşın içerisindeyiz : Memleketi 
bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen ve bu 
memleketi, bilerek, bilmeyerek, kendi içeri
lerinden gelen bir duygu ile veya dışarıdan 
olan beslenme ile dış ülkenin avucuna atmak 
isteyen insanlarla sonuna kadar elbette ki, 
mücadele halindeyiz ve bunda Türk Milletiyle 
bir ve beraber olduğumuz inancını taşıdığımız 
için müsterihiz arkadaşlar. (M. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlaı.) 

Sayın Ecevit bu arada benim sözlerimi de 
aldılar. «Seçim kanunlarında beMenilen dü
zeltmelerin yapılmaması halinde seçimin ya
pılması doğru olmaz ve hattâ mümkün olmaz.» 
demişim ben. 

Seçim kanunlarında bir düzeltmenin lüzu
muna her arkadaşımız gibi, Hükümetiniz de 
tamamıyle inanmış bulunmaktadır. Bunu prog
ramında arz etmiştir, Yüce Meclislerin güven 
oyuna mazhar olan programında arz etmiş
t i r ; bunu her vesileyle söyler ve her bir mil
letvekili arkadaşımdan bu konuda mutlak 

I surette bir iyiniyet talebi gelmektedir. Bina
enaleyh, Seçim Kanununda bir değişme 
istenmesi ve bu değişmenin yapılmasının lü
zumuna işaret olunmasını, Türkiye'de, değil 

I Alpaslan'ın, hiç kimsimin kudretinde olma
yan, ancak ve ancak bir Anayasa değişikliği 

I halinde mevzubahsolabilecek. seçimlerim 1978 
I Ekiminden de sonraya atılması haline bağla-
I mak için ya hukuku bilmemek, yahut da, mak-
I satlarımız içerisinde sözlerimizi bir başka 
I yöne yöneltmekten başka çıkar yol bulunamaz 
I arkadaşlarım. 

Bizim söylediğimiz şu: Yapılması lâzımge-
I len işler vardır. Realist olmak icabeder. Türki-
I ye bir tehlikeli geçitten geçmiştir. O tehlikeli 

geçiıte Türkiye'yi hangi şartlar getirmiştir; o 
I tehlikeli geçitte kimler daha ziyade vebal al

tındadır1? Bunu çok uzağa varmayacak olan 
I tarih gösterecektir; inanıyorum. Onun şimdi 
I münakaşasına yer yok. Ama bu noktaya. gelen 

Türkiye, o geçitten geçtikten sonra birçok şey-
I leri yapmaya mecburdur. Bunları yapmadığımız 

takdirde elbette ki, seçim yapılması zor olaeak-
I tır; yapacağımız seçimin somunda yine müna.ka-
I salar ortaya atılacağı için, bunun Türk Mille

tinin ne fine olması da mevzuubahis değildir. 

I Şimdi, «Seçim Kanununda değişiklik yapa-
I caksınız ama, hangi noktalarda değişiklik yapıla-
I cağını Hükümet bile bilmiyor...» Hükümet çok 
I şey biliyor arkadaşlarım. Hükümet biliyor ve Hü-
I kümet bütün hazırlığını yapmış haleledir. Hükü-
I met, parti liderlerine müracaat etmek suretiyle, 
I Seçim Kanununda yapılacak olan düzeltmeler 
I için partilerarası bir komisyon kurulmasını arz 
I ve talep etti. Sayın parti genel başkanları bü

yük bir anlayışla lütfetti, kabul ettiler ve Sa-
I yın Meclis Başkanımızın da lütuf kâr alâkalarıy-
I le böyle bir kuruluş meydana getiriliyor. Evve-
I lâ, bu seçim 'kanunlarındaki aksaklıklar nedir, 
I onlar ortaya serilecektir; ondan sonra bu ak-
I saklıkları giderecek en iyi tedbiri nasıl bulabile-
I ceğiz meselesini elbette o komisyona seçilecek, 
I bu mevzularla alâkalı değerli arkadaşlarım Hii-
I kümet kadar bilecek: insanlar olacaktır; ama Hü

kümet de elinde bulunan bütün vesikaları, Av
rupa memleketlerindeki seçim sistemlerine'ait 

I olan tercümeleri ve kendisinin de görüşünü tak-
I dim etmek suretiyle meseleyi oluşturacağız. Bu-
I nu, Hükümetin nasıl bir değişiklik yapılmasını 
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bilmediği noktasına bağlamak için, meseleleri bil
memek Areya bildiği halde öyle görünüp, başka 
türlü takdim etmek gibi bir huya sahip olmak Jâ-
zınndı r. 

Sayın Ecevit, yine çoğu zaman olduğu gibi, 
burada benim geçen seferki konuşmamı bir baş
ka yoruma taibi tuttular: Hükümet- bünyesini d e 
de, Sayın Barbakanın Bayram Gazetesine vetdi-
ği konu münakaşa mevzuu olmuş, filân... Arka
daşlar, ben meseleyi getirdim. Basın, Sayın Baş
bakanın Bayram, (lazetesine verdiği bir beyanatı 
başka türlü yorumladı, (Basın d ey ine e tümü 
değil, biı- kısım basın.) Bunun doğru olmadığını 
hesaba katmakla beraber, bu tarzda bir yoruma 
elverişli bir konuşma geçmiş mi, geçmemiş mi 
meselesini Hükü met içerisinde a rkadaşları m iz 
Başbakandan soldular. Gayet tabiî, Sayın Ece
vit *m zannettiği1 gibi, vehmettikleri gibi, başka 
yoklan Başbakanlığım sürdürmek isteyen bir 
Başbakanla karşı karşıya değildir, Hükümetiniz. 
Başbakanın da kusuru olduğu zaman, hatası ol
duğu zaman, Hükü linetin içerisinde, kendi parti
sinden olmama rağmen ben veya. bana takad
düm ederek herhangi bir partili bakan, arkadaşı
mız, yahut da hiçbir partiye mensup olmayan 
çok değerli bakan arkadaşlarımız, her türlü su
ali de yöneltiriz, tenkidi de yaparız ye meselele
ri orada münakaşa etmek imkânına da sahibiz-
dir. Bunda 'başka türlü tefsir edilecek taraf da 
yoktur. Meseleyi görüştük, konuştuk', getirttik 
- şimdi okuyacağım huzurunuzda - gördük ki, 
hiç de yorumlandığı gibi değil, hiç de geçen se
fer burada, veya. bu defa burada dile getirildi
ği gibi bir söz geçmemiştir. Realitelerden hare
ket etmek suretiyle, memleketi biran evvel se
lâmet li bir seçime götürebilmenin, vasatına er
dirmek için mesuliyet sahibi bir başbakanın ya
pacağı konuşmayı yapmıştır; açıklamayı yapmış
tır. Bütün hedefimiz budur ve Başbakanın asıl 
büyük ikazı, işte şimdi üzerinde münakaşa, aç
tığımız gibi, bâzı konuları Türk kamuoyuna- yay
mak suretiyle Türkiye'nin havasını bozmamak 
temennisinin izharından başka bir şey de değil
dir. Keşke sorumlu mevkide olanlar, bırakın 
siz sorumsuz mevkide olanları, buna riayet etse
ler, Türkiye zannediyorum ki, çok daha kısa za
manda, çok daha rahatlık içerisinde hedefine 
doğru ilerleme imkânını bulacaktır. 

Sayın Eeevit'in dokunduğu konulardan bir 
tanesi de şu : 16 kişilik gruplarıyla (Millî Güven 
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Partisini kastediyorlar) olağanüstü şarlların ge
tirdiği kudret elde etmişiz biz... 

Değerli milletvekilleri, sizin huzurunuzda 
mutlak ve mutlak samimiyetimle ve ciddiyetle 
ifade ediyorum: Hükümetiniz hiçbir zaman ken
disinde kudret vehmedecek kadar aklını yitirmiş 
bir Hükümet değildir. Hükümetiniz, ancak, ne 
kadar çok hizmet edebiliriz de bu memlekette 
hizmet verdiğimiz süre içindeki zamanımızı de
ğerlendirme imkânını buluruz diye bunun endi-
şesindedir ve Hüküinelinizin içerisinde hiç bir 
arkadaşımız hiç bir zaman partili sıfatıyle orta
ya çıkan insanlar olmamışlardır. Olmazlar, o 
kadarını bilirler. Kudret vehmedecek, belki bel
ki kendine has düşüncelerini kendisi için bir 
kuvvet kaynağı telâkki eden insanlar kendileri
ni böylesine bir boy aynası karşısında görebilir
ler. Ama Hükümet, öteden beri taşıdığı inanç 
içerisinde, memlekete yapacağı hizmetleri de 
plân 1 almaş, hedefleimiş olarak, ıkendine düşen 
vazifeyi görmekten başka. - tekrar ediyorum -
kendisinde bir kudret vehmetmek gibi bir has
talığın. içerisinde değildir. 

Beni çok -müteessir eden, Sayın Eeevit'in 
asıl bir konuşması da oldu; «Başbakan alterna
tifi olmadığından» bahisle; «'kendisini böyle 
takdim etmek istiyormuş; sosyal ve ekonomik 
açılardan, en tutucu adamın, Türkiye'de Baş
bakan olmasının bir talihsizlik olduğu vakıası 
ile karşı karşıyaymaşız.» 

Sayın Ecevit müsaade etkinler, burada bir 
hâtıra/mı arz etmek istiyoruinı. Cumhuriyet 
Halk Partisi içerisinde idik, çetin kavgalar ce
reyan ediyordu ve bir parti 'incelisi toplantısın
da bulunuyorduk. Sayın Ecevit o zaman, ki 
18 nci kurultaydan sonraki parti 'meclislerinde 
SayınMelen'e 'karşı; sizin için bâzı basın, tu
tucu, gerici, 1 ot ocu. yazıyor. Ben. bunları sureti 
Ikati'yede kabul etmiyorum. Sizi, beraberce ça
lıştığımız müddetç-o çok ilerici, reformcu bir 
arkadaş olarak tanıdım. Binaenaleyh bunu 
reddediyorum. Ama, benim, için de, solcu, sos
yalist, hattâ komünist diyorlar. Siz bunları na
sıl karşılıyorsunuz?»' diye bir sual tevcih etti. 
Halk Partisinin içerisinde olan arkadaşlarınım 
hepsi bunu hatırlayacaklardır. Sayın Ecevit bu 
suali sorarken bir takt (Tact) kullanıyordu, 
bunu anlamamak için sebep yoktu. O günler 
basında bir haber çıkmıştı; Sayın Feyzioğhı gü-
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ya, «Sayın Ecevit'e kouııamist diyenin ağzını 
yırtarım» demiş. (O. H. I*, sıralarından gürültü
ler-) 

TURHAN FEYZİOCLU (Kayseri) — Ya
kındı ı*, o da yalandır. 

ADALKT BAKANİ FEHMİ 'ALPASLAN 
("Devamla) —• Şimdi, İm arada eğer Feriki Me-
len'e de; «Hasa camim, sana İm sözleri söyle
yenler - çok affedersiniz - haltetmişlcr» dedirt-
tirebilinse - biz o zaiman sekizler hareketi içeri
sinde idik - iste »'eriye kakın altı kişiyi de; 
«camım;, Feyzioğlu böyle diyor, ondan sonra ge
len Melen de böyle diyor, ondan ötekileri de 
kiimı oluyor?» deyip, kendine göre bir taktikle 
meseleyi uzaklaştırmak istediler. 

Ö zaman... 
BÜLENT ECUVÎT (Zonguldak) — Gizli top

lantılar için uydurma haberler yaymayın Sa
yın Bakan. Bir partinin gizli toplantıları için 
ııydıırmia haberler yaymayın Sayın Bakan. 

BAŞKAN —• Sayın Ecevit, müdahale etme
yiniz. Sayın Ecevit çok istirham ediyorum. 

ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi, şimdi, hayır hakikati söy
leyeceğim.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan mu
hatap kabul etmeyiniz, beyanatınıza devamı, edi
niz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devaaıiila) —• Sinindi... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Simidi gocunmaya mahal yok, hiç. 
gocunmaya ımahal yok. Bir hâtıranı:! • anlatıyo-
riı'm, o zaman parti meclisinde olan her arka
daşım da haysiyetine, izzetinefsine, ricdanma 
tevili etmek suretiyle bu hakikati söylüyorum. 
Çünkü o zaman, .«Hayır, sen tutucu değilsin» 
demiş okluğu zata, bu sefer, «dünyanın en tutu
cu adamı» diye bir hitapta bulundular, onun 
cevabını veriyorum. 

Şilindi hassas noktaya geldiğimiz için Sayın 
Eeevitin mtüidahale zaruretini hissettiğini an
lıyorum. Sayın Melen, o zaman kendisine dedi 
ki; «Bana böyle bir sual sonmsasaydın çok iyi 
ederdin. Ama bu suali sorduğun için sana cevap 
venmeye mecburum. Evet, beraber çalıştık. «Be
raber çalıştık»' demişlerdi. «Kabinede beraber 
çalıştık. Eğer ben bu isem nasıl çalıştık?» anla
mlında. «Beraber çalıştık; ama beraber' çalıştı
ğımız müddeftçc, «eni ne kadar çok freni ediği-
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mi ben biliyorum. Sen, benim samimî inancMiı 
odur ki ; inammış bir 'sosyalistsin.» (M. G. P. sı
ralarından alkışlar) Melen de böyle söylemişti. 

M USTU FA ÜSTÜNDACİ (Konya) — O, 
sosyalizmi 'bitmez. Feyzioğlu için neler söyle-
ıı*ıişitir ? Lütfen onu da söyleyin. (CHP sıraların
dan! gürültüler) 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —• Haa, «Senin için./» (CHP sırala
rından gürüıltıüler). öyle söyleimişltii, Melenin 
sözle »ini aynen söylüyoruım; «Senin için....» 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bilhaissa senatörler lütfen geri
ye gitsinler ve söz atmasınlar. Bilhassa senatör
ler lütfen geriye ve ıs öz atmasınla!', millettveıkil-
leri olabilr, onlara ihitar etmek 'vazifemiz; aıma 
«senatöre, değil. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — «Senin için komünist diyorlar; 
ama ben böyle bir inanışta değilim. Ve bu sözü 
(başkalarından! da duymadım, yalnız, kendisine 
çok hütimeit ettiğim senin kayınpederin semin 
için böyle delmişti» diıye 'bu sözü ısöyledi ve on
dan sonra talbüî sayın Ecevit kapkara kesildi ve 
yerime oturdu. (CHP sıralarından güriiltüleır) 

Şimdi isjte, «tutucu adaım,» dediğin Meleme 
siz D zaiman; «siz, en reformcu aıikadaşıınızsı-
aıız» diyordumuz. Mesele bu. (CHP sırailaırmdan 
gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAC (Konya) — Sayın 
Alpaslan, Feyzioğlu için söylediklerini de söy
ler misimiz'? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Hakikatleri 
taihrif ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayını Çetin Yılımaz, sayın Ay-
tuğ -müdahale eJtmeyin efendim. Sayın Bakan 
inıitün tarihi mesuliyeti, bir hatırasını ziikret-
mıek silintiyle Meclis kürsüsünde konuşuyoi", 
Taıkdir eder, takdir kendisine, ait. Sizin ikazınız
la takdiri 'değişecek değil efendim. 

Sayın Ecevit bulunduğu yerden, gizli toplan
tıların ifade edilemieyeceğini, kendilerini ilgilen
dirmesi dolayısıyla sayın hatibe üıaitniatltıilar. 
Artıık diğer arkadaşlara, bir hatırlatma dimm'ü-
yor. Devam tayuTiın. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Yalan söylüyor
sun. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —• Alpaslan hay altında yaılan söylen
medi. 
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MUSTAFA ÜSTfÜNDAĞ (Konya) — Hep 
yalanı söyledi. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Hiç sıöylemied'i. 

BAŞKAN — Sayım Üsftündağ... 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

1 (Davamda) —• Bu isiöz, cereyan, eden bir vakıa
nın huzurunuzda bir hâtıra olanak sayın Mele
me, o zaman «çıok ileri, reformcu» dediği Mele
me, şimdi' yüksek huz/urunuzda, kendi maksatla-
rıma göre, «dünyanın' en tıuıtueu adaımı» 'diye bir 
sıfat yakıştırmaya tevessül etltikleri içen verÜle-
•bil'eıöeık asgarî ölçüdeki bir cevap olduğu için ar-
zeltınıiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarını, sayın Başbakan Me
len'in, Bayramı Gazetesine verdiği Siorulm - ete-
vaplı beyanını, lütfedeırseniz şurada tam met
niyle lokumak Menim. Çünkü ıbu, 'başka Ibaşjka 
anlamalara almıyor, hakikatten Ibâzı arkadaşla -
rımızı da, hattâ Melen e sempati duyan arka-
daşılarıımızı da ımüteiesisir etmiş olabileceğini ih
timal dahilinde gıömiyornımiı; ama hiç de o mâ
nada, 'sıöylenimemiş olduğunu göreceksiniz;' 

«,— Liderlerle yaptığımız temasların sonu
cundan hor hangi ıbir endişeniz var mıdır 

— Hayır, yoktur. Sadece kendilerimden 
süratle karar verimelerini rica ediyoruim. Askı
da, bir Hükümet, ne program, ne ibültçe. yapa
maz. Bu durum, zamanında seçim yapmıataızı 
ıbilie engelleyebilir.» diye hu Söz. 

Şimdi, bütün mesele şu idi; Cumhuriyet 
Halk Partisinin kendine göıre verdiği karandan 
ısçnra hâsıl olan bunalım, yaratılmak isltenilem 
Hükümet bunalımı içerisinde, elbette ki asıl söz 
fcaihilbi olan parti liderleriniden ve partilerin yet
kili -onganlarmdaın karar h eklem e vaziy eltine. 
düşmüştük. Yapılacak binbir tane iş vardı, 
geeerı sefer de arz ettim. Bir hükümetin, böy
lesine kritik bir dönemde askıda kalmasının, 
üsleri oldukça aksatacağı da bir vakıa. Başba
kan, o kadar, binbir işin içerisinde, acelelik-
le bunu söylemiş, bunu dile getirmiş. Şimdi 
onu, hem de güya Sayın Adalet Partisi Genel 
İdare Kurulunun sanki kendilerine bir tehdit 
havası savurulmuş da, o yolla bir karara var
mışlar gibi bir hâle düşmesi maksadını da taşı
yan bir şekle bu işi götürmek için her halde 
hitabettiğimiz kimselerin akıldan tamamüyle* 
uzak olmaları lâzımgelir. 

FUAT TÜRKOĞLU (Yan) — Adalet Parti
si asla böyle bir şey yapmaz. Adalet Partisi 
bunu kabul edemez. 

BAŞKAN — Sayın Türkoğtlu.. Sayın Türk-
oğlu rica ederim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi, elbette ki böyle bir teh
dide bir defa, evvelâ ne Melen'in, ne de her 
hangi bir kimsenin asla ve asla dili varmaz, ka
fasından böyle bir şey • geçmez, yüreğinden 
böyle bir şey geçmez. Adalet Partisi Genel 
İdare Kurulunda bir karar alırken farzımuhal 
herhangi bir yerden gelecek bir tehdit havası
na kendini kaptırmak suretiyle bir karar alma
sını tasavvur etmek için, meseleleri görmemez-
Mkten gelmek lâzımgelir. Ben fazla tâbir kul
lanamıyorum. 

Şimdi, değerli! arkadaşlarım, yüksek huzu-
nuzda, çok isterdim ki Sayın Başbakan bizzat 
bulunsun, görüşsün. Yalnız, Yugoslav Baş
bakanı misafirimiz burada oldukları için kendi
leriyle meşgul. 

Bir noktayı arz ve ifade etmek istiyorum. 
Hükümet, bugünkü resmî tebliğinde de, bildiri
sinde de açıklandığı gibi, reformları yerine ge
tirmek, Anayasa ve Seçim kanunlarında, lü
zumlu, memleketin haline ve kaderine taallûk 
eden zaruretleri karşılayacak değişiklikleri 
yapmak ve ondan sonra da seçimin en mükem
mel bir şekilde yapılmasını temin edecek vasa
tı hazırlamak ve bütün bunları yapabilmek için 
her şeyden önce, Türkiye'deki anarşizmle ala
bildiğine imanlı, cesaretli! bir mücadele ver
mek için vazifesine devam etmekte ve Yüce 
Meclislerin güven oyuna mazhar olduğu müd
detçe, herhangi bir kudret elde etmek için 
değil, hizmetini arz edebilmek için kendinde 
bulacağı bütün gücü bu uğurda harcamaya 
amade bir Hükümettir. 

Seçimlerin yapılması, yapılmamasının mü
nakaşa edilmesi, abesle iştigalden başka bir 
şey değildir. Seçim mutlaka yapılacaktır, za
manında. Daha evvel seçimlerin yapılması 
arzusunu izhar eden bir kısım zevat vardır, on
ların da düşüncelerine saygı duyarız. Gönül 
çok ister ki, Türkiye bir an evvel o vasata 
gelsin, Türkiye'nin havasını bozmayacak, bu
gün üzerinde münakaşa ettiğimiz gibi meseleler 
ortaya dökülmeden, Türkiye biran evvel hu-
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zurlu, sükûnlu bir hale gelsin, hattâ partiler 
birleşir, Meclislerin işidir bu, karar verirler 
ve daha önce bir seçimle, millete, kendi irade
si içerisinde istediği hükümeti yerine getirmek 
olanağını tanımış oluruz. 

ORHAN BİRG1T (Ankara) — Solmazer'den 
bahset, Solmazer'den. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, müdahale etme-
iyin efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, geçen otu
rumda da Solmazer meselesi üzerinde duruldu
ğu için izninizle bunun cevabını vereceğim. 

Bir defa bu, Millî Güven Partisine atfedi
len bir hal olduğu için, parti yetkilileri bu hu
susta konuşurlar; ama ben burada konuşurken 
bu mevzua geçen sefer de, bu sefer de söz at
mak suretiytle dokunulduğundan, şimdi cevabı
mı arz ediyorum. 

İrfan Solmazer, hep Cumhuriyet Halk Par
tisinde bulunduğumuz zamanlar, Atatürk'ün 
Partisi diye Cumhuriyet Halk Partisinde bu
lunduğumuz zamanlar, bizim.. 

ORHAN OKAY (Konya) — ŞimdÜ Atatürk' 
ün partisi değil mi? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Belli değil o. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Cumhuriyet Halk Partisinain 
içerisinde vazife almış bir aıikadaşımızdı. İrfan 
Solmazer de, bugün Millî Güven Partisinin bün
yesinde yer alan arkadaşlarımız iç mücadeleyi 
verip, Türkiye'nin kaderinin karamakta oldu
ğu inancı içerisinde partiden koptuktan sonra, 
o partiden, kopmuş Millî Güven Partisine geç
miş vö burada Mecliste, diğer eski devreyi bilen 
arkadaşlarımla beraber gayet kıymetli çalışima-
lar da vermiş bir arkadaşımızdır. iSonra, zaman 
geçti, milletvekili olamadı, dışarıda ikaldı. İrfan 
Solmazer arkadaşımız, bizim Genel İdare Kuru-
lumuzdaki bir görüşmeyi, ISaym Cumhurbaşka
nı ile o zaman parti liderimiz arasında vâikıi olan 
bir görüşmeyi ayniyle bir dergiye nakletmek 
gibi bir hatanın içerisine düştüğü için, daha 
bu 12 Mart Muhtıraları filân gedmeden çok çok 
zaman, çok sene evvel Millî Güven Partisiyle 
fiilî ve hukukî alâkasını kesmiş halde idi ve o 
itibarla da, onun bu partinin içerisinde herhan
gi bir şekilde yer aldığımın addlia edilmesi hak
sız. bir ithamdır. Kaldı ki, bir noktayı işaret 

edeceğim; yani Cuimhuriyet Halk Partisinde biz 
beraberdik hep, dedik, size göre belki çolk de
ğişik bir görüş; ama bize göre, çok çok, tama-
miyle Cumhuriyet Halk Partsinin dışında bir 
tutum içeresinde gördüğümüz arkadaşlar da 
Cumhuriyet Halk Partisinin içinde vardılar ve 
hadiseler getirdi, onlar kaldı, asıl Cumhuriyet 
Halk Partili diye gördüğümüz arkadaşlar dı
şına çıktı. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Yani, bu demek değildir ki bir adamın Cumhu
riyet Ha;lik Partili olması, Güven Partili olması. 
mutlaka suç işleıniıesini önleyecektir. Ama ha
dise bu. Hâdise bu. irfan Solmazer, bizimle alâ
kasını çoiktan kesmişti. Size bir şeyi arz 'edece
ğim, dostluklarına sâdık bir arkadaşınızım. İr
fan Solmazer'le yakın arkadaşlığımız olmuştu 
vakti evvelde. Ama bu hadiselere isminin karış
tığını duyduğum sonra, hayatiimda en acı çekti
ğim husus o olmuştur, bir zamanlar merhaba et
tiğim, arkadaş d/ediğim adamı bir defa dahi yü
zünü görmek istemez hale geldim. Ben, bu ol
duktan sonra demek kıi, bir insanın bir zaman 
bir partinin içerisinde bulunmasından böyle ne
ticeler çıkarılması, her halde aklı başında in
sanlara hitabedeck bir düşünce tarzı değildir. 

Değerli arikadaşlarıim, şimdi.. 

ORHAN OKAY (Konya) — Son çalışmala
rını da gördük. 

BAŞKAN — VSayııı Okay, çok uzaktan çok 
müdahale ediyorsunuz ve Genel Kurula akse
diyor. 

ADALET BAKAı^I FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi dönüyoruz asıl konuya; bu 
konular tabiî, Sayın Ece vat'in asıl meseleyi su 
altına itebilmek için getirdiği meseleler dolayı-
sıyle kendilerine cevap vemmek lüzumunu his
settim, zaruretini duydum. Böyle olmamasını 
isterdim; demin de söyleımıiştim, eğer yalnız o 
'kısma taallûk eden sözlerle kalsaydı, ben hiç 
kürsüye çıkmayacaktım. Nasıl olsa bu millet 
her söylenen sözü çok iyi takdir eder, deyip ge
çecektim. 

Şimdi, asıl mesele şu; tSayın Ecevtit'in yük
sek huzurunuzda söyledikleri, bilmem fısıltı ga
zetesi, söylenti esintileri... Bunlar, bir parti li
derinin Türkiye'nin içinde bulunduğu nazik 
durumda yetkili diller ve ellerden gelmesi ica-
beden vait ve taahhüt gibi bir mevzua bağlan
mak suretiyle ortaya konulursa, hakikaten bu 
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bir talihsizlik olur. Kendi, parti bünyesindeki 
ayrılmaları, (kopmaları önlemek iran elbette ted
birleri olacaktır. Ona kimsenin bir diyeceği, 
haJkkı yok. Ama böyle bir maksat ittin dahi ol
sa, Sayın Ecevit'dn bu derece memleket efkârl
ını karartan bu sözleri söylemiş olmasından do
layı, belki de çok eskiden de oka aynı ad al
tında birleşmiş bir arkadaşınız olarak derin bir 
üzüntü duyduğuımu, acı duyduğumu, hal için 
acı duyduğumu, gelecek için aeı duyduğumu 
arz etmek suretiyle yüksek huzurunuzdan ayrı
lıyorum. 

Saygılar sunarını, arkadaşlar. (G. P. sırala
rından alkışlar). 

2. — İçişleri Bakam Ferit, KubaVın, İrfan 
Solmazer'in yurt dışına çıkışı ile ilgili gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı sayın Ferit Ku
bat, buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan ? 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika. Hükü
met adına sayın İçişleri Baikanı konuyu aydınlı
ğa kavuşturacaklar. İrfan Solmazer konusu üze
rinde sayın İçişleri Balkanı söz istemiştir, o ba
kımdan kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun, sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başlkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; İr
fan Solmazer'in yurt dışına çıkışı, pasaport veri
lişi Bakanlığımla ilgili bir husus olması dolayı -
siyle açıklamalarda bulunmak üzere huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bundan, evvel de İrfan Solmazer'in yurt dışı
na çıkış şekli hakkında Bakanlığımızca bir' açık
lama yapılmıştır. Müsaadenizle evvelâ bu açık
lamamızı bir Ikere de huzurunuzda arz etmek is
tiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim 
Kurulunun 9.11.1972 günlü bildirisinde, hak
kında soruşturma yapılan, bir kimseye yısalar 
çiğnenerek pasaport verildiği ve böylelikle ada
letin pençesinden kurtulmasının sağlandığı ileri 
sürülmektedir. 

Her hangi bir yanlış anlamaya mahal kalma
ması için kendisine usulsüz pasaport verilerek 
yurt dışına çıkmasına imkân verildiği ileri sü
rülen İrfan Solmazer ile ilgili işlemin açıkHan-
masına zaruret hâsıl olmuştur. 
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Filhakika, İrfan Solmazer hakkında İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığınca- Türk Ceza Ka
nununun 146 neı maddesini ihlâl suçun dan so
ruşturma açılmış ve Sıkıyönetim Mahkemesince 
tutuklanarak muhakemesi devam etmekte iken 
14 . 8 . 1971 tarihinde tahliye edilmiş ve 
3 . 5 . 1972 gününde do beraatine (karar veril
mişti]'. Adı geçen, bundan sonra Ankara Vali
liğine müracaatla yurt 'dışına çıkmak üzere pa
saport talebinde bulunmuş. Bunun üzerine An
kara Emniyet Müdürlüğünce 19 Haziran 1972 
tarihli bir pasaport düzenlenmiş ve bu pasaport
la 23 Haziran 1972 tarihinde de yurt dışına. 
çıkmıştır. 

Seyahat hürriyetinin, tahdidinin şüphesiz 
'kanunda yazılı nedenlere ve usule uygun şe
kilde yapılması zorunludur. Nitekim 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 7 ne i ve 22 nci maddele
rinde, yurt dışına seyahatin hangi hallerde ve 
no şekilde tahdit edileceği ve İçimlere pasaport 
verilmeyeceği ve bunun, usulü, gösterilmiştir. 

Sözü edilen İrfan Solmazer'e pasaport veril
diği tarihe kadar yetkili adlî makamlarca alın
mış ve pasaport verecek makamlara intiklal et
tirilmiş her hangi bir tahdit (kararının mevcut 
olmadığı, müfettişlikçe yapılmış bulunan tetki-
kat ve tahkikatla anlaşılmıştır. 

İr fon Solmazer, yurt dışına cılklıktan son
ra, 10 Ağustos 1972 tarihli İstanbul Valiliği
nin bir yazısı ile yetkili adili malkaımtca adı ge
çen hakkındaki yeni bir soruşturma dol ayı siyle 
tutuklama kararı verildiği belirtilerek adına 
tahdit fişi düzenlenmesi talep edilmiş bulun
maktadır. 

Keyfiyetin bu şekilde olduğu muhterem 
üyelere duyurulur. 

Değerli milletvekilleri, takdir buyuracağınız 
veçhile Pasaport Kanununun. 7 nci maddesi şöy
le der; 

«Türkiye'den cılk iş vizeye tabi değildir. 

Ancak, 18 nci madde g-ereğince itâ olunan 
pasaportlardan (B) nevinden olanların hâmil
leri bu pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir 
ay zarfında Türkiye'den çıkış suretiyle {kullan
madıkları takdinde çıkış vizesi alacaklardır.» 
Yani bir vatandaşımız usulüne uygun pasaport 
aldıktan sonra bir ay içinde çıkış yapmaz ise 
çıkışında bir vize alma mecburiyetine tabidir, 
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İkinci fücrasında; 
«Yurt dışına çıkmaları 'mahzur-iliu görülenler

den, vergiden borçlu olanların ve adliyece ve 
askerlikçe ilişiği bulunanların isim ve hüviyet
leri ilgili daireler tarafından polis makamların a 
bildirilir. İlgili polis makamları tarafından da 
liman, tren ve hava yolları istasyonları ve bü
tün hudut zabıtasınıa yayınlanır ve hudut polisi 
bu gibilerin yurt dışına çıkmalarına. mâni 
olur.» 

Üçüncü fıkrası; 
«19 ucu ve 20 nci maddelerde derpiş edi

len vesikalar ve bunların yabancıların hâmil 
bulunacakları muadilleri hiçbir hal ve kârda 
çıkış vizesine tâbi değillerdir.» 

Yine Pasaport Kanunumuzun 22 nci madde
sini arz ediyorum: 

«Pasaport veya vesika itası memnu olan 
hailler. 

Madde 22. — Genel emniyet nezaretinde bu
lunanlara, yabancı .memleketlere 'gitmeleri mah
kemelerce mıen olunanlara, yabancı memleketler
de geçinmek için müsait sebep ve şartlara ma
lik olduklarını ispat edemeyenlere; memleket
ten ayrılmalarında siyasî emniyet bakımımdan 
mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit 
edilenlere ve vergi borcu olduğu pasaport itası
na yetkili makamlara bildirilenlere pasaport ve
ya vesika verilmez.» 

Şimdi, muhterem iddia sahibi arkadaşı]arı
mın, tahminime göre, dayandıkları husus 22 nci 
maddenin bu son fıkrası olsa gerektir. Orada, 
«memleketten ayrılmalarında siyasî emniyet ba
kımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığın
ca tespit edilenlere...» deniyor. Bu madde Ba
kanlığımızca hassasiyetle tatbik edilmektedir 
ve edilmiştir. Bunun, aynı hassasiyetle tatbiki
ne devam (olunmaktadır. Ancak, demokratik bir 
ülke lolan memleketimizde bu hususu çok geniş 
tutmak suretiyle her mahkemeye sevkedilenlere, 
her itham altında tutulanlara tatbik etmek, tak
dir buyuracağınız veçhile demokratik bir ülke
de, takdirinize lâyık bir icraat d m ayada ğı ka
naatini muhafaza etmekteyiz. 

Bu bakımdan (mevzubahis Solmazer'e ge
lince; 1971 yılına kadar İçişleri Bakanlığı dos
yalarına, Solmazer'in memleket aleyhine siyasî 
bir faaliyette bulunduğuna dair bir bilgi intikal 
etmediğine göre, tçişleıi Bakanlığı bu vatanda

şımız hakkında hangi nedenlere dayanmak sure
tiyle- bir yasaklanma kararı, kendiliğinden bir 
yasaklama kararı alacağını yüksek takdirlerini
ze arz ediyorum. 

Mahkeme safhasına intikal ettikten sonria, 
yukarıki maddede okuduğum gibi, ancak ve an
cak mahkemelerden çıkış tahdidi konması, bu 
hususta karar alınması ve yetkili polis merci
lerine bildirilmesi gerekmektedir. Takdir buyu
racağınız veçhile itham altında bulunan Solmaz-
er hakkında henüz bir mahkeme kararı, kesin
leşmiş bir mahkeme kararı mevcut değildir. 
Mahkemelerden de bize, yani Bakanlığıma bu 
arkadaşımızın yurt dışına çıkmasının yasaklan
ması hususunda bir karar veya bilgi intikal et
memiştir. 

Bu suretle, yapılan geniş, tetkikatta da, pa
saport verenler baklanda bir muamele ifası lü
zumlu görülmemiştir. Yüksek Meclisin büyük 
hassasiyeti karşısında yeniden iki mülkiye mü
fettişi bu mevzuda suçlu varsa, bunların ortaya 
çıkarılması, açıklığa kavuşturulması için tekrar 
vazifelendirilmiştir. 

Yüce Meclisin, yaptığımız muamelelerde her 
türlü art maksattan uzak olarak vazife gördü
ğümüze itimat buyurmalarını bir kere daha is
tirham eder, saygı ile Yüce Meclisi selâmlarım. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Bakan, 
beraat kararı kesinleşmiş imiydi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, sayın Vural. 

3. — C. H. P. Genel Bakanı Zonguldak Mil
letvekili Bülent Ecevii'in, Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan'ın, kendi sözlerini naklederken gerçek
leri tahrif ettiği ve beslemediği bâzı maksatları 
utfettiğine dair açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Eeevit, başkanlıktan İç
tüzüğün 95 nci maddesi gereğince bâzı beyan-
larmın tahrif edilerek, sayın Adalet Bakanı ta
rafından tahrif edilerek Genel Kurula arz edil
diği bildirilmiş bulunuyor. Sayın Eeevit, hangi 
hususlardır? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, sayın Adalet Bakanı, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir toplantısında söylediğimi iddia 
ettiği bâzı sözleri nakledenken gerçekleri tah
rif etmiştir. Bana, beslemediğim bâzı maksat
ları atfetmiştir. Sadece, bu konuya münhasır 
olmak üzer söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
BÜLENT BCEVIT (Zonguldak) — önce 

Sayın Başkana, bana bu açıklama olanağını 
verdiği için teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Adalet Bakanı, 
konuşmasının 'başlarında benim Meclis kulis-
lermdeki söylentileri kürsülere getirmeni! kı
nadı; fakat aynı Adalet Bakanı konuşmasının 
sonunda .evvelce mensubolduğu bir partinin giz
li toplantılarındaki konuşmaları hem de tahrif -
ederek bu kürsüye getirdi. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Fehmi Alpas
lan'ın sözlerini dinledikten sonra hafızamı ta
zelemek için bâzı arkadaşlarıma danıştım ve 
onlar da beni doğruladılar. Sanırım durumu 
kendileri yanlış hatırlıyorlar. Söz konusu ettik
leri, tahrif ederek değindikleri konuşma, bir 
panti Meclisi toplantısında değil, sanırım 18 nci 
Kurultay sırasında veya 4 ncü Olağanüstü Ku
rultay sırasında - iyice hatırlamıyorum - olmuş
tur. Anadavalar Komisyonunda gizli olarak, 
kapalı olarak, parti merkezi binasında, o ko
misyon üyesi delegelerin huzurunda cereyan 
eden bir konuşma ile ilgilidir. 

Benim orada Sayın Melen'e hitabedişim ve 
kendisini hakkımda bir açıklamaya davet edi
şim, onun tarafından ibra edilmek gibi, bence 
zaten imkânsız olan bir arzuyu gerçekleştirmek 
üzere yapılmamıştı. Buradaki arkadaşlarım da 
hafızalarını tazelediler, doğruladılar. Durum 
şu idi; hepiniz kendi partilerinizde de bilirsi
niz, bir parti içinde şiddetli ihtilâf olduğu 
vakit, meselenin içyüzünü ve derinliğini bilme
yen delegeler, Anadolunun muhtelif yerlerin
den gelen delegeler başlangıçta bazen mesele
yi küçümseme eğilimi içine girerler, örtbas 
edemezmiyiz, tarafları barıştııramazmıyız ha
vası içine girerler. Böyle bir hava içinde de ola
ğanüstü kurultayda veya 18 nci Kurultay'da 
- iyice hatırlamıyorum - Anadavalar Komisyo
nunda adetâ beni hesap vermeye çağırmıştı, 
örgütümüz temsilcileri. O zaman ben, benim ar
kadaşlarımız hakkında en küçük bir küçük it
hamın olmadığını, meselâ bana en çok karşı 
çıkan, beni en çok ve en ağır hiçimde eleştiren 
Sayın Melen aleyhinde bile birşey söylamıedi-
ğiımi, hattâ kendisini kendi zannetiğinden daha 
az tutucu bulduğumu söylemiştim. «Fakat, so
run Sayın Melen'e, acaba kendisi de beni aynı 

şekilde ibra edebilecek mi ve benim aşırı solcu 
olmadığım yolunda bir kanaat izhar edebilecek 
mi?» demiştim. İzhar edemeyeceğini bilerek ve 
bunu ispat etmek için aynı partinin organla
rında çalışan insanlardan birinin diğeri hakkın
da ne kadar kötü kanılar, düşünceler besledi
ğini ortaya koymak maksadıyle Sayın Melen'i 
böyle bir açıklamaya davet etmiştim ve Sa
yın Melen de, - bence yanlış bile olduğu za
man kanaatlerinde sonuna kadar, genellikle 
sonuna kadar ısrar ettiği için sosyal ve ekono
mik görüşlerinde ve bunlarla ilgili değerlendir
melerinde - yanlış hatırlamıyorsam, susmuş bir 
cevap bile vermemişti. Dolayısıyle benim Sayın 
Melen hakkında söylediğimi iddia ettiği sözler Sa
yın Alpaslan tarafından son derecede abartılmış
tır. ikincisi, bu katiyen Sayın Melen'in beni 
siyan et, etmesi, beni ibra etmesi ümidiyle yö
neltilmiş bir soru değildi; burada o sahnenin 
pekçok tanığı vardır. 

Sayın arkadaşlarım, partilerin gizli top
lantılarındaki görüşmeler, konuşmalar buraya 
getirilecek midir, bu bir âdet olacak mıdır, 
bunun bir âdet olması uygun, doğru birşey mi
dir bilmiyorum. Fakat eğer, bugünden itibaren 
böyle bir gelenek kurulacak olur ise o zaman 
Sayın Alpaslan'la, Sayın Melen'le ve diğer 
Millî Güven Partisi kurucularından birçoğu ile 
aynı çatı altında ve aynı kurullarda çalıştığı
mız günlerde, Sayın Ferid Melen'in sonradan 
yeni partisinin ileri gelen yöneticileri arasına 
giren kimseler hakkında ne Sözler söylemiş ol
duğunu da buraya zabıtlardan çıkartarak geti
rebilirim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

4. — A. P. Genel Başkanı İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel'in, sözleriyle ilgili konuş
malar ve Kurucu Meclis teşkili münakaşaları ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Be

nim sözlerimle ilgili ifadelerde bulunmuşlar
dır, söz istiyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir arzu da 
var, yani yazılı bir belge var; fakat bir işaret 
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vâki olmadı Başkanlığımıza. Buyurunuz. (A. P. 
sıralarından alkışlar). Sayın Feyzisoğlu. siz de 
geri aldığınız tezkereyi lütfen Başkanlığa gön
deriniz. 

Buyurunuz efendim. 
A. P. GENEL BAKANI SÜLEYMAN DE-

MÎPJEL (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; hepinize saygılarımı sunu
yorum. 

Seçilmiş Meclis kürsüsünden Kurucu Meclis 
münakaşasının yapılmasını üzüntü ile, esefle 
ve teessürle karşılıyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hiç birşeyi örtbas etmeye lüzum yoktur. 
Hiç kimsenin ne başkasını, ne kendisini aldat
maya da ne ihtiyacı vardır, ne de lüzum var
dır. Gerçek şudur ki, kurucu meclis sözleri, 
memleketin yalnız Meclis kulislerinde değil, 
kahvelerine kadar, köylerine kadar götürül
müştür. (A. P. ve C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Şimdi geliniz, bu neden münakaşa ediliyor 
diye bir hassasiyete kapılmadan önce, neden 
münakaşa ediliyor, neden bu çeşit sözler orta
ya atılıyor diye bir hassasiyete kapılmadan ön
ce bâzı gerçeklerin üzerine beraberce eğilelim. 

Buraida, ne partilerin birbirini itham etmesi, 
ne partilerin Hükümeti itham etmesi, ne Hü
kümetin partileri itham etmesi Kurucu Meclis 
münakaşalarının veya seçim münakaşalarının 
sonunu bulmamızı sağlayacaktır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Bu münakaşalar ya
pılmaktadır, zaman zaman bu haberler ortaya 
atılmaktadır ve bu haberleri Hükümetin tek
zip etmesiyle de veya bu sözleri kim çıkarıyor 
demesiyle de bunların sonu alınamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; içinde bulunduğumuz 
bulhıran, partilerin birbirini itham etmesi, par
tilerin Hükümeti itham etmesi, Hükümetin par
tileri itham etmesiyle aşılabilecek cinsten de
ğildir. Buhran devam ettiği sürece bu müna-
kakaşalar devam edecek, hattâ bu münakaşa
lara yenileri eklenecektir. Gelin bu buhranı 
bitirmenin yolunu bulalım, hiç olmazsa ara
yalım yolunu. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). • 

Demokrasiyi, bütün müesseseleri ve değer 
hükümleriyle çürütme gayretleri vardır ve bu 
gayretler her vasıtayı mubah görmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
şahsiyetini küçük düşürme, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, halikın gözünde kapanı verecek
miş gibi, kap atılı verecekmiş gibi gösterme, as
lında Türkiye Büyük Millet Meclisini tahribe 
yönelmiş fısıltıların menşeini teşkil etmektedir. 
Şayet, bu fısıltılar .bir mâna taşımıyor ise gü
lüp geçelim. Bu fısıltılara gülüp geçebiliyor mu
sunuz? Gülüp geçilebiliyorsa münakaşa etme^ 
yelim. E, bitmiyor bu münakaşa. Bu çeşit ha-
iberlerin bir hassasiyet yarttığı gerçek mi? Bu 
hassasiyetten dolayı hiç kimse kendisinde ku
sur aramasın, Hükümet dahil. Bu, Hükümetin 
meselesi de değil. Bu fısıltılar neden çıkıyor, 
neden bastısrılamıyor; Hükümetin meselesi de
ğil, bir partinin, birkaç partinin, partilerin me
selesi değil, bir buhranın, içinde hepimizin be
raberce yaşadığımız bir buhranın aslında ays
berg gibi yüze çıkmış ucudur; bunun altı var. 
Bunun altı var. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; sandıksal demokrasi
den başlamadık mı münakaşaya?. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Cici de
mokrasi münakaşası yapılmadı mı? Yalnız rey
le olmaz, münakaşası bu kürsüde dahi yapıl
madı mı? Bunlar yapılmadı mı? Parlâmento dışı 
'muhalefet münakaşaları yapılmadı mı? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Ee, işte bunları 
yaparsanız, netice itibariyle Kurucu Meclis mü
nakaşaları da yapılır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Siz ne kadar yapılmasın deseniz, 
siz ne kadar yapılmasını istemeseniz siyasî mü
cadele yapıyoruz diye kendi kendimizi, birbiri
mizi ve müessese olarak Meclisleri yaraladığı
mız takdirde, Meclisler üzerine birtakım gölge
leri düşürüp de bunları silemediğimiz takdirde 
bu münakaşalar ister sizi üzsün ister üzmesin, 
hiçbirinizi üzmemesi mümkün değildir, bunlar 
bir başlangıç değil bir neticedir ve bunlar se
nelerin biriktirdiği tortuların neticesidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi politikacı düşmanlığı. Politika ve po
litikacı düşmanlığının Meclis düşmanlığı hali
ne geldiğini kim inkâr edebilir ? Politikacıyı 
itibarsız kılma, politikayı çirkin iş, politika
cıyı çirkin adam sayma münakaşaları yeni mi? 
Bu münakaşalar geçen yirmi ay içinde yapıldı 
geliyor. Bunların karşısına, şu partiyi zedeli-
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yor, bu partiyi zedeliyor diye hep beraber çık
madık. Kim zedeleniyorsa o çıktı; kendisi ze
delendiği halde farkına varmayan da oh olsun 
dedi. Şimdi de geldik, hep beraber, herkesi alâ
kadar eden bir münakaşanın içindeyiz. Ve mü
nakaşaların buraya kadar gelmiş olması da hü
zün vericidir. 

Kim bu lâfları ediyor demekle, ne kahve
leri susturabiliriz, ne halk topluluklarının bir
biriyle konuştukları köşe başları konuşmalarını 
susturabiliriz, ne şunu susturabiliriz, ne bunu 
susturabiliriz. Çare de değildir, kim bu lâfı 
ediyor demek. 

•SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Adalet Bakam. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ada
let Balkanının da çıkıp buraya bu lâflar olma
sın demesiyle de bunu susturanlayız. Onu da 
aşan bir mesele bu. 

Vakit geç değildir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini tehdit eden, her ne istikametten ge
lirse gelsin, sözlerin karşısına, tehditlerin kar
şısına, Türkiye Büyük Millet Meclisimin sayın 
üyeleri1 oturdukları sandalyanm hakikini vere
rek, o sandalyanm mücadelesini yapara/k çıkar
larsa.. (A. R, C. H. R, D. P , M. G. P. ve Ba
ğımsızlar sıralarından, «Bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) O zaman bu çeşit işlerden 
kurtuluruz (Bağımsızlar sıralarından anlaşıl
mayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, lâf atma
yınız. (A. P. sıralarından bir üye «Senatörler 
konuşuyor») Lâf atmayınız, lâf atmayınız. Sa
yın Kılıçoğlu, lâf atmayınız. Bir siyasî parti
nin lideri konuşuyor, müsaade ediniz de lâf 
atmayınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — As
ılında yapılmakta olan münakaşa bir Kurucu 
Meclis münakaşası da değildir, münakaşanın 
kökü ondan daha derindir. Türkiye'yi kim ida
re edecek? Türkiye'yi kim idare edecek, Türki
ye'yi elit mi idare edecek, yoksa Türkiye'yi 
halk mı idare edecek. Yani, millet iradesi ne 
ölçüde mâna taşır, millet ne ölçüde mâna ta
şır. Milletin Türkiye'yi idaresine rıza göstere-
memenin meydana çıkardığı hususlardır bunlar. 
Meclisleriniz beğenilmiyor, meclisleriniz beğe
nilmiyor. Bir kimsenin beğenilmesiyle beğenil-
tnemesiyle mesele bitse, hiç sıkıntı olmaz. Ama 
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I Meclisleriniz de Meclislerinizin seçilmiş mecüs-
ler olması dolayısıyle beğenilmiyor. Meclislerin, 
seçilmiş meclisler olması dolayısıyle beğenilmi
yor. Hangi partiden olursanız olun bu sırada 
oturduğunuz sürece bu sizi alâkadar eder. 
(O. H. P. sıralarından anlaşılmayan bir mü
dahale) Muhterem arkadaşlarım, ben bura
da bir mesele anlatmaya çalışıyorum. Bu kür
sü herkese açık. Benden evvelki hatipleri din
ledim. Kimseyi incitecek birşey de söylemi<yo-
rum, kimsenin şahsına da birşey söyl emiyorum, 
genel şeyler söylüyorum. Münakaşa, seçilmiş 
meclis yerine tayin edilmiş meclis koyma mü-
nakaşasıdır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bravo, bravo. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne
dir Kurucu Meclis? Kurucu Meclis nedir? Ku
rucu Meclis aslında bu Meclisin ortadan kaldı
rılıp yerine millet iradesine dayanan değil, 
kaliteli addedilen birtakım kimselerin getirilip 
memleket işlerini iyi düşünürler, bilirler denen 
kimselerin bu değer hükümleri, Kurucu Mec
lisi kim kuracaksa ona ait. Ona ait değer hü
kümleri. Bu değer hükümlerimi hiçbir zaman 
tasvibetmedik, yaptığımız mücadele de hep 
bu idi. Neden bu lâf ortaya atılınca hassasi
yet doğuyor? Çünkü, bir seçimle gelmiş meclis 
ortadan kaldırılmış yerine bir Kurucu Meclis 
kurulmuş 1961'de. Ama, şartlar aynı değildir; 
(beyefendiler, suyumu bulandırdın demelk her 
zaman mümkün, şartlar aynı değildi demek her 
zaman mümkün. G-elkı evvelâ siyasî kadroların 
güvenliğini sağlayalım. Bu Meclisi şu sebepten 
dolayı ortadan .kaldırabilirsiniz. Yerine aynı 
derecede kuvvetli başka sebepler bulur gelirsi
niz. Çünkü, onların kuvvetini ölçmek her zaman 
için millet iradesine dayanarak almak müm
kün değil; başka sebepler bulur gelirsiniz. O 
zaman başka; Meclisi ,de kaldırırsınız. Evvelâ, 
her ne sebeple olursa olsun, seçilmiş meclis
lerin yerine başka türlü ikâmelerin düşünüle
meyeceğini hep beraber savunalım.. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Meclisi kim kapata
cak ?.. Meclisi kimse 'kapatamazsa, bu gayriciddî 
bir sözdür; bu sözün söylenmesi halinde, kim 
söylediyse, herhalde dengesi bozuktur, onun 
için söylemiştir; der geçersiniz. Ama öyle de-
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iniyorsunuz, denemiyor. 22 Şubat hadiseleri ol
muştur Türkiye'de, 21 Mayıs hadiseleri olmuş
tur, o hâdiselerin herbirisinde de Kurucu Mec
lis listeleri çıkmıştır orta yere ve maalesef ge
çen 10 - 12 sene Türkiye'nin buhranlarla dolu 
bir devresidir. Bu buhranlarla dolu devre bit
miş, meseleler hallolmuş, memleket istikamet-
lenmiş, yönlenmiş değildir. Zaten memleket is-
tikametlenmiş, yönlenmiş olsa buhran biter. 

Şimdi, kim kapatacak Meclisi ve yenisini 
kim kuracak 1. Bunu niye münakaşa etmiyoruz? 
Demek ki, memleket henüz bir irade çelişmesi 
içinde. Demek ki, hangi iradenin cari olduğu 
münakaşa ediliyor. Bu Kurucu Meclis lâfı bir 
uçtur, altı var bunun dedim. Memleketin bir 
irade çelişmesi içinden çıkabilmesi ancak millet 
iradesinin kayıtsız şartsız hâkim olahilmesiyle 
mümkündür. İlki iradeden bazan bu irade cari, 
bazan bu irade car i . Hangi zamanda hangi ira
denin cari olduğu bilinmezse, o takdirde bu 
münakaşaların yapılabilmesini, aslında ne ka
dar yadırgasanız ne kadar çok görseniz bile, ön
leyemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarıım, yapılmıakta olan mü-
mafcaşa, içinde bulunduğumuz ibuhraaıuı tabiî 
icabıdır. Bu münakaşa, ne kadar yadırgaısak, ne 
kadar kaırşısına çiiksak bile buhranın »bir icaibı-
dır. Buhran giderilmedikçe bu münakaşalardan 
kaçınılmasının mümkün 'olduğunu sanmıyorum. 

Niçin olağanüstü hal diyorsunuz? Gelin ola
ğanüstü halin unsurlarını tayin edin. Nedir 
olağanüstü hal? Olağanüstü hal AP'nkı iktidar
dan gitmesi değildir. Şimdi balkınız, AP'nin ik
tidardan gitmesi halinde herşey bitse mesele 
yoktur. AP'nin iktidardan gitmesi halinde her
şey bitmedi. «AP İktidardan 'gider (herşey biter» 
derken, şimdi, Meclis gider yerine kurucu Mec
lis gelir münakaşaları yapılmaya başlandı. (AP 
sıralarından, «Bravo» sesıleri, alkışlar) 

Evvelâ, gelin Türkiye'yi kim idare edecek, 
bunda bir karar kılalım; Türkiye naısıl idaıne 
edilecek, Türkiye'yi idare edecekler naısıl 'gele
cek, naısıl gidecek?.. Bugün AP gelir Türkiye'
yi idare eder, yarın başka bir ıparti ıgelir Tür
kiye'yi idare eder. Yalnız, bugün AP gelince 
iktidara, millet iradesiyle iktidara gelsmeyen-
ilerân iktidara geilimiş lolanı, AP olması şart de
ğil, A partisi, B partisi, C partisi deyin, herkes 
eşiit şartlarla milletin önüne çıkmaktadır. Hat

tâ o kadar eşit şartlarla, ki küçük partilerin 
avantajı büyük partilere nazaran daha geniştir. 
Devlet radyosu, demokratik memlekeltıkırin hiç
bir yerinde bir ımeıbusu bulunan bir parti ile, 
350 tane niyelbus ve senatörü bulunan bir parti 
tarafından seçim zamıanında aymı şekilde kul
lanılmaz. Fransa'da Menide®, France Devlet rad
yosundan sadece 4 dakika istifade etmek im
kânını bulalbilımiştir. 'Türkiye'de 7 dakika, 10 
dakika memleketin yarısını temsil eden bir par
t i ancak konuşabiliyor, 70 dakika 7 tane diğer 
pariti konuşuyor. Avantajları vardır; birçok 
avantajları vardır. 

Binaenaleyh, eşit şartların oiıstünde şartlar
la milletin önüne çıkıyorsunuz. Milletin önüne 
çıktıktan sonra kazanıp gelenin, kaybedenin 
artık 'o iradeye razı olması lâzım. Kaybeden şa
yet onu yadmgayacaksa milletin önüne çıkma
ması lâzım, ama kazanıp geldikten sonra bu ze-
imtinleri kullanmak varken başka zeminler ara
yarak parlâmentoyu, parlâmanlter rejimi, ikti-
daırı talhrip ediyoruz diye tahrip etme yalları 
seçildiği sürece memleketin başı daha çıolk der
de girer, başı dertten kurtulmaz. (AP sıralaran-
dan alkışlar) 

Şimdi, şunu söylemek istiyorum : Siyasî 
kadroların güvenliği mevzubahis olsa, siyasî 
kadrolar güvenlik içinde olsalar bu takdirde bu 
çeşit söizler hiç kimse üzerinde teisir yapmaz. 
Hattâ bu çieşaıt sıöaler kahvelerden köylere ka
dar konuşulur olma gücümü haiz olmaz. Yani, 
her çıkarılan yalan, her çıkarılan uydurma yay
gın bir mahiyet alabiliyor mu? Hayır. Niçin bu 
yaygın olabiliyor? Doğruluğundan dolayı mı? 
O da hayır. Bir hassasiyeti var işin. Bu hassasi
yet maziden kalma birtakım tortularla, olup 
bitenlerle ilgili. Sonra bu hassasiyetin ustaca 
kullanılabilmesi mümkündür, ama kilm kullanır 
bunu? Herhalde rejimin dostları kullanmaz. Re
jimin düşmanları kullanır. (AP sıralarından 
alkışlar)' 

Değerli arkadaşlarım, burada bize yöneltil
miş bir söze değinmek istiyorum. Tehdit olmpş 
da, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu tehdide 
boyun eğdirilmek istenmişde vesaire gibi sözle
rin ne sahibi biziz, ne muhatabı biziz. Bunlar 
bizim dışımızda cereyan eden işlerdir. İlk deifa 
olarak biz bunları burada duyuyoruz. Yani, bir
takım lâfların söylendiğini, bunların tehdit mâ-
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riaısma .gelebileceğini. ve Adalet Partisi Genel I 
İdare Ebrulunu veya gruplarımı veya yönetim I 
kurullarını tesir altında bırakabileceğini ilk de- | 
fıa olarak burada duyuyoruz. Binaenaleyh, bu 
süze bu kadarla temas 'edeceğim. Çünkü, Adalet 
Partisi Genel İdare Kurulunu, yönetim, kurulla
rım, gruplarını, teşkilâtını teihdilt edelbilmte kim
senin ne aklımdan g-eçeibilir, ne 'haddine düşer, 
ne de bumdan bir neftice çıkar. (AP sıralarından 
alkışlar) Ve tehdit olmuşda ne olmuş?.. AP Ge
neli İdare Kurulu ne karara var/maş? «Hükümet 
'kendi kaderini kendisi tayin etisin» demiş. 

İkinci bir hususa geleceğim, : 16 üyeli bir 
partinin Hükümeti meselesidir. 16 üyeli bir par
timin Hükümeti diye değil, güven oyunıu muh
terem heyetiniz verdi. O zaman da Hükümet 
Başkamı 16 üyeli bir partinin Genıel Başkan 
Yardımcıısı idi. 16 üyeli bir partinin Genel Baş
kam Yardımcısına 5 ay önce oy verirken 16 üye
li bir partinin Hükümeti olmuyorda, sizler Hü-
külmietim içindem üyelerinizi çektiğiniz zaman 
nasıl 16 üyeli bir partinin Hükümeti oluyor?.. 
ı(AP ve MGP sırıalarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarim, sözlerimi m ağlama dan j 
bir başka konuya daha temas edeceğim. KayıJt-
lar, dosyalar, resımî evrak ne gösterirse göster- I 
isim, 'buraları hiç anlamışız saymıyorum,, ne gös
terirse göstersin, İrfan SoıTrnazer'in yurt dışına 
tçıfemaisıım savunmak miümıkün değildir, sa/vunu- I 
lamaz. 50 lira vergi borcu olan adaımı yurt di- I 
şuna çi)karltimiiyo.nsuiDuz, 146 ncı maddeden malh- I 
kemeye verilmiş bir kimseyi yurt dışına çıkarı
yorsunuz... Bunu anlamak mümkün değil. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Hükmiü de ke
sinleşmemiş. I 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — De
ğerli arkadaş']animi, seçim imıeselesine temas et- I 
mek istiyorum. Seçiim meselesi de burada müna
kaşa edildi. Zaten iki konu münakaşa edildi; I 
kurucu meclis meselesi, seçim meselesi. I 

Seçim/ ertelenir mi, ertelenimez mi?.. Şunlar, I 
şunlar yapılırsa seçim öyle yapılır. Bir taraf- I 
tan diyorsunuz ki, işte Anayasa, işte Anayasa- I 
mm maddesi, bu maddeye göre seçimlin ertelene- I 
bilmesi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
üyelerinin 2/3'sinin (Mecliste ayrı, Senatoda I 
ayrı) oyu ile Anayaisa değişikliği yapılmasına I 
bağlı. Seçim öne alınabilir, fakat seçim ertele- I 
neimıez. Harp şartını koymuştur sadece bir sene | 

ertelenme için. Mademki seçiimiiln ileriye alınma
sı Türlkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
2/3 'sinin iradesine kalmıştır, seçimin, şunlar, 
şunlar, şunlar yapılırsa ancak yapılabileceğini 
söylemek: bu iradeyi aşmak olur. Yine bir irade 
/tecavüzüne geliyoruz. İşte bunlar hep irade çe
lişkisinden ileri geliyor. Bu demokrasiyi biz 
licadetmedik. Medenî âleme baikmız; hiçbir mem
leket buhranları seçimi öteye atmak suretiyle, 
seçimi ileriye atmak suretiyle çözmüyor. Her 
memleket bilâkis buhranları çözmek için seçimi 
öne alıyor, ama millet de ne oluyor derseniz, 
millet de kim oluyor derseniz, cahil oy çoğun
luğu derseniz seçimi bir sene değil on sene dahi 
ileriye atmak gözönümde tutulabilir. Bu tabiî 
göstermelik demokrasi olur. Göstermelik de
mokrasinin figüranlarını bu Meclisin içinde 
kimse bulamayacaktır. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şarta bağlı demokrasi' olmaz. Seçim, şartına 
bağlı demokrasi olmaz. Seçim de filân filân ka
nunların çıkması şartına bağlanamaz. Meclisler 
oturur ve kanunları çıkarır. 

•Sevgili arkadaşlarım, evvelâ bir tercih yapa
lım : Zarf ne, mazruf ne? Hangisi hangisinin 
içine girer? Eğer kanunlar zarfısa Meclis bunun 
içine sığmaz. Meclis zarfsa herşey bunun içine 
girer. 

Demek istediğim şey şudur : Rejim mi, yok
sa birtakım kanunlar ımıı?.. Evvelâ bunun kara
rını veriniz? Rejim,1 mi, yani Parlâmento mu, 
yoksa birtalkılm kanunlar mı? Evvelâ bunun ka
rarını verin. Bulmuyorum bir karara ihtiyaç var
sa şayet. Bu çelişkilerle devam edemeyiz. Bu 
çelişkiler devam ettiği süreeede dedikadular-
dan, fısıltılardan kurtulamayız. Bu dedikodu
lar ve fısıltılar herkesi rahatsız eder. Çalışan 
organların hepsini paralize eder, tümfünü birden 
felce uğratır ve memleketin tüm meseleleri as
kıda kalır. Onun içindir ki, memleketin bir ay
dınlığa, mıtuallâlk durumdan kurtulmaya mutlak 
ihtiyacı vardır. 

Şarta bağlı deimlokrasi ile, güdümlü demok
rasi arasında fark yok. Şunlar olursa seçim öy
le olur... E ! Bunlar aslında meclislerin iradesi 
üzerine baskı değilde ne?.. Yani, .baskının bir 
çeşidine itiraz etmek, öbür çeşidine alkış tut
mak; işte bu yeni yeni baskıları doğurur. Şun
lar olmazsa seçim olmaz... Bu sözü kimsenin 
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söyleyememe&i lâzımdır. Şayet Türkiye'de bir 
Anayasa-varsa," şayet Türkiye'de bir Anayasa 
boşluğu yoksa, şayet bu münakaşalar hergün 
yapılabiliyorsa ve hakikaten bu münakaşalar 
ağırlık taşıyabMyorsa, «Resmî ımalkamlar söyle-
miefdi ki bu sözleri» demekle de meselenin, için
den çıkmak mümkün değildir. Resmî makarna
ların böyle sözleri söyleyebilmesi mümkün 
mü?.. Öyleyse gelin hep beraber Parlâmentosu, 
Hükümeti elele venelîm, evvelâ şu buhranın 
içinden çıkmaya çalışalım. Gelin, ne zanııan ne 
yapacağımızı, mefmle'ketin ne zamian nereye 
varacağını tâyin edelim. Şu zamanda şuraya 
varacaktır metmılekat diyelim ve arada da hangi 
tarihlerde nereye varacaksak onları tayin ede
lim), Parlâm'ento üstüne düşeni yapsın, Hükü
met üstüne düşeni yapsın, herkes üstüne düşeni 
yapsmda, memleketi bu huzursuzluktan, bu mu
allâk durulmıdan kurtaralım. Bu huuzrsuzluk 
ham Parlâmentonun, hem Hükümetin, heim: de 
Devletin bütün organlarının işlerini fevkalâde 
zorlaştırmaktadır. 

Sözlerimi şöyle bağlamak isiterim : Cumhu
riyetin 50 nci yılını kutlayacağız, bundan 8-9 
ay sonra. Seçimsiz bir Meclis, Meclissiz bir 
Cumhuriyet düşünülemez. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Seçilim'emiş Meclisi bulunan bir Cum
huriyet de düşünülemez 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Bunu bu Meclisle ilgili olarak mı söylüyorsu
nuz ? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ha
yır, Kurucu Meclisle ilgili olarak söylüyorum. 
Kimin aklından geçiyorsa Kurucu Meclis... 

Aslında Kurucu Meclis, rejimi ve Cumhuri
yeti münakaşa etmektir. Yani, «Kurucu Mec
lis» sözü yayılabiliyorsa rejim ve Cumhuriyet 
münakaşa edilmekte demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleket için iyi 
şeyler yapmak kâfi değil, memleket için iyi şey
leri muayyen yollardan yapmak lâzımdır, mu
ayyen yollardan... Belirli yollardan yapmak lâ
zımdır. Anayasanın çizdiği yollardan giderek 
memleket için iyi şeyler yapmak lâzımdır. Ana
yasanın çizdiği yolların dışına çıkıldığı takdir
de, memleket için iyi şeyler yapıldığının temi
natını nerede bulacağız?.. 

Kuvvetin kaynağı millettir. Millete dayan
mayan her türlü irade gasptır. 

Millet nerede mukim, milletin yeri neresi? 
Milletin iradesinin tecelligâhı T. B. M. M.'dir. 

Yahut da kendisine gidip ne düşündüğünün so
rulması suretiyle milletin iradesi meydana çı
kar. Ya kendisine gidip soracaksınız, yahut da 
T. B. M. M'ne soracaksınız. Çünkü T. B. M. M. 
milletin iradesinin temsilcisidir. Milletin irade
sinin, kendisinden ve vekili olan T. B. M. M.'den 
başka mümessili yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sebepler ne olursa olsun... Sebepler ne olur
sa olsun Cumhuriyetin kalbi olan Meclislerden 
vazgeçilemez. Buhran; kim nerede, kimin kuv
vetine, kimin sözü ne mâna ifade ediyor; hangi 
kaideler cari? Bunlar belirsiz olduğu sürece 
buhran devam ediyor demektir. Gelin, bunla
rın hepisini belirli hale getirelim. 

Cumhuriyetin 50 nci yılma giderken, mille
tin iradesini kimsenin (milletin elinden alama
yacağına evvelâ T. B. M. M. inanç içinde ol
mak mecburiyetindedir. Bu meşalenin sönme
yeceğine evvelâ T. B. M. M. inanç içinde olmak 
mecburiyetindedir. Ve T. B. M. M. Cumhuriyet 
meşalesini, seçimsiz Parlâmento, Parlamentosuz 
Cumhuriyet olmayacaktır şeklinde, son sözün 
mutlaka millete aidolacağı şeklindeki Cumhuri
yet meşalesini söndürmemenin ilk gayretçisi 
olacaktır. T. B. M. M. ilk gayreti gösterecektir 
ki, Devletin organları ve millet Cumhuriyet düş
manlarının karşısına beraberce çıkabilmenin yo
lunu bulabilsin. 

T. B. M. M. Cumhuriyetin baş tacı, Cumhu
riyetin kalbi olarak ve fevkalâde özel bir yeri 
bulunan bir müessese olarak, bugün onun sıra
larında oturanlar tarafından savunulacaktır. 

Büyük Atatürk, T. B. M. M.'ni milletten 
kuvvet almak için teşkil ettiği zaman, Türki
ye'de henüz Devlet, henüz bir rejim yoktu. Re
jim ve Devlet T. B. M. M.'nin içinden doğmuş
tur. Başka ülkelerde devletten ve rejimden meclis
ler doğmuştur. Türkiye'de T. B. M. M.'nden Dev
let ve rejim doğmuştur. Ve T. B. M. M. dünya
nın hiçbk* yerinde görülmediği şekilde bir Kur
tuluş Savaşını idare etmiştir. Haymana'ya ka
dar gelen top sesleri karşısında T. B. M. M.'nin 
kapatılmasını kimse düşünmemiştir. Bugünkü 
Türkiye'de üzerinden 50 sene geçmiş, Cumhuri
yetin üzerinden 50 sene geçmiş ve 40 000 000 nü
fusa gelmiş Türkiye'de, T. B. M. M.'nin yerine 

— 109 — 



M. Meclisi B : 7 

başka organlar aranmasını düşünebilmeyi akıl 
ile, izan ile kabili telif bulmuyorum ve sadece 
ben değil akıl ile, izan ile kabili telif bulmayan, 
bütün millet, Yüce Türk Milleti kendisine reva 
görülen bu muameleyi fevkalâde dikkat ve sa
bırla takibetmektedir. «Kurucu Meclis» sözünün 
bundan sonra T. B. M. M.'nin değerli üyelerinin 
tutumu, Hükümetin tutumu, Devlet organlarının 
tutumu sayesinde bu sözün kökünün kuruma
sını candan temenni ediyor hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

5: — M. G. P. Genel Başkanı, Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu'nun, genel seçimler 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Genel seçimler konusu üzerin
de Sayın Turiham Peyzioğlu gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurunuz Saym Feyzioğlu. 

MİLLÎ GÜVEN BAETİSÎ GENEL BAŞKA
NI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çek 
değerli arkadaşlarımı, 

Ünce, bugün Sayın Adalet Bıaikammı, yaptı
ğı bâzı aiçııklaımalarıdan dolayı ve benden önce 
konuşan A. P. ndın Sayın Genel Başkanını, de
mokratik 'rejim, sıavunmıasınm nasıl tek yönlü 
değil, faikat büitün olarak yapılması gerektiği
ni gösterdiği için kutlayarak ve kendiieırine te
şekkür ederek sözlerime başlamak istiyorumı. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ size bir şey ha
tırlatmak isıfeenilm,. 

Seçim hakkımda huzurunuzda konuşan nâ
çiz arkadaşınız, son 5 - 6 ayda bununla ilgili 
spekülâsyon yapılmaya, şurada - burada birta
kım, kırrntılaır çjkmıaya bağladığı günden beri, 
ıher defasında «Seçimlin zamanında yapılaması 
kesin bir Anayasa emridir.» Zamanımda yapıl
malıdır değil, «yapılması bir Anayasa emridir» 
sözüyle vaziyet almıştır. Bir defa değil, birçok 
-defa temsil eltjtiğim partinin g-örüşünüın, organ
larım'm kesin görüşümün ifadesi olarak bunu be
lirttim. Biraz som^a hukukî balkımdan neden bu 
Meclisin 2/3'(ünün oyuyle dahi seçim ertelenme
sini şahsen' kabul eftmdk durumundıa olmadığı-
mıı, bunu, 2/3'söyle bu Meclis karar verse daM 
şaıhsen katbul ekmeyeceğimi arz ve ifade edece
ğim. Benim hukuk amlayışımı seçimin 2/3 oyla 
öne abnmıaisını anlar ama, Anayasa değişikliği 
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yaparak, bu Meclisin süresini. uzatmasını kaibul 
edameyeeeğ.mıl ifa.de edeceğim. Anayasa deği
şikliği yaparak dahi... 

Değerli arkadaşlarım, hâtıralarınızı 1 saniye 
12 Marttan sonra T. B. M. M. ni ortadan kal
dırmak için birtakımı yaaa.rla.rin, bize söven, 
bâzı kimseleri kenıdilerine yakın zannederek bu
gün Öven bâzı yazarların T. B. M. M. niaı yeni
ne nasıl bir meclis getirmek istediklerime dair 
belgelere çökmek isterdim. 

Deniyordu ki, 12 Marttan sonra; «Hüküme
t i yeteri kadar çizgimize getirdik.» 

Bakınız, tıpkı Saym Ecevit'in dediği gibi 
yazıyordu bunlar. «•Bunun içinde bir tutucu 
Melen vardır, bâzı tutucu A. P. li bakanlar var
dır.» 

Ama sayıyorlardı, .«şu şu, şu bakamlar bizim 
görüşlerâmize, sosyaliamaya, sosyalizme yakın

dır; bunlar biz artık icrayı hallettik ama bunun 
bir eksiği vaır: Bu reformcu Hükümet, bu ço
ğunluğa! tutucu olan Meclisle nasıl çalışır? Bu 
tutucu Meciisıten olsa olsa» - Sayın Eecvlt'in 
söylediği tâbiri kullanarak - «çıkar çevrelerinin 
görüşlerine göre plân çıkar, kamun çılkar, bütçe 
çukaa*. O halde» diyordu bu yasarlar «o halde 
>bu yapılan iş tıaımaımlanmialı. Nıasıl M, Hükümet 
kanadı halledildiyse T. B. M. M. de kaldırılıp 
yerine bir devrim meclisli kurulmıalıdır.» 

Bu yazıları unuttuk mu sanıyor herkes. Bu 
yazıların karşıısıma o gün biz dikildik, bugün de 
kurucu meclis iddialarımın muhtemel ikayımğını 
da tahmin ederek, bümıiyoıruım, a;rkaıd.aşım bili
yormuş, arza çalışacağım, bugün de biz dikile
ceğiz. 

Sevgili 'arkadaşlarımı, neydi o zaman söylen
mek istenen? Sayın Demirel altımı çizerek be-
lirtîtiler : 

Tüılkiye'de yıllardan beri T. B. M. M. nin 
millet iradesini temisil ötmediği yolunda, millet 
iradesinin bir 'başka tarzda temsil edilmesi ge-
roktiği yolunda tedvirler yapılageldi. Ve biz yıl
lardan beri bu parti iadına, M. G. P. adıma, bu, 
kürsüden her müzakere vesilesiyle çıikıp dedi M, 
«Tüılk Milletinin iradesinin yerine kendi irade-
simi koymayı (makbul sayam birtakım insanlarım 
kerameti kendilerinden menkuldür; faikat biz 
T. B. M. M. yerine bir politbüro diktasını, - ren
gi ne olursa olsum - bir merkez komitesi dikta
sını kaibul etmeyiz.» Bunlar yazılageldi,. söyle-

110 -

http://ifa.de
http://yaaa.rla.rin


M. Meclisi B : 7 20 . 11 , 1972 0 : 1 

negeldi. Yıllardan beri yazıldı bunlar, savunul
du. Adını adımı T. B. M. <M. nie vatanıda-şiarın 
geneıdi kimseleri. göndereni'edukleri, hep yanlış 
kimselerin seçildiği yazıldı. 

Yanlış olduğuna 'kaim. hüküm veriyor i Kini 
hüküm ver iyor! Türk Milleti seçecek göndere
cek, siz bunu bcğanmıeyeeeksiniz ve beğenımedi-
ğiniz zanıan da, (kendiniz iktidar olmadınız mı, 
bu iktidar A. P. iktidarı isıe onu yıikmıak için 
her şeyi yapacaksınız, bir 'karıma iktidar ise, 
12 Marttan, sonraki şartlar içinde'luırulımuş bâr 
Hükümet formülü isıe yıkmaya çalışaoafcsıınız 
ve zaten bunu da, ne zamandan beri yıkmaya 
çalıştığınızın belgeleri elde. Arz edeceğim on
ları da. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümet, elbette ge
rekli cevabı Sayın Adalet Bakanının ağzından 
verdikten sonra, lüzum görürse ayrıca cevap ve
rir. Başbakanın, bugün bir yabancı devletin baş
bakanı ile müzakere halinde olduğu bir sırada 
burada çok ağır şekilde suçlanmış olımasmı ya
dırgadım. Bir siyasî pariti genel başkanı, tam 
bir sosyalist ülkenin başbakanı ile ıneımleket da-
valanyle ilgili ımüzaikere yaptığı bir sırada ne 
de olsa, kendi partisinin mensubu olamasa da, bu 
memleketin başbakanı olan bir insan hakkında 
bu derecede ağır (birtakım suçlamalar yapmak 
yoluna gitmemeli idi diye düşünürüm. Düzüm 
gördüler yaptılar, onun cevabını ilgililer lüzum 
görürlerse verirler. Ama ben kendi hesabıma, 
partimin adını geçindikleri için ifade edeyim ki, 
bu Hükümet, seçimin Anayasa emri olduğu ger
çeğini programında ilân ettiği için güven oyu 
verdik biz, programında açıkça bunu yazdığı 
için seçimlerin zamanında yapılamasını bir temel 
hedef olarak ortaya koyduğu için. O zaman da 
yine sol çevrelerden reform Hükümeti olaoaiktı 
seçim Jlükümıelti haline getirdiğiniz Hükümet 
diye hücuma mâruz kaldı. Ama buna rağmen 
dedi İd, «Ben zamanında hem reformları yapa
cağım, hem de zamıammda seçimi yapacağım. 
Şüriisini de zamanında yapacağım.» Bunu taahhü-
'dettiği için rey verdik. Ondan sonra, çeşitli ve
silelerle Hükümet açıkladığı için, Anayasa em
ridir dediği için rey verdik. 

Başbakan bugün söylemiş seçimin Anayasa 
eniri olduğunu. Bugün ifade etmiş A. P. nin ka
rarından sonra. Bunu söylemek için insanın ger
çekten bir kışkırtma amacıyle alabildiğine ger

çekleri tahrife hazır olmlası lâzım. Kaç defa Baş
bakanın ağzından seçimlerin zamanında yapıla
cağı taahhüdedilımiş>tıh', kaç defa «bunu prog-
ramrmzîda açıkça söyledik. Tekrar ediyorum, 
teyidediyorum; seçimleri zamanmda yapmak 
bizim vazifemizdir.» taahhüdü yapılmıştır. Ama 
bir sözün altındaki kırıntıdan yanlış yorumla, 
maksatlı yorumla neltice çıkarmaya çalışıldıkça 
da bunu çıkarmak isteyenler olabilir, maksatlı 
yoranlar yapmak isteyenler olabilir; bunun 
karşısına gerçekler devamlı söylenerek çıkılır 
ve neticede seçimi kimin istediği, seçim sonucu
na kimin razı olduğu, her seçim sonucunu, san-
dılktaa kendisi çıkmayınca suçlamak âdetini ki
min âdeti olduğu millet karşısında meydana çı
kar. Biz seçimden yanayız ve sonucuna saygılı 
olmayı da bugünden şeref sözü olarak taahhü-
>deden siyasî karakuşuz. (A. P. ve M. G. P. sıra
larından «ıBravo» sesleri ve alkışlar). Sadece 
seçim istemek değil sonucuna da razı olmak lâ
zım, hazmedebilmek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel belirtildi; 
kimdi «cici demokrasi, cici demokrasi» diyen
l e r i . Daha dün, evvelki gün biraz evvel konu
şan Sayın C. H. P. Genel Başkanını övüp sütun 
sütun, bize şovenler. «•Canım biz millet iradesin
den 3*ana olmasak öteden beri olmaz ki... Ata
türk'ten sonra işler bozuldu. Türkiye'de bir se
çim icadoldu, partiler ieaıdoldu, millet bana rey 
vermedi, benim güsbi düşünen sosyalistlere rey 
vermedi, başkalarına rey verdi diye, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini yıllardır sütun süjtun 
karalamaya çalışanlar kimin dostu, kimin ya
nında, buna balkmıaik kâfi. 

Değerli arkadaşlarım, biz cici demokrasi di
yenlerin karşısına bugün bir taktik icabı değil, 
devamlı bir inancın mahsulü olarak her zıaımian 
dikildik, bundan sonra da dikileceğiz. (M. G. P. 
sıralarından «(Bravo» sesleri.) 44 yıllık bu sah
te Cumhuriyetti ne zaman ortadan kaldırıp, ger
çek halik cumihuriyetini kuracağız diye yazı ya
zanların karşısına dikilecek bu partiyi loındük 
biz. (M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Veaikalaırı getirelim mi? «44 yıldır bir sahte 
cumhuriyet için şölenler düzenleniyor, amıa 
halk, köylüm, işçim iktidarda değildir, halkın 
yararına ne yaptı bu Cumhuriyet» diye iftira
lar yağdıranların karşısında dedik M; TüıH&ye 
Büyük Millet Meelisi çok şeyler yaptı ve son 
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bütçe konuşmasında burada gereği vardı veya 
yoktu, Türkiye Büyük Millet Meclisline büh
tan edenlere, etmıek isteyenlere ve isteye delkle
re bir cevap vermiş olmak için günlerce raikam-
larla uğraşıp... Türkiye 1923 yılında nerde idi? 
1945 yılında ne ilde idi, 1970 yılında nerde... Ra
kam... Rakam... Oya işler gibi çalışıp getirdim 
huzurunuza. Vie iki şeyi ispata çalıştım!: 

1. — Cumhuriyet çok şey yapmıştır. 
2. — Gumlhnriyetin çcik partili döneminde 

vatandaşın gerçekten istediği siyasî partiyi 
dlktidara getirme imkânına kavuştuğu, sieçmie 
yapmak imikânuna kavuştuğu dönemde de, Ata
türk'ün daima özlemlini çektiği gerçek demok
ratik rejimle, cemiyet olgunlaşıp gelindiği za
manda da, Türkiye'nin kalkınma hızı kesilme-
mıiştir. Hattâ misaller vererek göstermeye çalış
tım ki, 1945'ten sonra Türkiye'nin kalkınma 
hızı; okur - yazarlık ralkaımında, sanayileşme 
rakamında, sağlık eğitim hamlelerinde yer yer 
ifitihar verici ve demokratik rejimin başarısını 
ıgösterici durumlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, parti içi meselelerden 
bahsedildiği için ter nebze temas etmeıme izin 
verin, ama mahrem bir şey değdh Alenen basıl
mış, vesika olarak dağıtılmış, bildiri olarak çık
mış bir belgeden bahsedeceğim. 

Sekizler önergesi, sekizler önergesi diye ba
şımıza yıllarca şimşek yağdırılmasına sıeıbebolan 
önerge, beş - on satırlık bir şeydi. Bir satırı; 
«Sosyalist değiliz ve olmayacağız diyelim» teb
liği ile... İkindi satırı önemli bugünkü münaka
şalar bakımından, tkinoi satırı şu idi: Demok
rasiden burjmva yutturması diye bahseden ve 
Türkiye'nin demokratik rejim içinde kaDkına-
ımayacağını ileri sürem-Çin'den, Maçin'din, Bul
garistan'dan, Nasır rejiminden misaller getire
rek Türkiye'de demokratik rejim içinde kalkın
ma olamayacağını iddia eden birtakım kimsele
rin karşısına dikilmek ihtiyacı ile ikinci madde
sinde diyorduk ki, önergemizin; «Türkiye'nin 
kalkınması demokratik rejim içinde mümkün
dür ve ancak demokratik rejim içinde müm
kündür.» 

Bu inancımızı bir defa daha tescil edelim, 
demokrasiden burjuva yurtturması diye bah
sedenlere cevap verelim. Biz böyle mücadeleye 
girmiş, böyle mücadeleye devam eden bir kuru
luşuz. Demokratik rejim aleyhinde tertip arı- I 

yorlarsa, -ismen biliyorlarmış kurucu meclis 
vaadi yapanları, dünkü parti üyelerinden bir 
ikisi olmak lâzım - niye söylemiyorsunuz, kim
dir? Niyet, tertip falan... Vaat diyorsunuz, 
vaat... Vaat belli bir adam tarafından yapı
lır. Geliniz buraya bir tek isim veriniz, kendi 
partinizin dünkü mensupları dışında. Bir tek 
isim veriniz kurucu meclis vaadi yapan şuna 
veya buna. Niçin kendi iç meselenizi memle
ketin koca buhranı diye getirirsiniz? (M.G-.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, kurucu meclis değil, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapacağız, 
seçimi de, reformları da. 

«Savaş hali» sözünü Anayasada, savaş çı
karsa seçimler ertelenir sözüne bağlayarak, ve
him midir, maksatlı yorum mudur?... Oradaki1 

savaş sözünden komünizme karşı yapılan sa
vaş sözünden seçim ertelemesine sıçramak is
tiyor. Türkiye'de komünizme karşı bir savaş 
olduğunu ve bu savaşın devam etmesi gerekti
ğini hepimiz söylüyoruz. Türk Milletinin % 
90'dan fazlası bunu söylüyor ve istiyor. Bu 
mücadeleyi yapacağız, ama bunun seçim erte
lemesi ile alâkası yok; bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak yapacağız. Biz biliyoruz 
ki kapalı rejimlerde bu savaş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine dayanan rejimlerde olduğu ka
dar başarılı yürümez. Biz biliyoruz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin sesini aksettir
diği müddetçe, Türkiye'de komünizmle savaş 
mutlaka başarıya ulaşır. Ama bir kapalı reji
me geçildiği zamandır ki ; boy salabilirler, fililz 
verebilirler. Komünizme karşı savaşı biz iste
diğimiz için, seçimi de, demokratik rejimi de 
savunmaya devam edeceğiz. 

Efendim, fikirlere set çekilmesin, her fikir 
söylensin, Batı'da her türlü örgütlenme* var... 
Günlerden beri saldırılara mâruzuz. Birden bi
re demokrasi şampiyonu kesiliyorlar. Komü
nizme karşı bir savaş açıldı mı, Dünyanın ne
resinde aşın sol, demokrasi şampiyonu kesil
mez ki, neresinde kesilmez ki?... Türkiye İşçi 
Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapa
tıldı; kıyamet kopuyor Avrupa Konseyinde; 
birkaç TİP savunucusunun, TİP'i nasıl kapatır
sınız, Türkiye'nin yegâne halk dileklerini dile 
getiren partisi imiş de, tek solcu, sosyalist par
tisi imiş de, falanmış da, nasıl kapatırsınız?... 

— 112 — 



M. Meclisi B : 7 

Ne karışıyorsun kapatmama? Anayasa Mahke
mesi kapatmış, Meclis mi kapatmış? Hükümet 
mi kapatmış, vali kararıyla mı kapatılmış? 
Anayasa Mahkemesi Batı Almanya'da komünist 
partisini kapatınca demokrasiye uygun olur, da, 
Türkiye'de bdr komünist partisini, üstelik vatan 
bütünlüğünü parçalayıcı faaliyetlerini tespit 
ederek kapatırsa, neden demokrasiye aykırı 
olurmuş ? 

Efendim, sınır çizmeyelim... Türk Anayasa
sı çizmiş sınırı. Türk Anayasası çizmiş. Ana
yasalar var; «komünist partisi de kurulabilir» 
•diyor. Anayasa var; «komünist partisi kuru
lamaz, komünist örgütlenmesi yapılamaz, ko
münizm propagandası başıboş bırakılamaz» di
yor. Benim Anayasam bu. Bu Anayasanın 
böyle emrettiğini 141 nci maddeyi iptal ettir
mek için toprağı bol olası parti, dava açtığı za
man Anayasa Mahkemesi karara bağladı ve de
di ki : «Bu, Anayasaya uygundur. 141 nci mad
de Anayasaya uygundur; Komünizm propogan-
dası, örgütlenmesi Türkiye'de yasaklanmıştır.» 
Peki ondan kurtulduk, şimdi tekrar Türkiye'
de kenarından köşesinden; efendim her türlü 
örgütlenme olmalı, her türlü fikir söylenmeli, 
Avrupa Konseyi ülkelerinde bunun sınırı ney
se öyle olmalı, kisvesi alltmda tekrar bunlar 
yapılmak isteniyor. Şikâyet buradan aslında. 
Sıkıyönetim uygulamasından şikâyet, takibat
tan şikâyet buradan geliyor. Açık koyalım. 
Biz bu sınırın, Anayasanın kabul ettiği sını
rın tatbik edilmesini istiyoruz. Anayasam 
böyle istediği için istiyoruz, elimizde değil ki 
bizim isteyip istememek. Anayasa emretmiş bu
nu. Bunun karşısında ırkçı parti kuramazsın 
demiş, şahıs diktası kurmak üzere faşist parti 
kuramazsın demiş. Bunları da yasaklamış. O 
türlü diktayı da, bu türlü diktayı da yasak
lamış. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine saygı, sadece birtakım adamlar 
koridorda sorumsuz ve bence hakikaten son 
derecede zararlı; kendileri bakımından bir şey 
getirmeyen, memleket bakımından bir şey ka
zandırmayacak bâzı fısıltılar yapmışlarsa, bu
nunla ilgili bir meselenin karşısına, bu partiyi 
bölmeye sebebiyet veriyor diye yorumlar yapa
rak çıkmakla değil; Türkiye Büyük Millet 
Meclisine saygı, Türkiye Büyük Millet Meclı-
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sunin kabul ettiği bir plânı, kabul ettiği bir 
önergeyi, kabul ettiği bir kanunu daha mü
rekkebi kurumadan; «çıkar çevrelerinin kara
rıdır, çıkar çevrelerinin tedbiridir;» diye suç-
lamamayı öğrenmekle de olur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çoğunluğu bir karar verecek, ne 
karar verirse çıkar çevresi, ne karar verirse çı
kar çevresi... Vatan sevgisi ile bu Meclis ço
ğunluğunun başka türlü düşünebileceğini, mem
leketi sefalete, memleketi esarete götürmemek 
için de, kalkınmayı karma ekonomi düzeni için
de hızlandırmak için de, şöyle bir iktisadî kal
kınma modeline taraftar olduğu için de, inanç
la vatan sevgisi ile bu yolda rey verebileceğini 
niçin düşünmez de birtakım kimseler, Meclis 
ne karar verirse suçlar. Biraz evvel burada be
lirtildiği gibi, aslında Türldye Büyük Millet 
Meclisi aleyhinde yıllardır yapılan birikimin 
temelinde, bu Meclisten çıkar her kararı böy
lece suçlama itiyadının tortuları ve izleri var
dır. İsabetli teşhis koyalım. 

1961'de Kurucu Meclis... Bahsettiler, orada 
Sayın Ecevit de insaf ille dedi ki ; «Bu, demok
ratik reime geçmek için Meclisin esasen yok 
olduğu, Anayasanın ortada kalmadığı bir za
manda kurulmuş bir şeydi.» 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yok, Seçim Kanunu yok. «Bu Seçim Kanunu 
ile seçim yapılmaz» diye ilân etmiş günün ko
mitesi. Anayasa yok. Muvakkat bir Anayasa 
var, yasama yetkisini kapalı bir komite ha
linde çalışan bir heyete vermiş. 

Rahmetli Gürsel, 147'ler kararını protesto 
ederek istifa ettiğim gün, haksız bir muamele
dir, böyle bir kanunla isimler sayılarak birta
kım insanlar üniversiteden uzaklaştırılırsa -bir 
üniversitenin rektörüyüm o gün- buna katlanımıa-
mız mümkün değildir, prensip meselesi olaralk 
istifa ediyorum, demeye mecbur olduğum gün, 
o gün, istifamı verdiğim gün, beni çağırttı ve 
gerçekten bu çıkarılan tasfiye kanununun yan
lış olduğunu, bunu düzeltmek gerektiği fikrini 
de açık yürekle ifade ederek, hattâ sumeninin 
altından bunu değiştirmek için hazırlattığı tek 
maddelik bir yeni kanunun taslağını da göster
mek suretiyle -iki ımaıalesef çıkamadı o sonra, 
uğraşmalarımıza rağmen- onu da göstererek; 
«Bir an evvel kanunların açık 'olaralk millet 
önünde konuşularak çıkacağı, millet önünde ya-
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sama faaliyetinin açık cereyan edeceği bir du
ruma gitmek zaruretine inandım. 20 günde bir 
metin hazırlayabilir misiniz, bir profesörler he
yeti teşkil ederek? Ta ki yasama yetkisini ko
miteden alalım, bu heyete verelim. Anayasayı 
/da, İstanbul Komitesine üç ay dediık, (altı ayda 
hâlâ metin çalmadı. Anayasayı ela bu Kurucu 
Meclis yapsın.» 

Arkadaşlar, uğraştık, düşündük. Bir tek 
şartla bunu yapabileceğimi ifade ettim. Telkrar 
tekrar konuştuk, partilerle temas ettik o zaman. 

1. — Bilirler, hatırlarlar, Sayın İnönü hatır
larlar. «Girmem» dedi Sayın İnönü haklı olarak 
Kurucu Meclise; devfamlı bir şey olursa. Hiç 
birimiz girmeyiz dedik. Tarihler koyduk: İlki, 
iki buçuk ay 'gibi çok kısa bir zaman zarfımda 
Anayasanın Anayasa Komisyonundan 'geçmesi. 
Temsilciler Meclisinden en geç Mayıs ayının 
27'sinde... Ocak ayında toplanıyor. Komisyondan 
ve Genel Kuruldan en gez Mayıs ayının 27'sin
de Anayasa'nm geçmiş olması. Yılı dolmadan... 
Mutlaka halkoyuna sunulması ve en geç Cum
huriyet Bayramından önce, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olmadan Cumhuriyet Bayramıma git
mesin hu millet diye, yılı dolmadan, onuncu ayı 
dolmadan, en geç 29 Ekimden önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, serbest seçimlerle seçil
miş Meclisin toplanmasına imıkân verecek tarih
te, seçimlerin yapılması kayıt ve partiyle, her 
biri için maddeler koyarak bu metin yapıldı. Ve 
bu tarihlerden bir tanesine riayet edilmezse, 
Kurucu Meclisin hukukî varlığı o anda sona 
erer; o tarihte bu iş yapılmazsa, o anda Kuru
cu Meclis de yolktur. Yapamadım, devam edeme
dim denemesin diye. Sona ereceği de müeyyide 
olarak konarak yapıldı ve hakikaten on ay gibi 
kısa bir zamanda memleketi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin de ortadan kalktığı, bugünkümden 
çok daha ileri bir durumdan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin seçildiği ve toplandığı bir duruma 
getirdi. E... bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisi var, Anayasa var, Anayasanın belki şimdi 
biraz daha (kolaylıkla değişmesi 'gereken yerle
rini değiştirebilecek çoğunluklarımız var, çalışı
yoruz, uğraşıyoruz.. Bu Mecliste herkesin iddi
ası değişik. Biz iddia ediyoruz ki reformlar da 
çıikacaıktır, Hükümete bugün bakan vermiş .'olan 
siyasî partilerin her ikisi de bu Meclis reform 
yapamaz görüşüne hiç bir zaman katılmadı, ba

ğımsızlar katılmadı büyük çoğunluğu ile. Re
formları yapacaktır bu Meclis; ama reform di
ye mutlaka bir bürokratın, bir teknokratın ka
rihasından çıkan şey değil... Mecliste yozlaşır-
mış, bu Meclis reform yaparmış, hayır yapma
malı imiş şimdi. Yozılaştırılır, yozlaştırıyor... 
Canım,. Meclis söyleyecek son sözü. Bu Meclisin 
yaptığı her şey yozlaştırma iser nerde (millet 
iradesine saygı, nerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine saygı? 

Sevgili arkadaşlarım, tutucu parti, tutucu 
Başbakan sözü, bugün Melen için söylendi de 
başka zaman söylenmedi zannetmekteyim. İçin
de bir hayli sosyalist temayüllü insan bulundu
ğunu bildiğimiz Devlet Plânlama Teşkilâtının 
başına Türkiye İşçi Partisi üyelerinden birini 
müsteşar yapmaya kalkıştığı için bu kürsüye çı
kıp, karşısında vaziyet alıp mücadele etmeye 
mecbur olduğumuz bu kadar sol temayülde bâ
zı bakanların da bulunduğu bir Hükümetin pro-> 
gramı üzerinde Sayın Ecevit'in 3 Nisan 1971'de 
yaptığı konuşmayı hatırlayınız. 

«Yabancı kapitalist ülkeleri tatmin maksa-
dıyle, NATO'yu tatmin maksadıyle, Ortak Paza
rı tatmin maksadıyle hazırlanmış bir program
dır.» diyorlardı o program hakkında... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hangi 
Hükümetin programı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Birin
ci Erim Hükümeti Programı. 

«Yabancı ve yerli iş çevrelerini, fakat özellik
le yabancı iş çevrelerini tatmin için hazırlanmış 
programdır.» diyorlardı. 

Ne kadar reformcu Hükümet getirseniz, sos
yalistleri de getirip hir yere oturtsanız iktisadî 
işlerin basma, yetmiyor. Tutucu, NATO'ya hiz
met, Ortak Pazara hizmet, kapitalist ülkelere 
hizmet... 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Melen'i tutucu
dur diye suçlama istisnai bir hadise değil veya 
partilerimizi tutucu diye suçlama istisnai bir hâ
dise değil. Ne yapalım, aynı görüşte olsaydık 
zaten ayrı ayrı saflarda olmazdık. 

Bu Kurucu Meclis iddiası sözü aydınlığa ka
vuşmalı, arkadaşlar. Şöyle söylenmiş de, söylen
ti çıkmış da... Hayır, vaitten bahsedildi, Sayın 
Alpaslan güzel belirtti. Bâzı kimseler, bâzı kim
selere vaat yapmışlar. Bunu söylüyor bir par
tinin genel başkanı. Hangi insan hangi insana 
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vaitte bulunmuşsa bunları biliyorum da diyor. 
«Bu hususta -bilgileri vardır, ama bunları söyle
meyeceğim, ihbar etmeyeceğim»1 diyor. Açıkla
maları- iyi olur. Çünkü, açıklarlarsa anlaşılır ki, 
bu aslında ateş çizgisini değiştirerek başka isti
kametlere yöneltmeye çalışsalar da, kendi parti
leri içinde cereyan eden bir mücadele sırasında 
belki birkaç sorumsuzun söylediği sözlerden iba
ret olduğu meydana çıkar. Bu suretle de herkes 
herkese, her şeye teşhis koyar, yanlış yola gidil
mez. 

Seçim ertelenmesi konusunda bir hukukî gö
rüşümü 'arz edeceğimi söylemiştim, kısaca arz 
edip sözlerimi özetlemeye çalışacağım. 

Seçimin ertelenmesine Sayın Ecevit, 2/3 ço
ğunluk burada bulunursa ne rey verir, bilmem. 
Temenni ederim ki, menfî rey versinler. Ben ilân 
ediyorum huzuıımuzda şimdiden, bu Meclisin 
2/3 çoğunluğu karar verse dahi, ben seçimin er
telenmesine rey vermemeye kesin olarak kararlı
yım. Se'bebini arz edeyim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücü sayı
sından gelmez, bizim topumuz, tüfeğimiz yok. Bi
zim gücümüz meşruluğumuzdan gelir, milletten 
laleliğimiz vekâletten gelir. Milletten aldığımız 
vekâletin süresi bittikten sonra biz 2/3 ile değil, 
4/5 ile dahi. oy birliğiyle dahi süremizi uzatma
ya karar vermiş olsak, dışarıda birtakım kuvvet
ler, 'birtakım insanlar, birtakım vatandaşlar «Bu 
Meclis kendi kendine süre ihsan etti, milletten al
dığı vekâlet sona erdiği halde vekâletini sürdü
rüyor.» diyecektir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisini bu duruma düşürmemek, meşruluğuna bir 
zerre, bir toz dahi kondurmamak içindir ki, bu
nu Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmaması 
gerektiğini devamlı savunuyoruz biz ve bu ka
dar büyük bir inançla savunuyoruz. 2/3 çoğun
lukla Anayasa değiştirilerek ertelenir, bunu da 
kabul etmiyorum. «Senatoda yaptık» denecek. 

Senato, 'hükümetleri tayin eden Meclis değil
dir, iktidarı belli eden Meclis değildir ve Senato
daki erteleme de çok tartışılmıştır. O ertelenme
nin sadece seçimleri her yıl yapmamak için bir 
seçim takvimi tanziminden ibaret olduğu, başlan
gıçtaki bir hatalı, Anayasa ile seçim kanunları 
arasındaki tezatlı bir durumdan doğan bir zaru
retin mahsulü olduğunu herkes biliyor. Böyle bir 
zaruret yoktur, Türkiye Büyük Millet Meclisi za-
manmda seçime gitmelidir. 

Solmazer olayına gelince arkadaşlar : 
Bu, M. G. P.'yi yaralamak için kullanılmak 

isteniyor, ama bu gayrimümkündür. 
Değerli arkadaşlarım, Solmazer'in M. G. P. 

ile ilişkisi çoktan kesilmiştir. Bu kesilmenin se
bebini açıkça arz etmeye mecburum. Genel Yö
netim Kurulu üyelerinin imzasıylc karar, karar 
defte rimizdedir. 

Bir C. H. P.'linin, sosyalist bir C. H. P.'linin, 
sosyalist olduğunu hiçbir gün saklamamış, top
lantılarda haykıra haykıra söylemiş bir C. H. P. 
eski Parti Meclisi üyesinin sosyalist bir derneğin 
kurucusu olduğunu yüzüne karşı iddia ettiğim 
zaman «Evet, 'kurucusuyum, halen denetçi üye-v-
siyinı» diye açıkça heyet önünde ifade etmiş bir 
sosyalist C. H. P.'linin kurduğu bir dergide par
timiz kurulduğundan beri ilk defa ve son defa 
(şükürler olsun) bir toplantımıza ait haber sızdı
ğını gördük, üstüne düştük, doğrudan doğruya 
irtibat -kurularak verildiğine dair bir bilgi ala-
madıysak bile, sezdik ki, bu bilginin kaynağı bü* 
transitten geçmek suretiyle, yine bir başka parti
ye mensup bir transitten geçmek suretiyle o der
giye ulaşmış olabilir. Bunun tepkisini derhal gös
terdik, derhal Genel Yönetim Kurulunda mevzuu 
açtım ve mevzuu açtığım anda kapıyı vurarak 
toplantımızı terkedip gitti bu zat. O günden bu 
yana kendisiyle ilgili karar, yönetici üyelik du
rumunu sona erdiren karar defterlerimizde du
ruyor. 

Bu zat partimize niye gelmişti, şimdi bilmi
yorum. Hatırladığım bir şey var, ben Grup Baş
kan vekili adayı olarak 1967 senesinin başında 
adaylığımı koyduğum zaman bana rey verme
mişti, arkadaşlarımızla, da beraber değildi, bili
yorum, bir 'başka arkadaşı vardı, çok yakın ar
kadaşı, rakip olarak o vardı karşımda. Ama, bir 
gün kopma oldu, bir süre sonra gelmek istedi. 
İtiraf edeyim arkadaşlar, uzun müddet tereddüt 
ettik. Eski bir ihtilâl işine karışmış, acaba tekrar 
bâzı irtibatları olur mu, demokratik rejim ko
nusunda bizim inancımızda, bizim mücadele az
mimizde mi tereddüdünü geçirdiğimi huzurunuz
da samimiyetle, itiraf ediyorum. Kendisi için, de
rinden kendisini tanıdığı iddiasıyle tamamıyle 
bizim inancımızda, milliyetçi, millî hâkimiyetçi 
inançta olduğuna dair teminat veren birçok ar-
kadai}la.rm ısrarlanyle ve nice tereddütken sonra 
ve hepinizin tanıdığınız Paksüt arkadaşımız ken
disini çağırıp, yemin ettirerek; sadakatin kime 
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olacak, bu partiye mi, bizim programımıza mı, 
milliyetçi, millî hâ'kimiyetçi demokratik inançla
ra mı diye teminat isteyerek faydalı bir iş yap
tık 'zmımykt partiliyle Ikay'de'btifk. Yanılmış isiek, 
bilmiyoruz neticesi ne çıkacak soruşturmanın, 
ama hakkında hiçbir resmî soruşturma yok iken, 
bir şüphe üzerine bir C. H. P.'li ile irtibatını tes
pit ettiğimiz, bir C. H. P.'li sosyalist dergi ile 
irtibatından şüphe ettiğimiz için parti üyeliğine 
son verdiğimiz bir adamın yükünü bize yükle
yemezsiniz, ama ben bir belge okuyayım : 

Ulus Gazetesini de, C. H. P. saflarında hâlâ 
bulunduğunu •bildiğimiz, hâlâ C. H. P.'de bulun
duğunu bildiğimiz, C. H. P.'riin Eylem adlı der
giyi çıkaran Sosyal Demokrasi Dernekleri Fede
rasyonunun uzun zaman Başkanlığını yapan Nail 
Gürman'ın 24 Mart 1970 tarihli Ulus Gazetesin
de aynen çıkmış olan basın toplantısındaki.be
yanlarından - merak ederlerse klişesi vardır, fo
tokopi halinde bu kitapta - bir cümle : 

«Türkiye'nin bağımsızlığı için içtenlikle ve 
yurtseverlikle hareket ederek bâzı konularda bi
zim s olumuz daki Marksist, Leninist örgütle işbir
liği yaptık, 6 ncı Filonun gelişini protesto bu
nun bir örneğidir.» 

Beyefendiler, sayın milletvekilleri; bu beyan 
partinin resmî organında çıkmıştır. Bu zat par
tinin o tarihte yan örgütünün yöneticilerinden 
biri, anaörgütünün mensubudur. «Marksist, Le-
ninistlerle işbirliği yaptık»- diye itiraf ediyor, be-
raibor eylem yaptık diyor,. muamele yapmıyorsu
nuz. Ben eylemini ve saireyi bilmeden bir şüphe 
üzerine, bir sosyalist C. II. P.'linin dergisine sı
zan haberde acaba eski partisinin içindeki sos
yalistlerle irtibatı kalmış mıdır şüphesi üzerine 
üyeliğine son verûyorum, Ben vazifemi yaptum, 'te
nim partim vazifeö'ni yaptı. (M. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Pasaport verilmesine ••gelince, hemen ifade 
edeyim : 

Sayın Dcmire-l'e harfiyen katılıyorum, İrfan 
Solmazer'e pasaport verilmesini Sayın İçişleri' 
Bakanının şimdi yaptığı beyanla savunmak ve 
mazur göstermek mümkün değildir, hata yapıl
mıştır arkadaşlar. Kalmalıydı ve hesabını verme
liydi. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Siyasî sorum
lusu hesabını verir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
demek? Efendim, ikinci bir tahkikat olmuş, bi-
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rlneisinden beraat etmiş. Beraat etmiş, kesinleş
miş ini? Bir durum olmamış mı? Arayın, bakın. 
Müfettiş tahkikatının çok ciddî yapılmasını ve 
bir tarihte 12 Mart öncesinde mi, sonrasında mı 
bilmem, belki hem öncesinde, hem sonrasında 
Emniyet Teşkilâtına da el atmış olan bâzı -zeva
tın, isim vermeyeyim Sayın Bakan, bilirsiniz o 
zatın kim olduğunu, emniyet kademesinde nice 
mevkilere 'kadar' gelmiş ve karışık istere karış
mış, 'milliyetçi polis mensuplarını tasfiye edip, ki
lit noktalarına tehlikeli adamlar getirmeye ça
lışmış bâzı zevatın tertibi olup olmadığına lüt
fen dikkat ediniz. Şahsen sizin bundan haberdar 
olmadığınızı bilirim. Bırakınız Sayın Başbaka
nın, tenezzül edilmez böyle şey söylemeye, bira -
rakınız herhangi bir bakanm tabiî bundan sizin 
haberiniz yoktur, ama hangi kademeden nasıl bu 
pasaport tereddütsüz verilmiştir, sorulmadan? 
Bunu lütfen araştırınız ve eğer bunun altında 
yine bir ideolojik sızma ve himaye bulursanız 
Türk polisini bundan sı yan et ediniz. Bunun için 
diyorum ki, muamele yanlıştır ve ciddî bir tah
kike muhtaçtır. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Siyasî sorumlu
luk müşterektir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
br. konuşma gündem dışı mı ? 

BASIĞIN — Saym Bakirli, Sayın Akal... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Onu 

bırakın da siz «Marksist, Leninistlerle işbirliği 
yaptık» diyenler hakkında ne işlem yaptınız-, onu 
düşünün. (M. G. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — öyle değil, o 
işin içyüzü. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Öyle 
değil mi? Ulus Gazetesi yalan mı yazmış? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Öyle değil. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Tamamını oku. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, müdahale etme

yin. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Foto

kopi.. 
ORHAN BİRGİT (Ankara.) — İrfan Sol-

mazer onlarla işbirliği yaparken,,.. 
BAŞKAN —• Saym Birgit, müdahale etme

yin. 
Devam buyurun, Sayın Fcyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 

Birgit, çok belge var bizde. 
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ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bizde de var. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Çok 

eylem belgesi var. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bizde de var. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Çok 

eylem belgesi var. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Onlara 

karşı yaptıkları savaşı da unutmayın, biz yaptık 
o savaşı, siz uyurken. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Solmazer'in 
tutuklandığı 'gün şu koridorlarda nasıl konuşu
yordunuz? «İftiraya uğradı.» diyordunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin öteden beri... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen hâdise çı
karmayın. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ben hâdise çı
karmıyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Sök
mez, sökmez. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — İrfan Solmaz-
•eı\.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit.. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Millî 

Güven Partisi kurulduğu günden beri hür de
mokratik rejimi savunur ve hür demokratik reji
mi savunmak için kuruldu. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Belli, belli... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Bur

juva yutturması»1 diyenlere karşı kuruldu. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, yeter artık, çok 
istirham ediyorum efendim, evvelce arkada otu
ruyordunuz... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Onun 
için manen büyük partidir ve her gün büyüyen 
partidir. Her gün mânada küçülen bir duru
ma girme Orhan Birgit. (M. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar, «Anayasa emridir» dedim. Bir 
noktayı da berraklığa kavuşturalım. Seçim ya
pılacaktır, Anayasa emridir. Peki bunun yanın
da reformları yapalım demek kusur mu? 

Arkadaşlar, seçimi yapmak nasıl bir vazife 
ise... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
bu gündem tdışı konuşma mı? 

BAŞKAN — Seçimle ilgili. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bu nasıl gün

dem dışı konuşma ? 

BAŞKAN — Evet, evet, seçimlerle ilgili ko
nu üzerinde konuşuyorlar. 

Sayın Akal, lütfen müdahale etmeyiniz, siz 
benden o soruyu soramazsınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sevgi
li arkadaşlarım, seçimi zamanında yapacağız, 
ama seçime gitmeden evvel 12 Mart öncesindeki 
bize göre anarşik saydığımız, bâzılarının belki 
dinamik saydığı, bâzılarının belki başka türlü 
gördüğü, bâzılarının hayırlı gördüğü, bizim çok 
zararlı gördüğümüz birtakım eylem biçimlerini, 
birtakım hareketleri önlemek için gerekli Ana
yasa ve kanun değişikliklerini tamamlamış ola
rak seçime gideceğiz. Seçim ertesine yeni huzur
suzluk kaynağı bırakmadan gideceğiz. İstismar 
konunlarını ortadan kaldırıp, reformları yapmış 
olarak gideceğiz. «Türkiye Büyük Millet Mecli
si reform yapamaz.» tezvirlerini sözle değil, bil
fiil cevaplamış olarak gideceğiz. (M. G. P. sıra
larından alkışlar.) Nasıl M, seçimin zamanında 
yapılması bir Anayasa emri ise, reformların ya
pılması, Anayasa ve kanun değişikliklerinin ta
mamlanması, Seçim Kanunu üzerinde partilera-
rası anlayışa varabildiğimiz ölçüde bu Meclisin 
çoğunluğunun elbette kabul edeceği ölçüler, sı
nırlar içinde yapabileceğimiz değişiklikleri yap
mamız basiretin ve sağduyunun icabıdır. 

Reform konusunda benim görüşüm aynen 
gerçekleşmeyebilir, Seçim Kanunu konusunda be
nim görüşüm hatalı bulunabilir. Bizim görüşle
rimiz 'açık, yazılmış, ilân edilmiş, seminerlerde 
söylenmiştir, yanlış bulunabilir. Bulacağız bir 
uzlaşma yolu, orta yolu bulacağız, doğru yolu 
bulacağız reformlarda. Eksiği varsa, gelecek 
Meclislerin tamamlayacağına inanacağız, ama 
bunları yapmaktan bahsettiği zaman Hükümet, 
bahane arıyor diye almıyorum ben, sağduyunun 
ve basiretin icabı olarak bunları da yapalım, se
çimi de zamanında yapalım diyorlar diye anlıyo
rum ve böyle dedikleri için ve böyle dedikleri 
müddetçe beraber olurum, aksi halde olmam. 

Cumhuriyetin 50 nci yılma, sevgili arkadaş
larım, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle girece
ğiz. Ne faşist dikta, ne de bir polit büro diktası
nı kabul etmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yerine başka organ düşünmeyeceğiz. 
Yalnız 50 nci yıla değil, Türk Milleti 100 ncü yı
la da, 500 ncü yıla da, bu Meclise şovenler ne 
derse desin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gi-
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recektir. -Millet ve onun bütün müesseseleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve Cumhuriyete sa
hip çıkacaktır. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (M. G. P. 
vo A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

Sayın Genel Kurula bir hususu arz edece
ğim ; bugün seçimlerim yapılması gerekiyor. 
Başkanlık, çok yorucu bir gündem dışı görüş
meden sonra Genel Kurulda çok adetli ve ge
niş bir seçimde gerekli çoğunluğun teminini 
mümkün göremezse seçime geçmeyecektir. Bu 
sebeple sayın milletvekillerini Genel Kurulda 
görmeyi arzu ediyoruz «'fendim. 

6.— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/951) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır okutuyorum. 
Bâzı üyelerin izin talepleri vardır okutuyo

rum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletevkilleri-
nin hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Diva
nının 16 . 11 . 1972 tarihli toplantısında uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Oksal 15 
gün, hastalığına binaen, 24 . 10 . 1972 tarihin
den itibaren 

Ankara Milletvekili Osman Bölü'kbaşı 20 
gün, hastalığına binaen, 26 . 10 . 1972 tarihin
den İtibaren 

Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğlu 20 
gün, hastalığına . binaen, 21 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren 

Tokat Milletvekili 1. Hilmi Balcı 20 gün, 
mazeretine binaen, 13 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım efendini. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Oksal 
20 gün, hastalığına binaen, 24 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren. 

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

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı 20 
gün, hastalığına binaen, 26 . 10 . 1972 tarihin
den itibaren. 

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

Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğlu 
20 gün, hastalığına binaen, 21 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren. 

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

Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı 20 
gün, mazeretine binaen, 13 . 11 . 1972 tarihin
den, itibaren. 

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

7. — Ölüm cezasına hükümlü Ziya Yılmaz'a 
ait mahkûmiyet dosyasının iadesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/950, 3/914) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 9 . 1972 tarihli ve 5/4 - 6474 sa

yılı yazımız. 
ölüm cezasına hükümlü Ziya Yılmaz ve 

vekilleri tarafından, yargılamanın yenilen
mesi isteminde bulunulduğundan bahsile, adı 
geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesine 
dair Adalet Bakanlığından alman 15 . 11 .1972 
tarihli ve 46639 sayılı tezkerenin sureti bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

8. — Bursa Milletvekili Nail Ath'mn, Ana-
yaas Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair 
önergesi. (4/323) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Anayasa Komisyonu 

üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Bursa Milletvekili 
Nail Atlı 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

Genel Kurulun bugünkü gündem dışı gö
rüşmeleri; çok faydalı ve çok yorucu gündem 
dışı görüşmeleri geniş bir çoğunlukla takibe-
dilmiştir. Bu sebeple, bugün yapılması gereken 
20 küsur komisyona üye seçiminden sonuç 

alınamayacağına Başkanlıkça kani bulunul
maktadır. Seçimi1 bundan dolayı yapmayaca
ğım. 

Birleşimi, 22 Kasım 1972 Çarşamba günü 
saat 15,00'te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanana Saati : 17,50 

...<.... 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

7 NCİ BİRLEŞİM 
20 .11.1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8.) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit nıaksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçei Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. __ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad*-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner-
geri. (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci miaddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili tlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlanmanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysamn 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

2 — 
I 19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve taıtihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğullmasmdr.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek m aksa c:.y-
le Anayasanın 88 nci maddeci uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (S/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdaki aksaklıkların ve 
sorumlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyamiı-
ea b k genel görüşme açılmasına dad^ önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgd edinmek maksadıyle Anayasa; ;.ın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ned maddesi ına-
rmca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 ncı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatr.-ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ccin-
mıefc maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay^.^a-
mn 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orlta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zamr.n-
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerimi tesplit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne okluğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 8Ş nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barba-ros Turgut Boztepe'ndn, Hükü-
nıek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasınım kıymetinin ayarianmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişMlerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madcıcsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, 
Türk Parasmm dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Mıeclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 ncı maddtsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'i.tk 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d d r 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etinıek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılrn;- sı
na dair önergesi (10/46) 
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42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli! tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana-
y asan m 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin milî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlanmak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarıilıması için alınması lâzımgcden 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M*t-< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarım 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliiği'n hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne:er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ; cu
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması içitn alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığım ve diğer su ürünlerimin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

4 8 . — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair o; er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirieri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değe rlendirilım esi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
milli kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
killide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. s— Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmefc amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nei maddesi 
. uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek ~ maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair.öneırmgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırmıası açılmasına dair önergesi. (10/65) 

6:3. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, üç. yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek ımaksadiyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınea bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarmea bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin teman edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarımca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yallarının 
meler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genci Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
ihalen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslariköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73)' 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
<10/74) 

76. — Mâraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerim tahsil edil-
fö.e durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmıesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. ~ Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meelis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclia Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi.. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi, (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi t^güzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasuıda verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranırlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
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maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu atlına Grup 
Baskanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir . Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Sosyal (Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amaeıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
halkımızın iyi beslenmesini sıağlaımak ve Beslen
me, ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşigüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi iiçin gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
•birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm. eği
tim. sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-
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masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştıriması açılmasına dair 
önergesi.. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkilera ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kımda bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizleııinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırça.yın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekilli Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanımdan sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarınım durumuna dair Ada
let Bakanımdan sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatımdan mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılimaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandam sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dıibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-
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sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmestine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
im, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen, boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
06/90). 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muthı'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu 06/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibaritoa bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'rn, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğittim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
06/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ım, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nuın, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tahiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, geı-
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair imar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başfbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair" Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/118) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla-
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rina dair Millî Eğitim Bakanından sözlü' sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bîr gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45..— Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu-(6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — ıSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya

pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko-
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nınmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi 4)zeten-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya ̂ da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy iş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
-A nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu 06/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
• nar'in, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanm-

-dan sözlü sorusu (6/156) 
73. —. İstanbul Milletvekili Turgut Topal-

oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu" (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
iıin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MİM Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Ervcr-
di'nin, 'Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
riar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıçîn, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
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ve yangın sebebine dair Millî Eğitini Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. —• İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, istanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğittim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175)) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıc'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
ltı'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya »Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından s'özlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekilli Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 
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104. — Konya Milletvekili Üzer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
mm, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. —• Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. .— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dadr Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz 'iri, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köyleriniîı içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu' (6/211) 

120. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya 'illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözüü sorusu (6/212) 

121. •— Siinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Millletvekiılii Naci Gaciroğ-
llu'nım, IstanbuHda yayımlanan bîr gazetede 
kamiüniiıst Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hailimi İşgüzar'ın, 
Sinop illi Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki ımSIî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 



125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi ımemuruina, dair, Samsun 
MjiflAetveldlM îlyas Killç'm Millet Mertlisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir DaıMaTın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözılü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul MMLetvetalî Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak MoBstvökiI M. Fahri Uğrasız-
oğdu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletve&ili' Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yal - iş Sendaikası Genel Başka-
nınm karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözTHi sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili Hhan Daren-
djel'ioğlü'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin iıdaimı cezalarının IkaldırıÜJması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — ıSinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 
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j 136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'dn, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal inönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasoyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 

i kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydm Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 TCİ maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt-

[ ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 
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3. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
lihi : 15 . 5 .1972) 

4. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman <So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
'Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 

' (Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (.S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna, yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo

nu raporu (10/5; (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(IS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye secilere]?: kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 , 1972) 

7. — Dernekler kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından 
seçilen 5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi1 1/606; Cum
huriyet Senatosu : 1/89) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 561 ve 561'e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu iS, Sayısı : 113) (Dağıtma tarihleri : 
12 . 4 .1972 ve 17 .11.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 



(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
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ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 saydı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının 'değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletveiküli Mehmet Seydlbeyoğkı 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gediirlesri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Gecki Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutikt 
ve 14 arkadaşını/n, Hayvan Sağlık Zabıtası ka-



nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunımıa, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (İ/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

X 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
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yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 .1972) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından se
çilen 8'e.r üyeden kurulu 90. No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/712) (S. Sayısı : 762) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 11 . 1972) 

• * • 

(Millet Meclisi 7 nci Birleşim) 


