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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde ilci oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin, Mardin 
ilinde önceki gün vukubulan olaylara ve, 

İmar ve İskân Bakanı Mehmet Nebi Ok
tay'da Kayscri'nin İncesu ilçesinde vukua ge
len sel âfeti konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 5434 sa
ydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
• maddesine bir fıkra eklenmesi (2/796), 

içel .Milletvekili Turhan Özgüner'in, İçel ili 
adının Mersin olarak değiştirilmesi (2/854) ve 

Ankara Milletvekili (Jengizhan Yorulmaz'm 
da, çiftçi ve köylülerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
t a ksitlendirilmesi (2/858) hakkındaki kanun 
tekliflerinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 

gündeme alınmasına dair önergeleri reddolun-
du. 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı 
ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın Tarım 
ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili llha-
mi Ertem'in Tarım Reformu kanun teklifleri 
(1/655, 2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869)'nin mad
deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tü
mü açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonu
cunda kabul olunduğu bildirildi. 

13 . 6 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşime (13.6.1973) saat 
1,51'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 
Kâtip 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. —• İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 

üzüm taban fiyatının ilânına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1664) 

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1665) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit -Ülker'in, 
bekçi teşkilâtının kaldırılacağı yolundaki iddia
lara dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1066) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Özel Plotaj, Müşavere, Kaptanlık Şirketine» 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1667) 

Teklif 

II. — »ELEN KÂĞITLAR 

1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 13 
arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile seçim

lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/904) (İçişleri, 
Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarına.) 

9>9<t 
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BiRtNCt OTURUM 

Açılıma saati : 15,00 

•BAŞKAN : IRaşkanıvekili Fikret Turhangü 

KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — 126 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, G-enel Ku
rulda bulunduklarını otomatik cihazlarla tev
sik etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. >— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin; 
«Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili ka
nunların ibâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı (hükümler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi» nin, havale edildiği komisyonlardan 
alınacak 3'er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/904, 
4/404) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz 
2/904 esas numarada kayıtlı «'Siyasî Partiler 
Kanunu ile seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâ
zı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi» mizin, gerekçesinde de belirtildiği üzere 
önemine binaen biran önce kanunlaşmasını 
sağlamak üzere, havale edildiği İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından alına
cak 3'er üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Aydın 
Nahit* Menteşe 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş <ve İşleyişi, Görev jve yetkileri ve yargılama 
usulleri \hakkmda ikanun tasarısı w e Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
üyeden [kurulu 114 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/831) '('S. dayısı : 897) . (1) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 
Mumcuoğlu ve 114 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Sabri Keskin tarafından veril
miş önergeler vardır, okutuyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(1) 897 S. \Sayılı [basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Genel Kurulun gündeminde bulunan 897 sıra sa
yılı «Devlet ^"y_ArıU1r Mfl'h1rpTYIP"IPT'1'nin "K"1ırıl1l1f!t._ 
ve İşleyişi, Görev ve Yetkileri ve Yargılama 
Usulleri hakkında kanun tasarısı» nın 114 nu
maralı Geçici Komisyon, raporunda da belir
tildiği üzere, kanunlaşmasının bir Anayasa gc-
reği bulunması ve özellikle, bu mahkemelerin 
kurlusuna ilişkin Anayasa değişikliğinin ge
rekçesinde öngörülen mucip sebepler muvacehe
sinde ; öncelik,. ivedilik ve gündemde bulunan 
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diğer işlere takdimen görüşülmesinin Yüksek 
Genel Kurula arzını saygılarımla arz .ederim. 

'Hayri Mumeuoğlu 
Adalet Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alan 897 S. Sayılı 

»:Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Sargılama Usulleri hakkında kanun tasarı-
#ı» nm, raporda, belirtilen gerçeklerle ve 
5nemine binaen sair işlere takdimen, ivedilik 
/e öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede-
âm. 

ıSaygılarımla. 
114 No. lu Geçici 

'Komisyon Başkanı 
Kastamonu 
ıSahri Keskin 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı Mumeu
oğlu ve 114 Numaralı Geçici Komisyon Baş
kanı Sayın Sa'bri Keskin tarafından verilen 
önergelerle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve İşleyişi, Görev ve Yetkileri ve Yar
gılama Usulleri hakkındaki kanun tasarısının 
'bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu tale'b olunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümetin yerlerini almaları
nı rica edeceğim... 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tasa
rısının tümü üzerinde söz almış bulunan sayın 
milletvekillerini arz ediyorum r 

Demokratik Parti Grubu adına Kubilây 
İmer, Cevat Önder. 

ıŞahıslar adına: Mehmet Seydübeyoğlu, Tos
yalı, Buldanlı, Ocakçıoğlu, Başer söz almış bu
lunuyorlar. 

FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 
A. P. Grubu adına yazar mısınız? 

BAŞKAN — Peki. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına... 

HÜDAL ORAL (Denizli) — Grup adına Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Zatıâlinizl.. 
HÜDAİ OPvAL (Denizli) — Evet. 

BAŞKAN — Gıyasettin Karaca, Mehmet Ali 
Ayhar... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, grup adına efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Yılmaz grup adına, 
Komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kahul bu
yuranlar... Okunmaması hususu Genel Kurul
ca kabul edilmiştir. 

İlk söz, Demokratik Parti Grutou adına Sa
yın Cevat Önder'de, 'buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA OEYAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Başba
kan Sayın Melen, 1972 yılında Anayasanın bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına işaret 
etmişti. 1971 yılında Anayasa değişikliğinde 
olduğu gibi, 1972 yılında yapılan Anayasa de
ğişikliğinde de... 

('Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Genel Ku
ruldaki özel locasında yerini aldı.) 

BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Millet Meclisimize ıSaym Cumhurbaşkanı
mız teşrif etmiş bulunuyorlar. Meclis adına 
kendilerine «Hoşgeldiniz» derim. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar.) 

Buyurunuz Sayın Önder, devam e'diniz. 

D. P. GRUBU ADINA OEYAT ÖNDER (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

1971 yılmd'a Anayasa değişikliğinde olduğu 
gibi, 1972 yılında da yapılan Anayasa değişik
liğinde partilerarası bir centilmen anlaşmasıy-
le kurulan komisyon faaliyet göstermiştir. Bu 
komisyonun mutabık kaldığı Anayasa değişik
likleri, siyasî haklar konusu hariç - Zira, De
mokratik Parti dışındaki partiler bu komisyon
da siyasî haklarla ilgili bildirdikleri mutabaka
ta bilâhara sahip çıkmamışlardır - diğer deği
şiklikler tahakkuk ettirilmiştir. 

15.3.1973 kabul tarihli ve 1969 sayılı Ana-
yasa değişikliği ile Anayasanın 136 ncı madde
si değiştirilmiştir. Biraz da teferruatlı bir tan
zim ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulması Anayasaya girmiştir. Sevkolunan ve 
üzeırinde görüşme yapılan tasarı Anayasanın 
136 ncı maddesinin uygulanmasını sağlamaya 
matuf Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul-

— 702 — 



M. Meclisi B : 126 İ3 . 6 . İ973 Ö : İ / 

Masını sağlayan ve onun görevlerini, yetkileri
ni .gösteren bir kuruluş kanunu tasarısıdır. 

Demokratik Parti Milliyetçi, Cumhuriyetçi, 
Demokratik sağı temsil eden ve medeniyetçi 
bir siyasî teşekkül olarak komünizmin, maskeli 
sosyalizmin kaırşısırida bulunmaktadır. Biz her 
türlü tedhişçiliğin, terörizmin ve anarşizmin 
karşısında bulunmaktayız. Tedhişçilik , anar
şistlik, komünizm bugün dünyada siyasî suç sa
yılmamakta, âdi suç sayılmaktadır. Bu sebeple 
Cumhuriyet Devletini yıkmaya, Türk Milletini 
bölmeye, demokratik rejimi ortadan kaldırma
ya matuf fiillerle müessir bir mücadeleye ta
raftarız. Bize göre Devlet Güvenlik Mahkeme
leri birer ihtisas mahkemesi olarak kurulmalı
dır. Keza yine Demokratik Partinin görüşü 
odur ki, Devlet Güvenlik Mahkemeleri özel mah
keme veya olağanüstü mahkeme hüviyetinde ol
mamalıdır. Yargı yetkisine sahip, içinde temi
natlı hâkim sıfatını taşımayan şahısların bulu
nacağı bir merci, komisyon ve heyet olmama
lıdır. Böyle heyetler, böyle merciler özel heyet
lerdir, özel yetkiye sahip heyetlerdir veyahut 
olağanüstü heyetlerdir. 

Kurulan bir mahkemenin görev ve yetkisi 
makahle teşmil olunmamalıdır. Yeni kurulan bir 
mahkemenin kanunla hangi fiillere bakacağı 
belli edilirse, bu mahkeme kuruluşundan son
raki tarihte vukubulmuş fiillere bakarsa, böy-

' lc ıbir mahkeme olağanüstü maihkeme olamaz. 
Hukuk literatüründeki anaprensip budur. 

Değerli arkadaşlarım, biz Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin, mazide hazin izleri bulunan 
İstiklâl Mahkemeleri gibi, Yüksek Adalet Di
vanı gibi özel ve olağanüstü hüviyette olması
na asla taraftar değiliz. Anayasanın 7 nci ve 
32 nci maddesindeki prensipler ihlâl olunma
dan kurulmalıdır. Anayasanın 32 nci maddesi 
Federal Almanya Anayasasının 101 nci madde
sini mehaz olarak ittihaz etmiştir. Anayasanın 
7 nci maddesindeki yargı bağımsızlığı ve 32 nci 
maddesinde 1971 yılında yapılan değişiklikler
le birlikte yer alan prensipler asla ihlâl olun
mamalıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde kanun yol-_ 
lan açık olmalıdır. Yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile, Yüksek Adalet Divanında kanun yolla
rı kapalı idi. Kanun yollarının kapalı bulundu
ğu bir mahkeme olağanüstü mahkemedir, böyle 

mahkemelerden sadır olan kararlarda hatalai* 
olduğu takdirde, hukukî yanlışlıklar olduğu 
takdirde bunları düzeltmek imkânı hâsıl olma
mıştır, olamamaktadır. Bu da hukuka, vatandaş
lara, âmme vicdanına son derece ıstırap vermiş^ 
tir. Bu itibarla temyiz gibi, tashihi karar gibi, 
iadei muhakeme gibi, kanun yolları, kurulmakta 
olan mahkemeler için açık olmalıdır. 

Sözü uzatmadan arz ve ifade etmek isteriz 
ki, Demokratik Parti işte bu prensiplerin ışığı 
altında Anayasanın 136 nci maddesine bakmış, 
Anayasanın 136 nci maddesinde yapılan değişik
likler müzakere edilirken bu prensiplerin ışığı 
altında bu maddeye «Evet» demiştir. 

Şimdi önergede de belirtildiği veçhile, bu 
136 nci maddenin uygulanmasını sağlamak 
maksadiyle sevkedilmiş -bir tasarı ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. Bu itibarla Demokratik 
Parti, komünizmle, keza anarşizmle, terörizm
le, müessir bir mücadelenin taraftarı olduğu 
için, .Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
kanunu tasarısının tümünün lehindedir. 

Ancak değerli arkadaşlarım, tasarının 1 - 2 
noktasına da temas etmeden geçemeyeceğiz. Ko-
naatimize göre tasarının belkemiğini teşkil eden 
madde 9 ncu maddesidir. 9 ncu madde bu mah
kemelerin görevlerinden 'bahseden maddedir. 
Daha evvel bu konuda Adalet Bakanlığında 
yapılan bütün çalışmalardan haberdar bulun
maktayız. Zamanı israf etmemek için bu çalış
malar üzerinde durmak niyetinde değiliz. 9 
ncu maddeye her hükmü koyduğunuz takdir
de, ağır ceza mahkemelerinin, asliye ceza mahkeme
lerinin, birtakım mahkemelerin vazifelerine, 
yetkilerine karışmış olursunuz ki, bu takdirde 
Devlet Güvenlik Maihkemeleri aslî hüviyetinden 
uzaklaşmış olur. Bu itibarla biz bilhassa Türk 
Ceza kanununun 163 ncü maddesinin bir, iki 
ve üçüncü fıkralarında vazıh suçların, tasa
rının 9 ncu maddesinden çıkarılması tarafta
rıyız. 

Ayrıca, 9 ncu maddede, ileride uygulamada 
son derece mahzurlarını gördüğümüz bâzı hu
susları da müşahede etmekteyiz. 9 ncu madde
nin fıkra ve bent tasnifinin kodifikasyon tek
niğine pek de uygun olduğu kanaatini taşıma
dığımızı belirtmek isteriz. Bilhassa (B) başlığı 
ile belirtilen bir, iki ve üçüncü bentlerde yer 
alan hususların üzerinde durulmadığı kanaati-
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ni taşımaktayız. Bu konuda hazırlamış olduğu
muz önergeyi Yüce Başkanlığa takdim edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, netice olarak şu hu
susa da önem verdiğimizi belirtmek isteriz: 
Hangi kanunu çıkararsanız çıkarınız, hangi 
mevzuatı tedvin ederseniz ediniz, hangi mües
seseyi kurarsanız kurunuz, bu müesseseler, bu 
kanunlar faziletli, bilgili, namuslu, cesur, Dev
lete ve millete inanan insanlar eline tevdi edil
mediği takdirde, ondan herhangi bir hayır bek
lemek mümkün değildir. Bunun içindir ki, biz, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulduktan son
ra buraya yapılan atamalara son derece dikkat 
edilmesi kanaatini taşımaktayız. 

• Hükümete namzet gösterme yetkisi veril
miştir. Hükümet bir siyasî heyettir. Ancak 
Anayasada da yerini alan Devletin icra orga
nıdır. Hükümeti beğenmeyebiliriz. Nitekim biz 
mevcut Hükümete «Ret» oyu vermiş bir parti
yiz. Hükümetten, bilhassa Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin savcıları konusunda namzet 
gösterir iken son derece itina ve dikkat göster
mesini burada talebetmekteyiz. Aksi halde bu 
seçimi yapacak olan heyetler kötüler arasın
dan kötüyü seçmek durumunda kalabilirler. O 
itibarla ehliyeti olan, liyakati olan kimselerin 
bu mahkemelerde vazife alması sağlanmalıdır. 
Buna-son derece önem veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sıkıyönetim mahke
meleri çalışmaktadır. Sıkıyönetim mahkemele
rinin huzuruna çıkan birtakım sanıklar bu mah
kemelerin dahi mehaibetini bozucu, o mahkeme
lerin kararlarına gölge düşürücü davranışlar 
içerisinde bulunmaktadırlar; bunu her ,gün ba
sında görmektesiniz. 

Ayrıca bu münasebetle şu hususa, kana-
' yan bir yaraya temas etmek isteriz: Sıkıyöne

tim .mahkemeleri karar veriyor, Askerî Yargı
tay gidiyor. Askerî Yargıtay aynı konuda ve
rilen iki karardan birini tasdik ediyor, birini 
nakzediyor. Bunun sebebi hikmetini naçizane 
hukukçu olarak anlamaya imkân yoktur. 

O itibarla politik havaların böyle mahkeme
lerde esmesinin karşısında bulunmaktayız. 

Dost, düşman şu hususu hatırından çıkar
mamalıdır: Rus Carı Deli Petro zamanında na
sıl ki Rusya, Türkiye için emeller beslemekte
dir; Petro 'ıran kendisinden sonra gelecek olan 

Rus idarecilerine bıraktığı vasiyetname vardır. 
Bu vasiyetname Sakıt Petersfcurg'da bir müze
de saklıdır. Hatırımda kaldığına göre, bu vasi
yetnamenin, zannediyorum 14 ncü maddesinde 
Petro aynen şunu ifade etmektedir: 

«Bilhassa Türkiye'yi ve İran'ı harplerle meş
gul ediniz. Rusya'nın sıcak denizlere inmesi 
lâzımdır. Türkiye'yi ve İran'ı harplerle meşgul 
ettiğiniz takdirde, Rusya sıcak denizlere indi
ği takdirde Cihan hâkimiyetini sağlayabilir.» 
Rus Çarı Petro'nun vasiyeti bugün de geçerli
dir. Yalnız metot değişmiştir. O gün sıcak harp 
yapılıyordu; topla, tüfekle harp yapılıyordu, 
bugün ise; milletlerin içerisinde bulunan mas
keli veyahut gafil bâzı kimseler satınalınmakta, 
böylelikle milletler çökertilmektedir. Bulgaris
tan, Romanya, Çekoslovakya, Polanya - ki Av
rupa'nın medenî milletleridir - böylelikle komü
nizmin pençesine düşmüş vaziyettedir. 

Bugün Türkiye'de komünizmin saldırısı ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. Maalesef gafil 
idareler zamanında, gafil Hükümetler zamanın
da komünistlere, anarşistler, teröristler daha 
fazla neşvünema bulmakta, Devleti yıkmaya, 
milleti bölmeye matuf fiillerini rahatlıkla orta
ya koymaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Çarlık Rusyasmı yı
kan Lenin değildir, Kerenskiy'dir. Kerenskiy ga
fil olduğu içindir ki, Lenin, komünizmi ilân et
miştir. Lenin, 1917'ye kadar da komünist oldu
ğunu ifade etmemiştir. 

O itibarla biz, Demokratik Part i olarak, mas
keli sosyalizmin, komünizmin, anarşizmin, te-
rörcülüğün karşısında bulunan bir parti olarak, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin arz ettiğimiz 
prensipler dâhilinde kurulmasına taraftarız. 

Beri taraftan Türk Milletinin inancını, sağ
duyusunu, (ki, Müslüman Türk Milletidir.) 
Onun inançlar silsilesini, Devletini rencideye 
matuf bütün fiillerin de karşısında bulunmak
tayız. 

Bu itibarla Devlet Güvenlik Mahkemeleri
ne bu espri içerisinde bakmaktayız. Bu espri 
içerisinde kanunun tümünün lehinde olduğu
muzu arz eder, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin arz ettiğimiz tarzda kurulmasını temenni 
eder, cümlenize saygılarımızı sunarız. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma 
Sayın Fuat Avcı, buyucunuz. 
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A. P. GRUBU ADINA FUAT AVCI (Deniz- I 
li) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve 
yargılama usullerine dair olan kanun tasarısı 
hakkında Adalet Partisi Grubunun görüşlerini 
arz ve ifade etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kuruluş ve yargılama usullerine 
mütedair olan tasarı hakkında görüşlerimizi i 
izahtan önce, kanaatimce, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulmasını zarurî kılan sebep ve 
saikler üzerinde durulmasında büyük faydalar 
vardır. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair olan kanunun müzakeresi sırasında 
ifade ettiğimiz gibi, hukukun birçok tarifi ya
nında, normatif mahiyeti itibariyle diğer bir ta
rifi de, zaman ve mekânla mukayyet olarak mü-
tehavvil kaideler manzumesi oluşudur. Huku
kun zaman ve mekâna bağlı olarak değişen kai
deler manzumesi oluşu gerçeğinden hareket edil
diği takdirde, görünen o dur ki ; cemiyetlerde 
suç sayılan bâzı fiil ve hareketlerin zamanla suç 
olmaktan çıkıp, normal fiil ve hareketler hali
ne geldiği ve yine bu durumun aksine olarak 
cemiyette normal sayılan hareketlerin de zaman
la suç teşkil eden birer fiil hareket haline gel
dikleri görüldüğü gibi, buna muvazi olarak çe
şitli cemiyet ve milletlerde Devletin beka ve se
lâmeti ile, milletin huzur ve saadetini temin 
için birçok özel veya ihtisas mahkemelerinin ku
rulmuş oldukları da, tatbikatta görülen gerçek- | 
lerdendir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu 
olduğu üzere hürriyetçi demokrasilerde, Ana
yasa ve kanunlar dairesinde, her nevi hürriyet 
vardır; ama yalnız hürriyetleri yok etme hürri
yeti yoktur. Ülkesi üzerinde yaşayan bütün va
tandaşlara ve topluluklara hürriyet veren ve bu 
hürriyetlerin de teminatı olan bir Devlet, kendi 
varlığına yönelmiş; hem de bahşettiği hürriyet- I 
lerden istifade edilerek kendi varlığına yönel
miş tehlikeleri bertaraf etmek için, elbette ge
rekli tedbirleri yine hukuk içinde alacaktır. İş
te muhterem arkadaşlarım, Anayasamızda geçen 
sene ve bu sene yapılan değişikliklerle, Türk 
Ceza Kanununda yapılan değişiklikler, Asayişe | 
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Müessir Bâzı Fiillerin Önlenmesi hakkındaki 
Kanun, Dernekler Kanunu ve Toplantı ve Gös
teri Yürüşleri Hakkındaki kanunlar bu nevi hu
kukî tedbirler cümlesindendir. 

Bugün Yüce Mecliste müzakeresini yapmak
ta okluğumuz Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki ka
nımla, insan haklarına ve Anayasamızın başlan
gıç kısmında belirtilen temel ilkelere dayanan ; 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev
leti olan Türk Devleti, varlığını korumak için 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmakla yeni 
hukukî tedbirler getirmektedir. 

Anayasamızın 13G ncı maddesinin emri olan 
bu mahkemeler, tasarının tetkikinden de anla
şılacağı üzere, Devletin ülkesi ve mil!etiyle bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine isle
nen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il
gilendiren suçlara bakmakla görevli olacaklar
dır. 

Sayın milletvekilleri, 15 . 3 . 1973 gün ve 
1699 sayılı Kanunla Anayasamızın 130 ncı mad
desine eklenen yeni 6 fıkra ile Anayasa müesse
sesi haline gelen Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kurulması zaruretinde. Mecliste grubu bu
lunan bütün partilerimizin ittifak halinde oluş
larını, Adalet Partisi Grubu olarak Devletin be
ka ve selâmeti bakımından kuvvetli bir teminat 
olarak gördüğümüzü huzurunuzda ifade etmek 
isterim. 

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız, hukukun 
zaman ve mekâna bağlı olarak değişeceği fonk
siyonunum tabiî neticesi olarak, bütün dünyada 
olduğu gibi, son yıllarda memleketimizde de ye
ni suç ve suçluluk kavramlarının ortaya çıktı
ğına ve dolayısıyla suçların takip ve muhake
melerinde yeni usuller aranmasının ve bulun
masının zorunlu hale geldiğine ve doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçla
rın takip ve yargılanmasında, gerek ceza mües-
siriyetini artırmak için süratli yargılamayı sağ
lamak ve gerekse hususiyet arz eden bu suçla
rın ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesi, esa
sen bu mahkemelerin kurulmasını zarurî kılan 
sebeplerdendir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kurulması zaruretinde mütte
fik olan partilerimizden bâzıları, bu mahkemele-
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re vâki hâkim tayini usulüne karşı oldukları gi
bi, bâzı yorum erbabı kimseler ve çevreler de, 
«olağanüstü mahkeme, tabiî hâkim ve hâkim te
minatı» gibi hakikaten yerinde kullanıldığı tak
dirde çok güçlü olan bu sloganları kendilerine 
paravana ederek, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin karşısına çıkmak istemektedirler. Bu bakım
dan ifade ettiğim bu hususların Yüce Meclisin 
kürsüsünden millet huzurunda münakaşa edil
mesinde kanaatimizce faydalar vardır. 

Müsaade ederseniz, önce, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine hâkim tayini usulüne vâki iti
razları cevaplandırmaya çalışayım. 

Efendim deniyor ki, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri, başkan ve hâkimlerinin atanmaların
da Balkanlar Kurulunun aday gösterip, bu aday
lar arasından Yüksek Hâkimler Kurulunun 
atama yapması adlî teminâtı rencide eder. Bi
naenaleyh, ya Yüksek Hâkimler Kurulu Dev
let Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerini doğru
dan doğruya kendisi seçsin, yahut hâkim aday
larını YükseSk Hâkimler Kurulu tespit ' etsin, 
tespit edilen bu adaylar arasından Hükümet 
liste çıkartsın. 

Simidi, .Anayasamızın 136 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince her Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde bir başlkan, dört asıl ve iki ye
dek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yar
dımcısı bulunacak ve başkan, iki asıl ve bir 
yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâ
kim ve Cumhuriyet Savcıları arasından, iki asıl 
ve bir yedek üye ise birinci sınıf askerî hâ
kimler arasından olacak; 4 ncü fıkra gereğin
ce de, Bakanlar Kurulu her boş yer için bir 
misli aday gösterecek ve bu adaylar arasından 
da hâkimlerin atanmasını Yüksek Hâkimler Ku
rulu, savcıların atanmasını Yüksek Savcılar Ku
rulu yapacaktır. 

Görüldüğü gibi; Bakanlar Kurulu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi hâkim ve savcı adayla

rını diledikleri gilbi tespit edemeyeceklerdir. 
Anayasa hükmü icabı, bu adayları birinci sını
fa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından tespit 
etmeye mecburdurlar. Sonra da, Yüksek Hâ
kimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu bu 
adaylar arasından hâkim ve savcıları seçimle 
tayin edecektir. Bu durum karşısında; Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek bütün birinci sı
nıf hâkim ve savcıları peşin bir hükümle, mu

ayyen bir şekilde hareket edecekleri şeklinde 
kaibul etmek, kanaatimce büyük bir haksızlık 
ve gayri âdil bir görüş olur. Kaldı ki, bu hâ
kimler, daha önce de Türk Ceza Kanununu ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu tatbik 
etmiyorlar mı idi ve yine aynı kanunu tatbik 
etmeyecekler mi? Bakanlar Kurulunca Devlet 
Güvenlik Malhkemelerine aday gösterilmesi ha
linde, yine Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu ve halen müzakeresini yap
makta olduğumuz bu kanunu - bu tasarıyı - tat
bik etmekten başka bir şey yapmayacaklardır. 

iSaniyen; Balkan'lar Kurulunun illâ kötü bir 
tespitte bulunacağını veya bulunabileceğini han
gi müspet delillere istinadettirmek mümkün
dür de, keza endişe duyulsun ? 

ıMuhterem arkadaşlar; bu şekildeki peşin 
hükümler, bundan böyle bütün Cumhuriyet 
Hükümetlerini ve onun tespit edeceği hâkim
lere gölge düşürmekten öte ne işe yarar? Cum
huriyet Hükümetleri ve onun tespit edeceği hâ
kimler, bu vatanın evlâtları değil midirler? 
Cumhuriyet Hüküküm etleri ve hâkimler,, hiç 
mi Devletin güvenliğini ve milletin huzur ve 
sadetini düşünmezler? Ayrıca onlar, Anayasa 
ve kanunlarla bağlı değil midirler? 

Diğer taraftan; halen câri hukuk sistemimiz
de, biz esasen bâzı yüksek mahkemelere Ba
kanlar Kurulunca aday gösterme prensibini 
Ikabul etmişiz. Meselâ, Danıştay için Hükümet
ten aday gösterme usulü, halen câri bir sistem
dir. Ayrıca, en ileri bir teşekkül olan, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin hâkimleri bile, 
üye Devletlerin hükümetleri tarafından üç mis
li aday gösterilmek ve Avrupa Konseyi Isti-
şarî Meclisi de bu adaylar arasından, 9 senelik 
süre çin hâkimleri seçmek suretiyle tayin et
mektedir. 

ISaym Milletvekilleri; Danıştay için Hükü
metten aday gösterme prensibi halen mevcut 
iken ;en ileri bir teşekkül olan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine üye Devletlerin hükü
metleri hâkim adayı ıgösterefoilirken; Devlet 
Güvenlik Malhkemelerine hükümetten, aday gös
terilmesinin sakıncalarını . anlamak, hakikaten 
çok zordur. 

Ayrıca burada mühim gördüğümüz bir hu
susa da işaret etmeden geçemeyeceğim. Avru
pa Konseyinin geçenlerde cereyan eden mü-
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zakereleri esnasında, bâzı üye Devletlerin tem
silcilerinin, özellikle sosyalist temsilcilerin, 
«(hürriyetler» paravanası ile bizdeki bu duruma 
hücum etmelerini esefle karşılıyoruz. Kaldı iki, 
bu temsilcilerin tabi bulundukları Devletler, 
biraz evvel ifade ettiğim, en ileri bir teşekkül 
olan, Arupa İnsan Hakları Mahkemesinin ka
za selâhiyetini kendileri kaıbul etmişlerdir. 

Diğer taraftan; «Hukukun üstünlüğü» pren
sibini benimsiyorsak ve bunun neticesi olarak, 
Anayasaya ve Hukuk Devletine bağlı isek, 
artık 20 . 3 . 1973 tarihinden itibaren Anaya
sa emri olan, Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
(Balkanlar Kurulunca aday gösterme usulünün 
adlî teminatı rencide ettiği iddialarının sürdü
rülüp, gitmemesi icabetler. Aksi hal, mevcut 
Anayasaya aykırı bir kanun tedvin etmek iste
ğinden başka ne olabilir ve Yüce Meclislerimiz 
Ibunu yapabilirler mi? 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin olağanüs
tü birer mahkeme oldukları iddialarına gelin
ce : 

Bu mahkemelerin sivil - asker karışımı bi
rer mahkeme olması, Türk Ceza Kanununun 
muayyen maddelerine ilişkin bâzı suçlara bak
makla görevli oluşu ve ilk tahkikatın kaldı
rılmış olması gibi hususlar, bu mahkemeleri ola
ğanüstü mahkemeler olarak kabul etmeye ye
terli sebepler değildirler. Bizim sistemimizde 
hem sivil mahkemeler ve hem de askeri mah-
ikemeler vardır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ise; sivil - asker karışımı mahkemelerdir. An
cak, Anayasamız «Hukuk Devleti» esaslarına 
Ibüyük sadakat göstererek, Fransa'da olduğu 
(gilbi, Devlet Güvenlik Mahkemelerine üye hâ
kim olarak kıt'a subaylarını da dahil etmemiş
tir. Aksine, askerî üyelerin hâkim sınıfından 
olmalarını da şart koşmuştur. 

Ayrıca, Anayasamızın 136 ncı maddesiyle, 
bu mahkemelerin fevkalâde birer mahkeme ol
maması hususunda büyük bir hassasiyet ve ti
tizlik gösterilmiş; ancak bunun yanında da, 
mevcut şartlar ve ihtiyaçlar neyi gerektiriyor 
ve gerçekler nasıl bir tedbir alınmasını icalbet-
tiriyorsa, o hususları, yani sivil - asker karması 
olması, muhakemenin sürati, muayyen suçlara 
Ibakması gibi tedbirleri derpiş etmiştir. 

Doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgi
lendiren suçlara, Devlet Güvenlik Mahkemele

rince 'bakılması hususu da, bu mahkemeler ola
ğanüstü bir mahkeme olarak bakılmasına kâfi 
selbep teşkil edemez. Zira sistemimizde; İş Mah
kemeleri, Kadastro Mahkemeleri ve Toplu Ba
sın Mahkemeleri gibi muayyen mevzulara ba
kan ihtisas mahkemeleri esasen mevcuttur. 

İlk tahkikatın kaldırılması ise; esasen lü
zumsuzluğu hakkında hâkim kanaat bulunan 
bu müessesenin, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
yargılama usulünde kaldırılmış olması; ceza 
müessiriyetini artırmak ve süratli yargılamayı 
sağlamak gayesine matuf bulunduğu cihetle, 
keza ıbu mahkemelerin olağanüstü mahkeme 
sayılmasını gerektirir kâfi sebep değildir. 

Şu duruma göre; Devlet Güvenlik Mahke
meleri sivil - asker karışımı olması, doğrudan 
doğruya Devlet güvenliği ile ilgili muayyen 
suçlara bakması ve süratli yargılama usulü ile 
olağanüstü birer mahkeme olmayıp, bütün bu 
hususiyetleriyle ve «Hukuk Devleti» sınırları 
içinde birer ihtisas mahkemeleridir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma-
sıyle adlî teminatın yok olacağı iddialarına ge
lince : 

Evvelemirde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
hâkimleri de, .bütün hâkimlerin haiz olduğu te
minata sahip bulunmaktadır. Hâkim teminatını 
ortadan kaldıran veya rencide eden bir hük
me, ne Anayasanın 136 ncı maddesinde ve ne 
de bu tasarıda rastlamak mümkün değildir. 

iSaniyen, Devlet Güvenlik Mahkemesi hâ
kim ve savcıları, birinci sınıfa ayrılmış hâkim 
ve savcılar arasından seçilmektedirler. Yani, 
tecrübesi, meslekî ve ilmî vasıfları yeterli hâ
kimler arasından tefrik ile atanmaktadırlar; bu 
da ayrı bir teminattır. 

Bu mahkemelerin kararlarının kesin olma
yıp, temyiz merciinin Yargıtay'da kurulacak 
bir veya daha fazla daire oluşu ve ısrar halin
de ise, nihaî kararı verecek olan kurulun Yar
gıtay Ceza Daireleri, Genel Kurulu oluşu husus
ları, adlî teminatın yok olduğu veya ehemmi
yetli derecede rencide olduğu iddialarını, ke
sinlikle bertaraf eden hukukî gerçeklerdir. 

Nihayet; tabiî hâkim prensibinin zedelen
diği yolundaki iddialara da kısaca temas etmek
te fayda vardır: 

Anayasamızın 32 nci maddesinde ifadesini 
bulan bu prensip gereğince, «Hiç kimse kanu-
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nen tabi olduğu mahkemeden başka bir mer
ci önüne çıkarılamayacak ve bir kimseyi kanu
nen tâlbi olduğu mahkemeden başka bir merci 
önüne çıkarma sonucunu doğuran, yargı yet
kisine sahip, , olağanüstü merciler kur alamaya
caktır.» 

. Muhterem arkadaşlarım; Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulmakla bir kimse kanunen 
talbi olduğu mahkemeden başka bir merci önü
ne çıkarılıyor veya bir kimseyi kanunen taibi 
olduğu mahkemeden başka merci önüne çıkar
ma sonucunu doğuran, yargı yetkisine sahip 
olağanüstü bir merci mi kuruluyor? 

(Yukarıdan beri misalleriyle izah etmeye ça
lıştığımız sebeplerle Devlet Güvenlik Mahkeme
leri ,bir defa olağanüstü mahkemeler değildir ve 
ıbu mahkemelerin olağanüstü mahkemeler ol
madığını, Mecliste grubu bulunan partiler, Par-
tilerarası Anayasa Komisyonunda bu hususta 
ittifak etmişler ve bu husus, Anayasmn 136 ncı 
maddesinde yerini almıştır. Şu duruma göre, 
tabiî hâkim prensibinin ihlâl edilmiş olduğu 
yolundaki idialar, hiç bir mantıkî ve hukukî 
değer taşımayan dem'ogoj ilerden öteye geçe
mezler. 

Diğer taraftan, tabiî hâkim prensibinin ih
lâl edildiği iddiası, bir bakıma Anayasanın 136 
ncı madesinin 32 nci maddeye aykırı olduğunu 
ileri sürmek olur ki, hepimizin malûmu olduğu 
gibi, bu da hukuken mümkün değildir. 

iSaym milletvekilleri, Frederik Lebon'un 
ifade ettiği gibi, hukukî emrin ahlâka, ahlâkî 
emrin ise hukuka aykırı olmasına vicdanları
mızın tahammülü yoktur. Bu hakikatin tabiî 
neticesi olarak bir kimsenin tabiî hâkimi, önce 
kendi vicdanı ve Allahtır. Bunun ötesinde talbiî 
hâıkim.. 

İ3SMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Vaz 
geçin şu mahkemeden öyle ise. 

FUAT AVCI (Devamla) — Öyledir beye
fendiler, öyledir. 

Bunum ötesinde talbiî hâkim, kanunların tâ
yin etmiş olduğu hâkimdir. Bütün hürriyetçi 
demokrasilerin kabul ettikleri tabiî hâkim de, 
yine kanunların tayin etmiş oldukları tabiî hâ
kimdir. 

Anayasamızın 32 nci maddesindeki talbiî hâ
kim prensibi 136 ncı madde ile zedelenmiş olma
yıp, 136 ncı madde ile doğrudan doğruya Dev

let güvenliğini ilgilendiren ve muayyen suçla
ra bakmakla görevli kanunen, hem de Anayasa 
ile talbiî hâkim tayin ve tespit edilmektedir ki, 
bu husus İnsan Haklan Evrensel Beyanname
sine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de 
tamamen uygundur. Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesinin 5 nci ve 6 ncı maddelerinde, tabiî 
bakim kanunun tayin ettiği hâkim olarak ifa
de edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdan beri izahına çalıştığımız sebep
lerle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, bâzı yo
rum erbabının iddia ettiği gibi, bir kimseyi 
kanunen talbi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkaran veya bir kimseyi kanu
nen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci 
önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yet
kisine sahip olağanüstü birer merci olmadığı 
ve gerek adlî teminatın, gerek tabiî hâkim pren
siplerinin zedelenmemiş bulundukları da orta
dadır. 

Aksine, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, mil
letin huzur ve saadetini teminle mükellef Dev
letimizin beka ve selâmetini takviye eden bi
rer Anayasa kuruluşlarıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri. Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütün oldu
ğunu takviye edecek olan kuruluşlardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, egemenliğin 
kayıstız şartsız millette olduğunu keza takviye 
edecek olan kuruluşlardır ve nihayet bu mah
kemeler, memleketimizde sik sık örfî idareyi 
icabettirecek sebep ve saikleri kısa zamanda ve 
müessir bir şekilde bertaraf edecek olan Ana
yasa kuruluşlarıdır. 

iSayın milletvekilleri, sözlerime son verme
den önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve 
Anayasamıza tam bir sadakatle ve büyük bir 
ihassasiyet ve titizlikle hazırlandığına kani 
olduğumuz Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkmdaM kanun 
tasarısı sebebiyle, Hükümete, Adalet Bakanı
na ve bu tasarıda emeği bulunan bütün Adalet 
ve Millî Savunma B'aJkanlığı mensularınıa Adalet 
Partisi Meclis Grubu adına şükranlarımızı su
nar. Yüce Meclisiriize, partim ve şahsım adına 
hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüdai Oral, buyurunuz. 
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C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
* (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

(Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usul
leri hakkındaki kanun tasarısı üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sun
maya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, kurulma
sına karşıdır. Benden önce konuşan Sayın Ada
let Partisi sözcüsünün, tüm partilerin Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin kuruluşuna karşı olma
dığı yolundaki sözlerine Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak katılmıyoruz. 

Anayasanın 136 ncı madesine fıkralar ekle
nerek Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul
masını öngören değişikliğe bilindiği gibi kır
mızı oy vermiştik. 

Anayasanın 136 ncı maddesiyle .getirilen 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasıyle 
ilgili hükümler, 1961 Anayasasının değiştirilme
yen genel gerekçesinin yangı bölümünde yer 
alan : 

/«Hukuk devletinin temel unsuru, bütün dev
let faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olma
sıdır. Kazaî denetimi yapacak organların ba
ğımsızlığı ,bu denetimin ciddiyet ve müessiriye-
tinin şartıdır. Bu bakımdan hâkimler ve mah
kemeler üzerinde her çeşit tesirleri bertaraf edi
ci hükümler Anayasaya konulmuştur. Mahke
meler, yürütme ve yasama organı karşısında 
tamamiyle bağımsızdır. Hâkimlerin her türlü 
hakları teminat altına alınmıştır» şeklindeki 
esaslara aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 136 ncı madde kabul 
edilirken, Anayasanın bu genel gerekçesinin de 
değiştirilmesi gerekir idi. Eğer Devlet Gü
venlik Mahkemelerini kurmayı düşünüyor idiy
seniz, (ki düşünüyordunuz ve kurmak için ta
sarıyı sovketmiş bulunuyorsunuz) önce Ana
yasanın bu gerekçesini kaldırmanız gerekirdi. 
1961 Anayasasının ıgenel gerekçesiyle bu 136 
ncı madde, birbiriyle çelişki halinde bulunmak
tadır. Evvelâ bu noktaya değinmek isteriz. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma
sıyle, 1961 Anayasasının demokratik hukuk 
devleti kurallarına karşı bir tutum içine giril
miş olunacaktır. Gerek 136 ncı maddede yapı-
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I lan değişiklik ve gerökse getirilen kanun tasa-
rılariyle temel hak ve özgürlüklerin özü zede
lenmiştir. 

Anayasamızın 7 - 32 - 33 - 132 - 133 ve 
134 ncü maddelerinde yer alan, Türk milleti 
adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlerin güvencesi ilkeleriyle, 
hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir merci önüne çıkarılamayacağına dair 
genel hukuk esasları ihlâl edilmiştir. 

Takdir edersiniz ki, aykırılıkla ihlâl ayrı an
lam taşır; ihlâl edilmiştir. 

Tedhişçilik fiilleriyle, anarşist suçlara kar
şı tedbir alınması söz konusu iken ve bu gilbi 
suçları ve failleri hakkında 1961 Anayasasında 
ve yasalarda yeterli hüküm ve müeyyideler 
varken, bu kez tedhişçilik fiilleri ve anarşist 
suçlar dışında tüm siyasî suç, sırf siyasî suç, 
nispî siyasî suç ve muhtelif siyasî suç ayrımı 
yapmaksızın faillerinin yargılanması Devlet 
Güvenlik Mahkemesi adı altında yetki çevresi, 
hâkimlerin atanmaları Hükümetin takdirine 
ıbıralkılmış yetkilerle hâkimleri tespit edilen 
olağanüstü mahkemelere verilmektedir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — .Size verelim 
de siz yapın olmaz mı? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Yüksek Par
lâmento huzuruna getirilen Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve 
yetkileri ve yargılama usulleri hakkındaki ka
nun tasarısı ile Hükümet, bir kimseyi tabiî hâ
kiminden başka bir merci önüne çıkarma so
nucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüs
tü merciler kurmakla, rejimimizi demokrasi de
yimi ile adlandırmanın mümkün olamayacağı 
bir ortama sürüklemektedir. 

Hükümetin kurmayı öngördüğü Devlet Gü
venlik Mahkemeleri !bir ihtisas mahkemeleri 
değil,, olağanüstü mahkeme de değil, olağanüs
tü mercilerdir. 

Son Anayasa değişikliğinde Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulması ile ilgili ola
rak 136 ncı maddeye getirilen hükümlerle 1961 
Anayasasının 32 nci maddesinde yer alan hü
kümler, birbiriyle çelişki halindedir. 136 ncı 
maddeyi burada kabul ederken 32 nci maddeyi 
kaldırmanız gerekirdi. Genel gerekçeyi kaldır
mayacaksınız, 32 nci maddeyi kaldırmayacak-

I siniz Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul-
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ması ile ilgili 136 ncı maddeyi buraya getirip 
kabul edeceksiniz. Bu mümlkün değil. 

Aayâsamızın 32 nci maddesinde yer alan 
olağanüstü mahkeme ve olağanüstü merci kur
mak yasağı kaldırılmadıkça, 136 ncı maddeye 
fıkralar eklemek suretiyle olağanüstü merci
ler kurulanız. Bu hükümler keenlom yekûndur. 

Tasarı, geçici 1 nci maddesi ile tüm olarak 
Anayasanın 32 nci maddesinde yer alan tabiî 
hâkim kuralına aykırıdır. Tabiî hâikim davayı 
ıgorecek hâkimin, suçun işlenmesinden önce 
kanunen belli edilmesi ilkesidir. Bir vatandaş 
suç işlemeden evvel hangi mahkeme huzuru
na çıkacağını bilmelidir, talbiî hâkim anlayışı 
hudur. Suç işledikten sonra mahkeme kurup o 
vatandaşı o mahkeme önüne çıkaramazsınız ve 
bunu dünya kamuoyunda genel hukuk kaidele
ri ile izah edemezsiniz. 

Tasarı, geçici 1 nci maddesi ile tüm olarak 
Anayasanın 32 nci maddesinde yer alan talbiî 
hâkim kuralına aykırıdır. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kanun tasarısı geçici 1 nci maddesiy
le (şimdi geldi geçici 1 nci madde) bir kim
seyi, önceden işlediği suçtan dolayı sonradan 
kurulan olağanüstü merciler önüne getirmekte
dir. Bunun hakkında 136 ncı madde ve ondan 
evvelki Anayasa değişikliğinde burada konuşan 
sözcülerin tutanaklara geçen zabıtları önümde-
dir. Cesaretleri varsa çıkarlar geçici 1 nci mad
deyi burada savunurlar. O zaman çirkin politi
kacı, çirkin hukukçunun kim olduğu kamuoyu 
(Önünde, dünya kamuoyu önünde bu kürsüden 
ilân edilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tasa
rısı geçici 1 nci maddesiyle, bir kimseyi önce
den işlediği suçtan dolayı sonradan kurulan 
olağanüstü merciler önüne getirmektedir. Bi
linmelidir ki, böyle bir devlete hukuk devleti, 
Iböyle bir rejime demokrasi rejimi denemez. 

Güçsüz hükümet ve iktidarlar aczlermi ör
tebilmek için zulüm aracı olabilecek olağanüs
tü merciler ararlar. Ancak bulduklarını sandık
ları anda da çöktüklerini görürler. Tarih bu
nun nice örnekleri ile doludur. 

Her iktidar ve hükümet kendi normal hâ
kim ve mahkemelerine güvenme bilinci içinde 
olmazsa, hâkimlerinize güvenmezseniz, yeni 
hâkimler ve mahkemeler ararsanız, rejimin de
mokrasi rayından çıkmasını önlemek mümkün 
olmaz. 

Tabiî hâkim kuralını ihlâl etmeyen olağa
nüstü mahkeme anlayışını arkadaşlar savunu
yorlar. Tabiî hâkim kuralını ihlâl etmeyen ola
ğanüstü mhakeme anlayışının hukuk mantığın
da, hukukun üstünlüğü kuralında yeri yoktur. 

Tasarıda Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
ıhangi illerde ve ne miktarda kurulacağına ve 
ibu mahkemelerin ilk kuruluşta yargı çevrele
rinin tayinine ve tespitine, Adalet Bakanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar veri
leceği öngörülmektedir. Artık Bakanlar Ku
rulunun inisiyatifi ile mahkemeler kuruyorsu
nuz ve bu mahkemelere de kanunî mahkeme, 
Anayasaya uygun mahkeme, normal mahkeme 
diyebilecek kadar bu kürsüye çıkıp hukuk 
mantığından uzalk olarak bunu savunaJbiliyor-
sunuz. 

Bu kural Anayasaya ve genel hukuk esas
larına aykırıdır. Yargı çevrelerinin tâyini ka
rarname konusu olamaz. Yargı çevreleri, mah
kemelerin yetki çevrelerinin saptanmasına, yü
rütme değil, Anayasanın 144 ncü maddesi gere
ğince Yüksek Hâkimler Kurulu yetkilidir. 

Tasarının 9 ncu maddesi, getirilmek istenen 
yeni takip ve yargılama sisteminin temelini teş
kil etmektedir. Zira anılan madde ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin «madde» ve «kişi» 
halamından görev alanları çizmekte, hanigi suç
ların faillerinin bu mahkemelerce muhakeme 
edileceği gösterilmektedir. Kanun tasarısıyla, 
talkip ve yargılama usullerinde, olağan adalet 
mercilerinde alışılmadık usuller getirildiği ha
tırlanacak olursa, maddenin önemi iyice belir
ginleşir. 

Tasarı, genel gerekçesinden de anlaşılacağı 
üzere, «...Özellikle Anayasanın 11- nci maddesi 
doğrultusunda ve doğrudan doğruya devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçların kovuşturma ve 
yargılanmasında gerek ceza müessiriyetini artır
mak için süratli yargılamayı sağlamak ve ge
rekse hususiyet arz eden bu suçların ihtisas
laşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kıl
mak için...» hazırlanmış bulunmaktadır. Hal 
böyle olunca, bir yandan Devletin güvenliği kol
lanırken, bir yandan da ve en az aynı derece
de dikkat ve özen ile kişilere tanınan anayasal 
hak ve güvencelerin de zedelenmemesi temel 
düşüncesini benimsemek gerekirdi. Madde met-

I ninde bu dikkat ve 5?en gösteriirjediği gibi, ta-
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sarının dayanağı olan Anayasanın 136 ncı mad
desine ters düşen hükümlere de yer verilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kanun tasarısının 9 neu maddesi ile 
ilgili olarak tümü üzerinde görüşme yapıyoruz. 
Bu arada hatıralarınızı canlandırmak isterim. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulması ile ilgili 
Başbakanlık görüşü su idi. Yazı aynen şöyle: 

(«Anayasanın 32 nei maddesinde yer alan hiç 
kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden» yani 
suç işlediği zaman tâbi olduğu mahkemeden 
«..başka, bir merci önüne çıkarılamaz», biçimin
deki hukuik devletinin bu temel ilkesi mutlaka 
korunmalıdır. Parlâmentoya yazılan, genel baş
kanlara verilen yazı örneğini okuyorum: 

«Ancak Devlet güvenliği aleyhine olan ve 
kanunla belli edilecek bâzı ağır suçların işlen
mesi halinde suçlular hakkında süratle hüküm 
tesis edecek Devlet Güvenlik Mahkemeleri teş
kili». 

Sayın Adalet Bakanlığı öyle bir kanun getir
miş ki, bütün Türk Ceza Kanununun maddeleri 
9 neu maddede yer almış. Devlet güvenliğini 
ilgilendiriyorsa.. Kim takdir edecek1? Savcı. 
Kim, hangi savcı? Hükümet tarafından tâyin 
edilen savcı. Kim takdir edecek? Hâkim. Hangi 
hâkim? Bir misli, iki tane aday gösteren hü
kümet tarafından tâyin ve tespit edilen hâkim 
ve bunlarin takdiri de kesin olacak. Şimdi bun
ların tartışmasına geçelim ve ondan sonra da 
kırk amibar bütün maddeler buraya sokulmuş. 

Size böyle bir yetki verilmemiş. Bâzı ağır 
suçların yargılanması ile ilgili olarak Devlet Gü
venlik Maihkemeleri ve tabiî hâkim ilkesi de ze
delenmeden getirilsin demişler. Onıı da ihlâl et
mişsiniz. Şimdi bunların eleştirisine geçeceğiz. 

Devlet güvenliği ile ilgili olarak doğrudan 
doğruya bunun tanımı nedir ? Bir vatandaş mah
kemeye çıktığı zaman bunun tanımını yaptınız 
mı gerekçenizde? Hayır. Bunun tanımını yap
madığınız müddetçe kanunsuz suç ve "ceza ol
maz prensibini de ihlâl ediyorsunuz Özel işti
rak hükümleri getirmişsiniz, ne hakkınız var? 
Türk Ceza Kanununda iştirak hükümleri yok 
mu? Müşterek gaye, iştirakte gaye gibi yeni 
yeni dünya hukukunda yeri olmayan prensip
leri, prensip denıiyeyim, hukukla izahı mümikün 
olmayan bâzı saçmaları getirmişsiniz. Bununla 
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kimi muhakeme edeceksiniz? Hangi vatandaş 
suç olduğunu bilmediği, tanımı yapılmadığı bir 
konuda mahkemeye sevk edilirse mahkûm ede
ceksiniz, idam hükmü ile mahkemeye sevk ede
ceksiniz ?ıHakkınız var mı ? 

Değerli arkadaşlarım, konu hepimizi ilgilen
dirir. Bir sayın arkadaşımızın dediği gibi; «Biz 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini buraya getir
mekle giyotin icat etmiyoruz.» 

Şimdi, tekrar edeyim, bu Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin buraya getirilmesiyle öyle bir 
giyotin icat ediliyor ki ; ama tekrar ifade ede
yim, giyotin önce kendisini icat edenin başını 
koparır. 

Anayasanın 136 ncı maddesi, «Devletin ülke
si TC milletiyle bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Dev
let güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla 
ıgörevli...» mahkemeler kurulmasını öngörmüş 
iken, maddenin 1 nei fıkrasının (B) ve (C) 
bentlerine konulan hükümlerle, Devlet güvenli-. 
ğiyle ilişkisi pek güçlükle tesis edilebilecek, hat
tâ böyle bir ilişkiyle Devlet güvenliğine bağ
lanması mümkün olamayacak suçlar bu mahke
melerin görev alanına sokulmuşlardır. 

(Maddenin (A) bendi dışındaki iki bendinde 
sıralanan suçların böylelikle görev alanı içine 
alınmış olması, tasarının hukukî olmaktan çok 
politik amaçları gerçekleştirmeye yönelik oldu
ğunu göstermektedir. 

Gerçekten (B) bendinde üç paragraf halin
de işlenen suçlar soyut olarak ele alındıkların
da, prensip itibariyle tamamen âdi nitelikteki 
eylemleri kapsarlar. 

Dernekler Kanununu ele almışsınız. Dernek
ler Kanunununda efendim belirli bir noktada 
1 000 lira para cezasını ilgilendiren, (şimdi oku
yacağım maddeyi) o madde doğrudan doğruya 
Devlet güvenliğini ilgilendirdiği ve yukarıdaki 
unsurları taşıdığı takdirde, (kim takdir edecek 
belli) Devlet Güvenlik Mahkemesine gidecek. 
Güzel; siz bununla Devlet Güvenlik Mahkemesi
ne gitmeyecek telk bir dâva bırakmıyorsunuz. 
Bunları maddeleri geldiği zaman tartışacağız. 

Gerçekten (B) bendinde üç paragraf halin
de işlenen suçlar soyut olarak ele alındıkların
da, prensip itibariyle tamamen âdi nitelikteki 
eylemleri kapsarlar. Bendin başında yer alan 
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ölçüye göre bu suçla, «Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya dev
let güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde.» ku
rulmak istenen mahkemelerde muhakeme edile
ceklerdir. Görüldüğü gibi, anılan eylemlerin bu 
yoklan yargılanabilmesi için, ilk cümlede sayı
lan hedeflere yönelmiş olması yanında, Dev
let güvenliğini doğrudan doğruya ilgilendirmesi 
de gerekiyor. Şu halde, şu sorunun tereddüde 
mahal bırakmayacak bir açıklık ve kesinlikle ce
vaplandırılması gerekmektedir: Devlet güvenli
ği nedir 1. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Seni burada 
(konuşturan güçtür. 

HÜDAİ ORAL ('Devamla) — Eylemlerin, 
ıbent metninin baş tarafında gösterilen nitelik
te ve bu amaca yönelmiş olarak işlendiğini kim 
takdir edecektir1? 

Ne tasarı metninde, ne genel gerekçesinde, 
ne de maddenin gerekçesinde «devlet güvenliği» 
kavramına bir tanım getirilmemiştir. 

Anayasamızın metin ve gerekeçsinde de bu 
'konuda bir açıkİiik yoktur. Aslında, kavramın 
herkes tarafından benimsen ebllecek bir tanımı
na bugüne kadar doktrinde de ulaşılamamış ve 
devlet güvenliği, millî güvenlik gibi kavramla
rın nihaî bir eleştiride, o günkü yöneticilerin 
ve iktidar sahiplerinin güvenlik duygu ve anla
yışına müncer olacağı sonucuna varılmıştır. 

Kavrama yasal bir açıklık getirmek mümkün 
olmadığı gjbi, hangi suçların bu nitelikte oklu
ğunu tayin edecek makam ve merciler bakımın
dan da büyülk sakıncalar mevcuttur. Maddenin 
'gerekçesinde bu konuda : 

:«Fiilin bu mahiyette ve bu amaca yönelmiş 
olarak işlenmesini takdir edecek merciler de, 
şüphesiz kanunların yetkili ve görevli kıldıkları 
adlî merciler bulunmaktadır. İşlenen fiilin bu 
niteliğini, vukuunda veya soruşturma safhasın
da doğrudan doğruya Devlet Güvenlik Mahke
mesi savcılarıyle yötlkili Cumhuriyet Savcıları ve 
askerî savcılar, kovuşturma safhasında ise bizzat 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile diğer yargı or
ganları takdir ve tayin edecekler, Devlet Gü
venlik Mahkemelerine intikal edecek olaylarda, 
yerinde tabiriyle bir süzgeç görevini bu mah
kemeler nezdindeki Cumhuriyet Savcıları ifa 
edeceklerdir.» 

Gerekçe bu. «Süzgeç görevini ifa edecek
ler».,. Kim? İcranın emrindeki insanlar. Kim"? 
İcranın tespit ve tayin ettiği savcı ve hâkimler 
ve bunların takdiri de kesin olacak. Ancak, Yar-
g itaya neticeî hükümle gidecek, itirazı da müm
kün değil görevin. Adliye maihkemeleri, normal 
mahkemeler varmış, hiç önemi yok. Onu getiri
yorsunuz. 

ISüzgeç vazifesini görürlerken, politik tercih
lerinin, eğilimlerinin ve siyasal iktidarın baskı
larının ağır basması kuvvetle muhtemel ve si
yasal hayatımızın bilinen gerçeklerine de pek 
uygundur bu getirilen madde. Hükümetin siya
sî kanaatleri, iktidarda bulunan partinin siyasî 
kanaatleri, eğilimleri ve devlet güvenliği hak
kındaki görüşleri, afakî görüşleri, sonra?.. Bun
ların yansıması, bunların tayin ettiği hâkim
ler ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bravo büyük 
aktör. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Tasarının 16 
ncı maddesinin 1 nci fıkrasına göre, savcıların 
bu kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği 
«zehabını» verecek... 

GÜNGÖR HUN (.Sakarya) — Donkişot mu 
oynuyorsunuz ? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Zehabını ve
recek... 

Bir şey mi söylediniz efendim? 
(GÜNGÖR HUN (Sakarya.) — Ne?.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bir şey mi söy

lediniz? (A. P. sıralarından «Sana bir şey di
yen yok» sesleri.) 

Hayır, arkadaşım devamlı söz atıyor da. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne diyorsun?.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Söz atıldığını 

zannettim, atmadığınızı söylediniz, bitmiştir me
sele. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Afakî» diyor
sunuz, zaten kendi hareketiniz afakî de, başka
larını suçluyorsunuz. 

'BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bak söz atı

yorsunuz. 
GÜNGÖR HUN (-Sakarya) — Sen sataştın 

birader. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cevapsız bı

rakmam. Devamlı söz atıyorsunuz önden. 
BAŞKAN — Sayın Güngör Hım... 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devamlı süz 
atıyorsunuz, bir kaç defa cevap vermedim; lüt
fen dinleyiniz, tahammül edimiz; demokrasi ta
hammül rejimidir. 

ıGÜN'GÖR IIÜN (Sakarya) — Ben ederim, 
ben ederim. 

ıHÜDM OBıAL (Devamla) — Öyledir. 
Zehabını verecek bir durumu öğrenmeleri 

halinde işe el koymaları gerekeceği...» 
Ne demektir zehap! Zehap ne demek 1. 

Türk Ceza Kanununda lütfen zehabı, Ceza Hu
kuku prensipleri bakımından izah edin. 

Zehap; bir fikir veya sanıda bulunmaktır. 
Eh, 13 ncü maididesiııiıı 1 nci fıkrası uyarınca 
da; «ilk derece adalet mahkemeleri, Devlet Gü
venlik Maihkemeısinin görev konusuna ilişkin ka
rarlarına uymak zorunluluğundadır.» deniyor. 

İlk derece adalet mahkemeleri görevle ilgili 
'konularda Devlet Güvenlik Malik em elerinin ve 
savcıların verdikleri kararlara uymak zorun
da. Şimdi, bugün normal mahkemeler, artık 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri inisiyatifi ele ala
cak, onlar da işte kendilerine bırakılan dâva
ları görecekler. 

'Mahkemelerin yargı çevrelerinin tayinine 
doğrudan doğruya Hükümetin karar vereceği, 
yargı çevrelerinin değiştirilmesi ve mahkemele
rin kaldırılmasında da Hükümete geniş yetki ta
nımış olduğu (Madde 2) hatırlanacak olursa, 
ne denli tehlikeli, keyfilığj ne denli elverişli 
bir metin ile karşı karşıya olduğumuz ortaya 
çıkar. 

Tasarı metninde, (A) bendinde sayılan suç
larla yetinilmeyip, müphem bir formüle bağla
nan (B) bendinin sevkedilmiş ve onun da yeter
li görülmeyip (C) bendinin getirilmiş olması, 
asıl amacın, Devlet güvenliğini doğrudan doğru
ya ilgilendiren suçlara değil; dolaylı, ya da do
laysız siyasî nitelik verilebilecek bütün suçlara 
yürütmenin doğrudan doğruya etkisi altında 
bulunan mercilere vermek, orada yargılamak ve 
cezalandırmak olduğunu ortaya koymuştur. Hal 
böyle olunca. Anayasal düzenin, demokratik 
Cumhuriyetin ve Devletin bütünlüğünün korun
ması gibi deyimlerin asıl maksadı gizlemek için 
kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Maddenin (C) bendinde, (A) ve (B) bent
lerinde yazılı suçlarla umumî ve müşterek bir 
gaye içerisinde işlenmiş suçları da kanun kap

samına sokarken, maddenin gerekçesinde ifade 
olunduğu gibi, özel bir iştirak ve irtibat hükmü 
de getirilmiş olmaktadır. 

Umumî ve müşterek gaye gibi kavramların 
iştirak çeşitlerini vuzuha kavuşturmayacakları, 
suçların kanuniliği ilkesinin iştirak, yani suç or
taklığı türlerinin de kanuniliğini gerektirdiği, 
kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde iştirak 
hükümlerinin uygul anamayacağı unutulmamalı 
idi. Madde metni bu Anayasal ilkeyi de bir ke
nara itmektedir. 

Oysa, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi; an
cak, totaliter rejimlerde itibar görmeyen, kişi
nin temel hak ve özgürlüklerini kendi düzeni
nin çıkar ve amaçlarına göre ihmâl, ya da yok 
etmek isteyen sistemlerin terkettiği bir ilkedir. 

Tasarı, hâkimlerin tespitini Bakanlar Kuru
luna bırakmaktadır. Hükümetin, hâkimleri tes
pit yetkisi, takdir yetkisinin kullanılmasında uy
gulanacak ölçüler bakımından toplumda şüphe 
uyandıracaktır. Bilinmelidir ki, getirilen bu hü
kümler, ülkemizi 1961 Anayasasından daha ge
riye götürmektedir. 

Hâkimler üzerinde Hükümetin etki ve baskı
sını taşıyan bir biçimde kurulan ve olağanüstü 
bir merci niteliğini alan Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin bir adalet organı niteliğinde bulun
duğu iddia edilemez. Böyle bir kuruluş, Hükü
metin mahkemelere baskısı ve müdahalesi anla
mını taşır. Bu biçimde kurulan mahkemeler, 
daha başlangıçta halkın güvenini kaybederler. 
Halkın güvenini taşımayan mahkeme kararları 
adaletli olma etkinliğini taşıyamayacağı gibi, 
toplumda huzur değil, huzursuzluk âmili olur
lar. 

Hükümet, bu tasarı ile adalette anarşi ya
ratmaktadır. Adliye mahkemeleri göreve devam 
ederken, Sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra da
hi, sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetki
lerinin devam etmesi, suçta ve failde irtibat do-
layısıyle sıkıyönetimden evvel, ya da sonra iş
lenen sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlarla il
gili davalara sıkıyönetim askerî mahkemelerin
de bakılmasına karşılık, kurulacak Devlet Gü-
•veıılik Mahkemelerinin de aynı suçlarla ilgili 
görev ve yetki içinde faaliyette bulunmaları, ki
şi hak ve hukukunu temelinden tahrip edecek, 
adalet kargaşalığına yol açacağı gibi, yetki ve 
görev uyuşmazlıkları içinde hangi merci önüne 
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çıkacaklarını bilemeyen kişiler için büyük bir 
ızdırap kaynağı olacaktır. 

Bu koşullar altında Devlet Güvenlik Mahke
melerinin başarılı olabilmeleri mümkün değil
dir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve sıkıyö
netim askerî mahkemelerinin baktıkları suçlar-
rm normal adliye mahkemelerince görülemeye
ceği görüş ve inancı içinde bulunan Hükümet, 
Türk hâkimlerine ve Türk mahkemelerine yö
nelttiği bu yersiz, isabetsiz tutum ve davranış
larından dolayı tarihî ve siyasî büyük sorumlu
luk taşımaktadır. 

Aslında Devlet Güvenlik Mahkemeleri ka
nunu Anayasanın 32 nci maddesinin öngördüğü 
bir vatandaşın suç işlediği zaman gideceği mah
kemelere olan Hükümetin itimatsızlığını, güven
sizliğini tescil eden bir kanundur. 

Hükümet, Türkiye'de demokratik hukuk 
Devleti ara rejiminde, demokratik rejimin tüm 
kuralları ile işlediği hukuk Devleti sistemine, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurarak, yargı 
erkini zedeleyerek ve mahkemelerin bağımsızlı
ğı kuralına gölge düşürülerek geçemez. Hükü
met, Türkiye'de demokratik hukuk Devleti, hu
kukun üstünlüğü kuralının işlemediği iddiaları
na yol açacak uygulamalardan süratle vazgeç
melidir. Toplumun huzurunu sağlayıcı tedbirle
ri, Anayasanın öngördüğü reformları gerçekleş
tirmek ve Türk halkının sosyo - ekonomik so
runlarına çözüm yolu bulmak yerine, olağanüs
tü mahkemeler kurmakta aramak, demokratik 
rejimimiz bakımından çok sakıncalı ve tehlike
li bir yoldur. 

En iyi demokrasi rejimi, millî irade ile ada
let kavramlarını karşı karşıya getirmeyen re
jimdir. Oysa, Hükümetler iki yılı aşkın bir sü
redir halk iradesiyle adalet anlayışını ve kavra
mını karşı karşıya getirmek çabaları içindedir
ler. 

Demokrasiye bağlı toplumlarda, herhangi bir 
kuruluşun en verimli ve düzenli bir yolda işle
mesi için, ona ait konuların kamuoyuna male-
dilmesi, halka ilişkin sorunların kamuoyunca 
benimsenmesi ve bu yolda yasama meclislerinin 
en doğru yolu bulmalarına yardım edilmesi şart
tır. Oysa, kamuoyunca benimsenmeyen yollar, 
siyasî iktidar ve Hükümetlerin kendilerini so
rumluluktan kurtarmak için adalete kadar va
ran müdahalelerine yol açar olmuştur. Yargı

lama erki, yasamadan ve yürütmeden ayrılma-
mışsa özgürlük yoktur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş bi
çimi, Hükümetle hâkimleri birleştirir duruma 
getirmektedir. Eğer, yargı erki yasama ile bir-
leşirse vatandaşın hayatı ve özgürlüğü keyfili
ğe tabi olacaktır, demektir. Yargı erki ile yü
rütme erki birleşirse, hâkimi Hükümet tespit 
ederse, o rejime tahakküm rejimi, totaliter re
jim denir. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Fransa'daki gibi.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Keşke Fran-
sa'daki gibi demokratik rejimin bütün kuralla
rını uygulayabilseniz!.. 

Yargının kuvvetli olmasını sağlayan kaynak 
insandır. Yargı, bağımsızlığını insanlık gerçe
ğinden alır. İki kuvvetle bir Devlet kurulabi
lir, fakat insanca Devlet, uygar Devlet kurula
maz. Eğer, hâkim yürütmeye bağlı ise, yani Hü
kümete bağlı ise kanun yok demektir. Yargı er
ki hukuk Devletinin şartıdır. Yürütmenin kar
şısında bağımsız hâkim olmazsa, kanun diye uy
gulanan şey, Hükümetin arzuladığı keyfî bir uy
gulama olur. 

Hükümet, insan hak ve özgürlüklerini koru
maya dair Avrupa Sözleşmesini Türk Devleti
nin de kabul ettiğini unutmamalıdır. Sözleşme
nin 5/c maddesindeki ihtimal üzerine tevkif yo
lunun kapatılmasına karşılık, yürürlükteki yasa
larda ve uygulamalarda buna imkân verilmesi, 
herkesin nnâkul bir süre içinde yargılanması ge
rekirken, sıkıyönetim mahkemelerinde soruştur
manın devam ettiği gerekçesiyle, aylar hattâ 
yıllarca tutukluların mahkeme önüne çıkarıl
maması, Devlet Güvenlik Mahkemelerince de 
usul ittihaz edilirse, Türk Devletinin insan hak
ları ve anahürriyetini korumaya dair imza etti
ği Avrupa Sözleşmesine uygun harekette bulun
duğu söylenemez... Hükümet endişe ediyorsa 
sorabilir, sekiz, dokuz ay tutuklu olarak, mah
kemede hâkim önüne çıkarılmayan insanların 
bulunduğunu tespit edebilir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Siz tespit edin 
çıkarın.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Onu siz, kendi 
içinizdeki bir sayın milletvekilinin en yakını 
içeride bulunuyor, ondan sorun.. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır, siz çıka. 
rm söyleyin. Vazifeniz sizin, 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Siz, ondan da
ha iyi öğrenebilirsiniz. (A. P. sıralarından, «Ne
reden» sesleri) içeriden... Bir memlekette ada
let . 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Diğerleri de 
senin partine kayıtlı olan insanlardır.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lüt
fen. (A. P. sıralarından, «İsmini söyle, ismini» 
sesleri.) 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — İsmini kendi
leri çok iyi biliyor, öğrenebilirler. Ben bunu ver
meye yetkili değilim. (A. P. sıralarından gürül
tüler). Eğer o arkadaş, Adalet Partili arkadaş 
isterse söylerim buradan.. (A. P. ve C. H. P. sı
ralarından, karşılıklı ve anlaşılmayan müdaha
leler, yer yer ayağa kalkmalar, bağırışmalar.) 

Bir memlekette... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin partine 

kayıtlı onlar. (Gürültüler) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) Kim olursa olsun, 

ister adliye mahkemeleri, ister askerî mahke
meler, ister sıkıyönetim mahkemeleri; vatandaş 
süratle hâkim önüne çıkarılmalıdır. Mahkûm 
edilecekse edilmelidir, beraat edecekse etmelidir. 
Ben bunu savunuyorum. 

Bir memlekette adalet, kudretini ve haysiye
tini... (Gürültüler; Bingöl Milletvekili Mehmet 
Sıddık Aydar'la, Tunceli Milletvekili Hüseyin 
Yenipmar arasında yumruklaşmalar). 

BALKAN — Sükûneti rica edeceğim... 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Sahtekâr.. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sahte

kâr senin babandır.. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Senin bu söylediğin namussuzluktur.. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sen 

ta kendisisin... 
BAŞKAN — Çok rica ederim, buyurun otu

run. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Oralarda gezersin gezersin, sonra Meclise gelir 
karıştırırsın.. (Anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ederim oturunuz efendim. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Bu söylediklerini Cumhurreisi bile duyuyor... 
(Gürültüler) 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Cum
hurreisi duysun senin söylediklerini.. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim Sayın Ay-
dar, çok rica edeceğim.. Sayın Yenipmar, Sa
yın Yenipmar.. 

Buyurunuz, devam ediniz Sayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bir memleket

te adalet, kudretini ve haysiyetini kaybederse, 
sosyal bağ kopar. «Mülkün temeli adalettir» de
yiminin bir anlamı da budur. İnsanın adalete, 
hâkimlerine güvenini yitirecek bir uygulama 
içine girilirse sonuç demokrasi rejimi olmaktan 
çıkar. 

Türkiye'de anarşist suçları ve tedhiş eylem
lerinin faillerini yargılayacak güçlü normal mah
kemeler vardır. 

Demokrasi rejimimizde, adalet anlayışımız 
ve tabiî hâkim anlayışımızla bağdaşmayacak ye
ni olağanüstü mahkemeler kurmaya gerek ol
madığı gibi, sıkıyönetim askerî mahkemeleri de 
ellerinde bulunan davaları uzatmadan bitirmeli 
ve norma 1 mahkemelerin işlediği demokrasi or
tamına hızla geçilmelidir. 

Normal Ceza mahkemelerinin yanı sıra, gö
rev ve yetki alanları birbirine karışan sıkıyöne
tim askerî mahkemeleriyle Devlet Güvenlik 
Mehkemelerinin işlediği bir ortamda yapılacak 
genel seçim sonuçlarının meşruiyeti söz götürür 
hâle gelecek. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Hadi hadi, bahane arama. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Güçsüz ikti
dar... (A. P. sıralarından «Bahane arama» ses
leri, gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, hukuk Devletinin ge
nel kurallarını söylüyoruz ve Cumhuriyet Halk 
Partisi, olağanüstü mahkemeler anlayışının kar
şısına çıkmakla halk iradesine saygısını ifade 
ediyor. 

Olağanüstü mahkemelerin kimlere, ne zaman 
ve ne biçimde işlediğini de hatırlatmak istemi
yorum. Onun için lütfediniz 12 Mart öncesinin 
de eleştirisine geçmeden «hukuk Devleti», «halk 
iradesi» anlamı üzerinde tartışmalara devam 
edelim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Geç, oraya 
geç oraya. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Geç, hesaplar 
açık. Defteri aç geç. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Güçsüz ikti
dar... (A. P. sıralarından «Geç oraya geç» ses
leri.) 
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MUSA DOĞAN (Kars) — Hesaplar açık, 
geç oraya, hesaplar açık. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Güçsüz ikti

dar... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Niye müdahale 

etmeyelim, 12 Mart Allahm emri mi? (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Güçsüz ikti
dar ve Hükümetlerin daima izledikleri yol, hâ
kimlerin atanmalarına müdahale yoluyla yargı 
erkini etkisiz, ya da tahakküm aracı haline ge
tirmek girişimlerini aramak olmuştur. Gerçek 
adaletin bulunmadığı yerde halk, Hükümetlere 
tahammül edemez. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu 
hakkındaki tasarı hükümetin bu mahkemelerde 
gtörev yapacak hâkimleri tespit tasarrufunda 
.bulunması yönünden yargı yetkisinin serbestçe 
kullanılabilmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkim teminatı esaslarına aykırıdır. 

Eski Yargıtay Başkanı ralhmıetli İmran ö'k-
ıbem'in dediği gibi... (A. P. sıralarından gürültü
ler) Bilinmelidir ki, Devletin şeref ve haysiyeti
ni kırmadan, kişileri haklı endeşelere sokmadan 
ve nihayet büyük tarihî sorumluluk altına gir
meden bağımsızlık ve teminatı daraltmak müm
kün olamaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Hükümet bu tasarı ile mahkemelerin bağımsız
lığını ihlâl ve hâkim teminatını temelinden tah-
obetme girişiminin tarihî, siyasî ve hukukî so
rumluluğu altındadır. (A. P. sıralarından, «tra
jedi oynuyorsun» sesi) 

Bayın Sezgin sana bir söz söylemek ister
dim; ama söylemiyorum. O trajedi, 12 Mart'ta 
oynandı. O trajedinin, o oyunun aktörleri siz
lersiniz, bizler değiliz lütfedin de... (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. A. P. sı
ralarından gürültüler.)' 

ıl2 Mart oyununun aktörleri kalkmışlar «tra-
ijedi oynar gibisin» diyorlar. Trajediyi oynayan
lar sizlersiniz; halk iradesini, parlâmentonun 
üstünlüğünü savunanlar da bizleriz. (Gürültü
ler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hüdai, sıkıyö
netim mahkeim'elerinin aktörleri ve figüranları 
sizin (gibilerdir. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Sezgin'e mi söz verdiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Oluyor tabiî... Her konuşma 
hatipte olmuyor, onu da dikkat nazarınıza arz 
ederim. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Çok rahat konuşuyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Anlkara) — 

Siz geç müdahale etmeyiniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun hatip ko

nuşsun. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan 

sataşma olduğu müddetçe cevap vernwk hak
kım zaten kendiliğinden doğar. 

BAŞKAN — Tabiî. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Lütfen arka

daşları uyarınız... 
BAŞKAN — Efendim ben mütereddidim.... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cevap ver-

•mekte hiç geri kalmayacağımı bilsinler. 
BAŞKAN — Hangi Sezgin olduğunu bile

miyorum; Sezgin dediler ama... 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Ben bir 

ş'ey söylemedim ki, b'ir şey söylemedim. İkimiz 
de ken'disine gereken cevabı verebilecek durum
dayız. Kimi kastediyorlarsa lütfen bunu belirt
sinler. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın ismet 
(Sezgin'i kasdettim, (C. H. P. sıralarından «Ra-
ratladm mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam efendim, Refet Sezgin 
değil, tamam. Tavzih edildi. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Ümran 
Öktem'in tarihî konuşmasını burada ifade ettim. 
Kendisini ve aziz hâtırasını burada saygıyla 
anıyorum. Hükümet bu tasarı ile mahkemelerin 
(bağımsızlığını ve hâkim teminatını temelinden 
tahrübetme girişiminin tarihî, siyasî ve hukukî 
sorumluluğu altındadır. Hükümet bu tasan ile 
sadece hâkimin bağımsızlığı kavram ve ilkesini 
değil, kaza kuvvetinin bağımsızlığı ilkesini de 
ihlâl etmektedir. Bugünü yarma sarsıntısız gö
türecek tek kuvvetin bağımsız adalet olduğu 
bilinmelidir. Toplum özgürlüğünün temelinde 
hâkimlerin bağımsızlığı ilkesi yatar. Bağımsız 
adalet anlayışından uzaiklaşan bu Hükümetle, 
ıbu iktidarla genel seçimlere gitmek, bu seçim
lerin sonucu hakkında gölge düşürücü iddiala
ra haklılık verecektir. 

Bu kanunla Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin... (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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Değerli arkadaşlarım, devamlı sataşma olu
yor. Ben istemiyorum, ki, şu Parlâmento çatısı 
içinde parlamenterlerin belirli noktalarda kar
şılıklı görüş'meleriyle ilgili konuları burada aça
yım; siyasî ahlâk kaideleriyle telifi mümkün 
olmayan bu konuları buraya getireyim de siya
sî iktidar ortaklarımın iç hüviyetlerini buraya 
ortaya koyayım. (A. P. sıralarından «söyle, söy
le» sesleri.) Bunu istemiyorum. 

Beni daha fazla tahrik ederseniz isim isim, 
ad ad söylemeye mecbur edersiniz. Burada halk 
iradesiyle ilgili, demokratik hukuk devletiyle 
ilgili konuları konuşuyoruz. Lütfen sakin sakin 
dinleyiniz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahaleyi bir an için kese
lim. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bu kanunla 
.Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hâkimlerini 
tespit eden Hükümet, Türk hâkimlerini yürüt
me organının delegeleri haline getirmektedir. 
Yürütmenin tayin ettiği hâkimler sadece Hükü
metin müşaviri olabilirler, kanun adamı olamaz
lar. Böylesine bir anlayışın içinde bulunan Hü
kümet ve onun iktidar ortaklarının demokratik 
hukuk devleti rejimini benimsedikleri kabul 
edilemez. Hâkimlerin tayininde hükümete yetki 
tanıyan, insanları tabiî hakiminin dışında ola
ğanüstü mercilere götüren, «kanunsuz suç ve 
ceza olmaz» prensibini çiğneyen bu kanun ta
sarısı, insan hakları ve anahürriye'tlermi koru
maya dair Avrupa Sözleşmesine ve 1961 Ana
yasasının demokratik hukuk devleti kuralları
na aykırıdır. 

Hükümet, sevk ettiği bu tasarı ile sadece 
Anayasaya aykırılık içinde değil, Anayasayı 
ihlâl anlayışı içinde olduğunu bilmelidir. (A. P. 
sıralarından «vay .be.»' sesleri) Hükümet hukuka 
bağlı, özgür demokratik Cumhuriyet ilkelerin
den inhiraf etme istidadında görünmektedir. 2 
yılı aşkın bir süredir sıkıyönetim uygulamaları
nı sürdüren hükümetlerin bu kez Devlet Gü
venlik Mahkemelerini kurma girişimi, Türk de
mokrasisinin totaliter devlet yönetimine kay
makta olduğu iddialarına hak verdirecek mahi
yet kazan/maktadır. 

Bu tasarı ile, Hükümet ve onun siyasî ikti
dar oldukları Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisini Türk milleti ve dünya kamu

oyu önünde siyasî ve tarihî sorumıluluklarıyle 
başbaşa bırakıyorum. (A. P. sıralarından «Yaş-
şa» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yaşa, cart!.. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

siz ne zaman Parlâmentoda kürsüdeki hatibe 
hakaret edenleri susturmak bilinci içinde bulu
nacaksınız ? Lütfeder misiniz ?.. 

BAŞKAN — «Yaşa» diyorlar, «yaşa» diyor
lar -beyefendi. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Yaşa demiyor1 

beyefendi, lütfen dikkat edin. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş

kan «Yaşşaaa»' diyor. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Eğer hakaret 

etmek söz konusu ise, aynı hakarete cevap ve
rirsem altından kalkamazsın. 

BAŞKAN — Devam buyurun, devam buyu
run. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Benim Parlâ
mento kürsüsüne ve size olan saygımı istismar 
etmeyiniz. Benim Parlâmentoya ve Parlâmento 
kürsüsüne olan saygım... 

BAŞKAN — Hitabetinizle Genel Kurulu ne 
kadar tahrik ettiğinizi biliyorsunuz. Bir de ha
tiple Başkanı karşı karşıya getirmeyin, rica 
ederim. 

Ne zaman görüşürseniz Mecliste bir ahenk
sizlik olduğu zabıtlarla sabit. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Siz de Başkan
lık Divanına çıktığınız zaman Meclis birbirine 
giriyor. 

BAŞKAN — Yok yok, öyle değil Hüdai Oral. 
10 senedir bu vazifeyi yapmaktayım. 

OBMAN TARI (Balıkesir) — Şirret. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — «Şirret» değil, 

iğrenç. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım... 
BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ede

rim. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bu konuşma
yı yapan arkadaşımızın sözünü geri aldırtacak 
imisiniz, aldırtmayacak mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ne bileyim kimin söylediğini?.. 
Devam, buyurum. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) ^ - Zabıtlardan 
tetkik edebilirsiniz. 
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BAŞKAN — Kim olduğunu bilmiyorum 
'efendim, devam buyurun. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sen söyle
diğin Sözleri geri alacak mısın? (O. H. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Siz oturtmadınız beni buraya, 
Millet Meclisi Genel Kurulu oturttu. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hatibi konuşturmuyor'sunuz efiendim. Ne yap
mak lâzım?.. Müdahale edenleri susturmuyorsu
nuz «fendim. 

[BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, pek 
taibiî ben müşkül durumdayım. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bugün değişik bir idare görüyoruz. 

BAŞKAN — Konuşmuyor da susuyor mu 
efendim f 

Devam buyurun. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi demokratik 
,hükuk dlevleti rejimine, halk: idaresine saygılı 
olduğunu bugüne kadar yapmış olduğu icraat
la göstermiştir. Bunun en güael örneğini Cunı-
hurlbaşkanlığı seçiminde göstermiştir. Şimdi si
zin, iktidar ortaklarınızla nasıl bir anlayış için
de beraJber olduğunuzu uzun uzun düşünüyo
rum, kişisel olarak düşünüyorum... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sen o anlayışı 
anlayamazsın Sayın Hüdai. 

BAŞKAN — Müdahale etlrneyiniz, ç'ok rica 
ederim' efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bir gün tari
hî sorumluluğunuzla sizi başibaşa, bu konuda 
da yalnız bırakacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Güvenlik' 
Mahkemelerinin kuruluş Ve işleyişi, görev ve 
yetkileri ve yargılama usulleri hakkındaki hü
kümet tasarısına, insan halk ve anahürriyetleri-
ne, Anayasaya, genel hukuk kurallarına aykırı 
lolmiasi1 ve toplum huzurunu sağlayıcı bir tedbir 
niteliğinde bulunması nedenleriyle kırmızı oy 
verecektir. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmilarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Yusuf Ziya Yılmiaz, buyu
runuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA YUSUF ZİYA 
YILMAZ (Adıyaman) — :S'ayın Başkan, müh-
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tereni arkadaşlar; Cumhuriyetçi Güven Partisi 
adına Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun ta
sarısı hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Yalnız, benim hazırladığım notumda, bu Gü
venlik Mahkemelerinin anayasal bir hükme da
yandığını, değişiklik gören 136 nci maddenin 
ruhuna uygun olarak kurulmak istendiğini, 
Anayasanın 11 nci maddesi 'esaslarına uygun, 
8 nci maddede belirtilen şartlara ve il'keler'e tı
patıp uygun bir mahkeme kurulmak istenmek
tedir. 

Kaldı ki, biz öteden beri Batı demokrasisine 
bir çok bakımdan uymak ve benzemek isteriz. 
1963 yıllarında Fransa'da işleyiş, kuruluş w 
ıgörevi aynı olan b'ir mahkeme kurulmuştur. 
Fransa gibi demokrasinin beşiği kabul ettiği
miz bir memlekette kurulan bu mahkemenin, 
biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
nün nitelediği vasıfta b'ir mahkeme olacağı ka
naati bende hâsıl olmamıştır. 

Memleketin içinde bulunduğu şartlar ikti
darları ve muhalefetleri sorumluluk duygusu 
lile kanun koymaya sevk eder. Biz b'ir seçim 
arifesindeyiz, Cumhuriyet Halk Partisi büyük 
iddialarla iktidara gelmek hevesinde, sevdasın
da.. Üç ay sonra geldikleri takdirde bu kanu
nun beğenmedikleri taraflarını rahatlıkla de
ğiştirirler veyahut tamamen kökten ortadan 
kaldırırlar; ama bir kaşık suda fırtına yarat
manın mânası olduğunu ben kaıbul etmiyorum. 

Ben notuma bakmayacağım, yalnız, Cum/hu-
riye't Halk Partisinin kürsüye çıkarmış olduk
ları sözcü baikımından, bahtsızlığını ortaya çı
karmak suretiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Şunu da evvelâ söyleyeyim ki, bu kanun 
anayasal bir ölçüde ele alınmış ve biz Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak tasarıya olumlu oy 
vereceğiz. 

Şimdi, bu gibi büyük meselelere dokunmak 
.isteyen insanların evvelâ imanlı ve inançlı olma
ları gerekir. Hepsini kasdetmıiyorum, o grupta 
kalan arkadaşların imanlı ve inançlı olanları 
vardır, inkâr etmiyorum. Fakat imanlı ve inanç
lı olmayanların il il gezip, kongre kongrie gezip, 
/«Genıel Başlkanımı tanımıyorum, kurultayların 
tespit ettiği yönetimi tanımıyorum. Benim ebe
dî Genel Başkanım İsmet Paşa'dır» diyen adam. 

AHMET SAKIP HiÇERİMEZ (Ankara) — 
Güvenlik MaJhkemeleri mi bu ? 
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YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Bu
gün ne dereceye kadar imanlı ve inançlı ise, 
Güvenlik Mahkemeleri hakkında serdettiği me
selelerde de o derece güvenli ve imanlıdır, İn
sanların kişiliği... 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sen onu Satır'a 
söyle. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Satır, 
haysiyetini korumuştur, inandığı uğurda istifa 
etmiş, ayrılmıştır. Beraber mücadele verdiniz, 
beraber çalıştınız, beraber kongre kongre gez
diniz, vaktaki bir milletvekilliğini garanti et
mek zamanı ıgeldi, bütün fikirlerinizden tecer-
rüt ettiniz, o inanmadığınız partinin içerisinde 
kaldınız. Bunu kime yutturacaksınız? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Halk Partiliyim 
ve iftihar ediyorum, ortanın solundayım. Cesa
retin varsa ortanın solunda olduğunu söyle. 
Halk Partiliyim, var mı diyeceğin? Senin gibi 
parti değiştirmiş değilim. Partisinden ayrılma
yı marifet sayıyor. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Kü
tahya il kongresinde, Sakarya il kongresinde, 
Malatya il kongresinde beraber bulundum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz bir dakikanızı 
rica /edeceğim. 

Lütfen Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanu
nu tasarısının tümü üzerindeki müzakereye de
vam buyurunuz. Sinirli bir havanın yatışmasını 
çok rica ederim. Herkesin siyasî hayatında bâ
zı hizmetleri olaibilir, bâzı yolları olabilir, bu 
hususun ifade yeri kürsü değildir. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Efendim, mevzu 
üzerinde konuşmazsa, ben de söz söyleyeceğim. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Şim
di bu meseleyi niçin bu zaviyeden ele aldığımı 
izah ediyorum. Yani, bu arkadaşın söyledikle
rinin ciddî bir meseleye dayanmadığını belirt
mek için söylüyorum. Memleketin büyük mese
lelerinde.. ' 

BAŞKAN — Efendim, grup adına konuştu, 
ciddî gayriciddî, bunu tahlil edemezsiniz, bu
na hakkınız yok. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Sa
hip çıkmak için mazis'iyle konuşmaları arasın
da bir irtibat bulunması iktiza eder.. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Ben partide kal
dım, (Selahattin Kılıç Adalet Partisine, sen de 
Güven Partisine geçtin, onu söyle. 

i YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Son
ra.. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, ar
zu ettiğiniz hususu yeterince zabıtlara geçirdi
niz tahmin ediyorum. Esas meseleye dönmenizi 
istirham' edeceğim. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Şim
di arkadaşımız devamlı avuikatlık yaptığı için, 
hiçbir gün savcılık hâkimlik yapmadığı için.. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Benim yazıha
nem yok, senin var. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Devamla) — Tek 
taraflı müdafaaya alışmıştır. Madalyonun öbür1 

tarafını bir türlü görmek istemez. 
Şimdi, madalyonun öbür tarafı da vardır.. 
AHMET SAKIP HÎÇERIMEZ (Ankara) — 

Sen avukat değil misin? 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamda) — Ben 

avukatlığımla iftihar ediyorum. Heı'kes mâzi-
siyle 'benim kadar iftihar edecekse,, bu mem
leket güllük güllüstanlık olıır. 

Şimdi madalyonun öbür tarafını görme
yeceksiniz ; bu memlekete Güvenlik mahkeme-
lerinin kurulmasını emreden bölücülük, sos
yal yapımızda vuk'ııbıılan yanlış !İıstıi|kametle!r 
memklketin temeline dinamit koyacak kadar 
almış yürümüş, evimizden çıktığımız 'zaman 
aealba paspasın altında bomba var mıdır, yo|k 
mudur diyerek, ayağımızı basamayacak bıir 
zemine 'geldikten sonra, memleketin istikbali, 
vatandaş huzuru, mal ve mülk emniyeti bakı
mından bu Yüce Meclis bir tedbir almayı 
düşünecek, Anayasaya hüjkmü şekline' getire
cek; ama siz bunu burada dünyada eşi ve me-
nendi görülmemiş şekilde kötüleye deksiniz. 

Şimdi ben kendilerine soruyorum; şimdiye 
kadar Türk savcılarını kimler tayin ediyor
du 1 Yine bir bakanlar bünyesinde Bakamın 
emri ile tayin ediliyorlardı ve hiçbirisini de 
kendi görüşlerinin, şahsiyetlerinin vo kişiliik-
lerinin dışına çıjkmaddar. Neden bu kadar bir 
mahkemenin kuruluşundan endişe duyuyor
lar? Bu bir kraliyet m-aıhkemesi değil, ıııihayeıfc 
Türk üniversitelerinden diploma almış, bi
rinci sınıfa kadar yükselmiş temayüz etmiş 
ve yüksek vicdani]) hâkimlerin arasından, 
gösterilenler arasından Hükümet- tarafından 
sıeçüllecıekler. 

i Şimdi neden bu kadar endişe Gidiyorlar? 
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Olabilir, belki ma|ksada uygun olmayan ta
sarruflar da alınabilir, mümkündür. Bir raem-
leket hayatında bunlar görülımemiş ş'eyler de 
değil, Ama değiştirilmesi, zamanla izalesi de 
mümkündür mumlarım. B'ir kaşık suda bu ka
dar fi utma koparmanın gereği olmamak ge
rekirdi. Ben em iyi cevalbı ve .ejn liyi (derisi 
kendisine inançlı olmadığı şeklinde vermiş 
bulunuyorum. İnançlı olmayan insanlar mem-
lejketim ciddî meselelerinle eğilenıezlıeir. Her 
şeyden evvel, inanç ve imam şarttır. Kişiliğimi 
inanç ve imamda bulur insanlar. 

Saygılarımla. (A. P. ve C. G-. P. sıralarım
dan alkışlar.) 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Efendim, bana 
hakaıleıt oldu. Ortanın ısolundayım deyip, 
C. G. P'ne -gidip soldan bahsetmıeyem insanlar 
inançlı oldu şimdi. Git orada ortanın sorunda
yım de. Partini değiştir, geç oraya, ondan 
sonra sen inançlı ol. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Sen yarın milletvekili seçilemeyince ne yapa
caksın bilmiyorum; aımıa hem biliyoruım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz... 
Efeimdirn daha (konuşacak hirçok hatipler var 
'beyefendi. Sayın Yılmaz, lütfen efendim. 

Sayın Geçici Komisyon Sözcüsü Atagün, 
buyurunuz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Nte söylediler 
Güvenlik mahkemeleri hakkımda f Hiçbir şey... 
Yolk ki... 

I 

BAŞKAN — Demek ki, oluyor; oradan da 
sataşma oluyor, buradan da oluyor. Demek 
normal şeyler bunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEH
MET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok 'Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluş ve 
işleyişi, göreiv ve yetkileri ve yargılama... 
(Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve Adıyaman 
Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz arasında (kar
şılıklı .anlaşılamayan konuşmalar ve gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Efendim, karşiliklı konuşma
yınız. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kamum 
tasari'sımun tümü üzerinde nıüzalke'neye başla
mış bulunuyoruz. Pek tabiî olarak Mefclisi-
ımizde bunun karşısında veya yanında ola
caklar vardır. O hajkımdan Genel Kuruldaki 

I sayın (milletvekili arkadaşlarımdan rica edec'e-
I ğim, sükûnetle müzakerenin devamıma yar-
I dımcı olurlarsa memnun olurum. 
j Buyurumuz sayın iSözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEH-
I MET ATAGÜN (Devamla) — iSayın Başkan, 

muhteremi milletvekilleri; . 
Devlet Güvenlik Matıkıemeleri kuruluş ve 

işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usul-
! leri hakkında kanun tasarısının müzajkerıesim-

de dört arkadaşımız görüşlerini ifade etmiş 
I «bulunmaktadırlar. Bemdeniz Komisyonum gö-
; rüşlerilni, burada getirilen metnlln aksimi mü

dafaa edem, beyanda bulunan k'işileıre kısaca 
oevap vermı'efc suretiyle arz edip kürsüden ine
ceğim. 

Muhteremi mıilletv ekilileri; 
Hatip arkadaşlarımızı dinlediğimiz zammı, 

sanki Anayasamın bir eniri yerime getiriliyor-
muş gibi, sanki Anayasaya aykırı bir tasarı mü
zakere ediliyormuş gilbi, sanki yeni bir suç 
ihdas ediliyormuş gibi, bir havayı yaratmak 
istemııefctedirler. 

j Halbuki, hukuk Devletine bağlı olduğu bil
dirilen gerek partileri ve gerek şahısları 

! /adına her zaman ifade .eden kişdleılin, Amaya-
i sanın jkuruluşu itibariyle (emretmiş olduğu şu 
| mahkemeler hakkındaki beyanlarını, Anayasa 
' tadilimde söylemiş olsalar idi - ki, söyl'eımilş-

lerdir - bir nebze o zaman haklı bir görüşün 
l ifadesi1 Veyahut ta muayyen bir görüşün ifa-
! dıeısi olarak kabulleaebilindik. 
> Bendemiz şimdi, doğrudan doğruya Ana

yasanın bu husustaki metnini okuma|k sure
tiyle, bu metnimden ayrılmayarak, bu mah-
'kemelerim işleyişi hakkında yalnız hüküm ge
tirdiğimizi ve yeni bir suç ihdas etmediğimizi 

1 ortaya koymakla sözlerimle 'başlayacağım. 
i Muhterem miletveklilLeri ; 
I 
| Anayasanın tadili hakkında yapılan ııııüza-
J kereleri hatırlarsınız. Anayasamızın 136' ncı 
I maddesine eklemen altı fıjkra, şu şeıkilde ifade

sini bulmuştur, Anayasada. 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 

I hür demokratik düzem ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyet aleyhime işlemen 

I ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğimi ilgi-
I lendiriem suçlara bakmafkla 'görevli Devlet Gü-
I vemlik Mahkemeleri 'kurulur. Ancak, sıkıyö-
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netim ve savaş halline ilişkin hükümler sa|k-
lıdır.» 

Demek: ki, »bu fıkra düıe Devlerin ülke'si ve 
milletiyle bütünlüğünü ihlâl «decek suçları 
yargıliama'kla görevli Ibiir rnahkemetnıim kurul
masına âmirdir, işte getirilen tasarı, böyle bir 
kuruluşu ifade etmektedir. 

«Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, 
dört asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri 
kadar savcı yardımcısı bulunur.» 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Hüdai Oral ar
kadaşımızı dinlediğiniz zaman, sanki şu Anaaysa 
hükmünden aykırı bir şey getirilmiş oluyor za-
habına kapılmak mümkündür. Haddizatında, 
hukukla bağdaşmayacak olan böyle bir fikri, bu 
kanunun içerisinde de getirmek mümkün değil
dir. Anayasanın bu âmir hükmü, metinlere 
alınmak suretiyle buraya getirilmiştir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde hangi 
suçlara bakılacağına dair, genel anlamda, Dev
let güvenliği aleyhine işlenen suçlar denmekte
dir. Bu da Türk Ceza Kanunumuzun muayyen 
fasıllarında yazılı suçlardandır. Bunlar için 
biz, başka mahkemelerde yargılanacağına dair 
hüküm getirmiş olsak, Anayasanın şu hükmüne 
muhalefet etmiş oluruz. 

Bu nedenle, Anayasaya sadakat göstermek 
şartıyle, hangi suçları ika edenlerin hangi mah
kemelerde yargılanacağına dair hükümler geti
rilmiştir, prensip budur. 

İkincisi, istisnai olmak üzere, yine birçok suç
ların Devlet güvenliği ile ilgili mahiyette olarak 
işlendikleri kanaati ve zahabı uyanırsa, yine 
bu mahkemelerde aynı suçları ika eden kişilerin 
yargılanacağına dair hükümler getirilmiştir ki, 
bu gerek genel mahkemelerde, yani adlî mah
kemelerde, gerek askerî mahkemelerde tabir 
edilen, ifadesini bulan hükümler, ifadesini bulan 
metinler de bunlardan ibarettir. 

Gayet tabiidir ki, suçu ika eden kimsenin ya
kasına Türkiye Cumhuriyetinin savcıları yapı
şacaktır ve yapıştığı zaman, yaptığı tahkikat ne
ticesinde, fiilin Devlet güvenliği aleyhine ika 
edildiği kanaatine varırsa, bu mahkemelerde 
yargılanmasını bu kanun öngörmektedir ve Ana
yasa hükmü de bunu icabettirmektedir. .Burada 
başka birisinin böyle bir takdir salâhiyetini kul
lanması ne Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında 
mevcuttur, ne de bendenizin bildiğine göre, baş

ka devlet kanunlarında mevcuttur. Burada, 
idarenin hiçbir surette müdahalesi veya mura
kabesi mevcut değildir. 

Buradaki Cumhuriyet savcılarının tâyinleriy-
le genel mahkemelerde yani Anayasa tabiriyle 
adliye mahkemelerindeki savcıların tâyinleri 
arasında hiçbir fark yoktur. Denetimleri hak
kında da hiçbir fark yoktur. Birincisinde, yani 
adalet mahkemelerinin savcılarını da savcılar 
kurulu tâyin eder, nakillerini yapar, özlük işle
rine onlar bakar. Şu tasarıda dikkat buyurul-
muşsa, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcılarının tayinleri de aynı usullere tabi olmak 
üzere yapılır. 

Binaenaleyh, birisi Hükümetin emrindedir, 
diğeri Hükümetin emrinde değildir, gibi bir tef
rik yapmanın ve burada bu mahkeme savcılarım 
bir umacı gibi göstermenin hatalı olduğu, hu
kuka uygun bulunmadığı kanaati içerisindeyim. 

İkinci ayrılık meselesi şuradadır; hâkimlerin 
tayin ve atanma keyfiyeti : Hâkimlerin atan
ma ve tâyini; Anayasa hükmü gereğince, Ba
kanlar Kurulunca her münhale iki aday gösteri
lecek ve Yüksek Hâkimler Kurulunca bu aday
lar arasından seçmek suretiyle yapılacak. 

Şu hale göre istisna budur. Şimdi sorarım 
sizlere, bu hâkimler nereden getiriliyor? Buraya 
gösterdiğimiz aday iki hâkim, hangi milletin 
hâkimleridir1? Bunlar Türk milletinin bugün 
adalet mahkemelerinde, askerî mahkemelerde 
kazaî icra eden, Anayasa ve yasa hükümleri ge
reğince karar veren şerefli Türk hâkimleridir. 
Bu hâkimler hakkında, şurada çalışırsa böyle bir 
bühtana tabi tutulmak, burada çalışırsa şöyle 
demek, kanaatimizce hiçbir hukuçunun ağıza al
ması gerekecek beyanlardan değildir. 

Türk hâkimi genel mahkemelerde bir dâvayı 
yargılarken, kendisine verilen bir diğer mahke
meye de girer ve aynı şekilde orada vazifesini 
ifa eder. Bu hâkimler, dikkat edilecek olursa 
herhangi bir imtiyaza sahip, fazla maaş alan 
yeyahut da kendilerine kıdem veya kıdem tazmi
natı verilen bir hâkim değildir. 

Yani, bir kürsüde oturan hâkim, diğer Dev
let Güvenlik Mahkemesindekî kürsüsüne otur
mak suretiyle Türk mahkemelerindeki görevini 
burada ifa edecek. Hangi hükümlere göre? Ay
rı hükümlere göre değil, yine Türk adliyesinin 
ııygulamış olduğu Türk Ceza Kanunundaki aynı 
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maddeleri burada uygulayacaktır ve hattâ Tem
yiz mercii de müşterektir. 

Böyle bir durum karşısında bu hâkimlerin, 
sanki Devletin veya Hükümetin emri altınday
ım» gibi gösterilmesi, bidayeten bu mahkemele
rin kudret ve kuvvetini küçümsemek ve küçült
mek, bu memlekete yapılacak iyiliklerden olma
dığı inancı içerisindeyim arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, bu mesele üzerinde hassasiyetle 
durmakta büyük faydalar vardır. Tekrar ifade 
ediyorum; biz buraya yeni bir ceza hükmü ge
tirmiyoruz. Biz buraya hâkim olmayan kişileri 
tayin etmek suretiyle burada yargı yetkisini bu 
kimselere vermiş olmuyoruz. 

Arkadaşlarıma şunu ifade etmek isterim: 
Anayasanın muayyen maddeleri, bu âmir hü
kümleri mevcutken istisnaî hükümler olduğunu 
da akıllarından çıkarmamalarını tavsiye ederim. 

Saniyen, 1961 Anayasasından önce Türk hâ
kimleri, Yüksek Hâkimler Kurulunun denetim 
ve gözetimi, tâyin ve atanmaları altında olma
dığı zamanlarda bu memlekette yargı erki kul
lanılmamış mıdır arkadaşlar?.. 

Çok istirhaım ederdim, çok rica edeceğim, 
Türk adliyesinin, - Komisyonumuz adına ko
nuşuyorum - bidayet mahkemelerinden şüphe 
(edildiği için böyle bir mahkeme ihdas edilme-
ısimıi Komisyonumuz lasla hay alilinden ge çimme -
mistir; bunu sureti kafiyede reddederim. Bu
rada dâvaların süratle görülmesi, aynı mahi
yetteki suçların daha ihtisaslaşmış hâkimler 
marifetiyle ele alınması ve sonuçlandırılması 
maksadına matuf olmaik üzere bu mahkemeler 
ihdas edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımızlia aynı şekilde dü
şünmüyoruz. Burada yalnız usulde bâzı sürat 
temin etmek için hükümler getirilmiştir. Usul 
hükümlerinden ayrı olmaik üzere hükümler ge
tirilmemiştir. Usul hükümleri getirilirken de, 
usul hükümlerimin makabline teşmil edildiğini 
ide, ceza hukulku gibi olmayıp, lehte ve aleyhte 
olanların da makable teşmil edilen genel hukuk 
kaidesi olduğunu da unutanamalarını istirham 
edeceğim. 

Burada yine ifadesind bullan, yarın sıkıyö
netimin sona ermesiyle mevcut dâvaların nasıl 
Anayasanın geçici 21 ncji maddesi hükmü ge
reğince bu mahkemelerde sonuçlanıncaya ka
dar görülmesi âmir bir hülkümıse, bu da tabiî 

bir hukukun, kişinin mahkemelerde tabiî yar
gılanması meselesidir. Tabiî yargılanma, tabiî 
hâkim meselesi Anayasa hukukunda, yer alır. 
Anayasamızın bu hükmü tabiî hâkimi tarif et
miştir. Buradaki yargılama gerek Güvenlik 
Mahkemeleri kurulduktan sonra, gerek Gü
venlik Mahkemeleri kurulmazdan önce ika edil
miş olan suçlara bakacak mahkemeleri, Anaya
sanın geçici 21 nei maddesi gayet iyi bir şe
kilde ifade etmiştir. 

Binaenaleyh, bunun karşısında artık tabiî 
hâkimden başka bir hâkime suçlu gönderiliyor-
muş gibi burada beyanda bulunmanın hukukla 
bağdaşır tarafını görmüyoruz. Anayasaya 
sadâkat gösterilmek ve Anayasa hükümlerine 
bağlı kalmak suretiyle Anayasanın âmir hüküm
lerini yerine getirmek gayesiyle metinler ted
vin edilmiştir. Buna ait aksi bir görüşü arka
daşlarım şayet savunacak olurlarsa, bugün 
müessesemizde Anayasa Mahkemesi müessesesi 
mevcuttur. Oraya gittikleri zaman bunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığı incelenir. Şa
yet bizim düşüncelerimizin aksine görülürse 
bunun da telâfisi mümkündür. Ama, içtenlik
le şuna inanıyorum ki, şu getirilen hükümler 
Anayasa çerçevesi içerisinde ve Anayasanın 
öngördüğü prensipleri bir yasa halline getir
mek suretiyle huzurunuza gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımın burada bâzı be
yanları oldu. Bunlara ailt cevaplarımız, mad
deler üzerinde söz aldıklarında kendilerine ay
rıca orada arz edilecektir. 

Netice olarak şunu söylemek istiyorum ki, 
Anayasa kuruluşu olan Devlet Güvenlik Mah
kemeleri hiçbir zaman bir olağanüstü mahkeme 
olmamıştır. Anayasaya göre tabi olduğu mah
kemeler yine burada da aym şekilde ifadesini 
bulmuştur. 

Türk hâkimlerinin bugün görev ifa ettikle
ri yerden diğer bir mahkemeye alınmaları ve 
bunları da aday olarak Hükümetlin göstermesi, 
hiçbir surette, kanaatimce, vicdanılarma baskı 
yapacak bir husus ihdas edilmiş ve böylle bir 
görüntünün içerisinde bulunulmuş değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 

Orhan Birgit, buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA ORHAN BİRGİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlarım, 12 Mart ön-
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cesinde vuku bulan ve çdk şükür geride kalan 
birtakım olayların sıkıyönetim kalktıktan son
ra tekerrür etmemesi düşüncesiyle olacak, Sa
yın Naim Talû Hükümeti, ilaha evvel Sayın 
Erim ve Melen hükümetleri zamanında yapı
lan Anayasa değişikliğine uyarak, Devlet Gü
venlik Mahkemelerini kurarak istemektedir ve 
bir kuruluş kanununu huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. 

Önce, acaba olaylar mahkemelerle önlenebi
liyor mu? Bu noktaya değinmeden, bugünkü 
gazetelere bir göz atmak ve hafızalarınızı taze
lemek isterim. 

Ne oluyor bu olayların arkasında? Bu olay
ların arkasında, Türkiye'deki feodalite kalın
tısının sosyal, ekonomik gerçekleri ve gerek
çeleri yatıyor. Şato sahibi var, Türkiye'de. 
«Atlı Kanco» deniyor, öğreniyoruz. Mütevazi 
bir arkadaşıımızdı Allah rahmet eylesin, buraya 
gelir giderdi, ama geride kendisinin ataların
dan kalma aile yapısından kalma bir hayat ge
leneği varmış. Misafirler geliyor. Türk gele
neğine uygun olarak kazanlarla yemekler pi
şiyor, ikram ediliyor. Birlikler besleniyor. 
Bütün bunların altında sonu siyasal mücadele
yi etkileyen feodalite kalıntısının bulunduğunu 
hep birlikte görüyoruz ve şimdi bu kalıntıların 
üzerinde ideolojik çatışmalar da oluyor. Şu 

farikla ki onlar ağa değiller. Berikilerin silâh
lı çatışma yapması, ÎçişLeri Bakanımızca nor
mal olaylar cümlesinden görünüyor. Hastane
de özel askerî birlikleri tarafından bekletilebi-
liyor Türk yasalarına göre güvenlik kuvvet
lerini kimler teşkil eder, belli olduğu halde. 
Ateşli Silâhlar Kanunu var; bakıyorsunuz her 
hangi bir devriye birliği bir kahvede küçücük 
bir bıçak veya bir tabanca bulduğu zaman em
niyet bültenlerine geçiyor. Bakıyorsunuz, hak
lı olarak sıkıyönetim marksist, leninist örgüt
lerden silâh bulduğu vakit televizyon kamera
larına geçiyor. Ama bakıyorsunuz milleıtve-
killiğine kadar gelmiş, milletvekilliği ile ilgi
sini kabul etmeyelim, o ayrı bir şey; ama 
Türk ekonomik ve sosyal hayatında feodalite 
balkısı yüzünden bir ağırlığı olan adam Mar
din Valisinin, Mardin Emniyet Müdürünün 
gözleri önünde Devlet hastanelerinde özel ko-
mandolarıyle yaralısını bekletebiliyor, Devlete 
de güvenmediğini göstererek ve bu gazetelerde 
teşhir ediliyor, Hükümet burada bu konuda her 
hangi bir şekilde ağzını taçmıyor ve bize Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin faziletinden ve bu 
mahkemeler kurulursa Türkiye'de bundan böy
le ideolojik suçların işlenmeyeceği yolundaki 
ümidinden bahsediyor. 

Bunun karşısına çıfkıyorsunuz, bunun kar
şısına çıktığınız zaman size gizli açık, «Anar
şistleri koruyanlar» diye sataşma yapılıyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Doğru.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi doğ
ru olup olmadığını göreceksiniz. Günlerden 
beri bekliyordum bu «Doğru» yu. Sayın İsmet 
Sezgin arkadaşım, kendisinden hiç beklemedi
ğim şekilde, bu şekilde konuşuyor. İktidar 
Partisi Genel Başkanvekülerinden birisidir. İk
tidar partilerinin başka sözcüleri böyle konu
şuyor ve biz zannediyorduk ki değerli arkadaş
larım, 12 Marttan herkes gereken dersi aldı, 
tarihin hükmüne bıraktı, ama görülüyor ki 
böyle değildir. Tabanınızdan kitle kitle halk 
uzaklaşıyor (A. P. sıralarından «Allah Allah» 
sesleri) Pazar günü Sayın Süleyman Demirel'e 
bunca Parlâmento çalışmalarının sonunda din
lenebilmek için Nallılhıan'a gitmeyi bile Türk 
'köylüsü çok görüyor, karşısına çıkıyor ve Sıa-
yın Demirel, orada kendisimden halkın umu
du olarak bir başka siyasî lider bahsedilince, 

Geçtiğimiz hafta Mardin'de önemli bir asa
yişsizlik olayı oldu. Daha önce bir çatışma 
yüzünden kaybettiğimiz rahmetli bir milletve
kili arkadaşımızın mensubu bulunduğu aile ile 
bir başka Mardinli aile aynı siyasî kanaati pay
laşıyorlar, ama başka menfaatler bakımından 
'aralarında çatışma var, vuruştular. Şimdi Milli
yet Gazetesinde bir fotoğraf; yaralı hastanede 
yatıyor, tomsonlu sivil şahıslar yaralının etra
fında özel nöbetçileri olarak tesmiye ediliyor. 
Demek ki, Türkiye'de birtakım şahıslar var; 
özel nöbetçileri var, özel silâhlı birlikleri var. 
Gene ıaynı konu ile ilgili Hürriyet Gazetesinde 
•bir haber; iki aşiret karşılıklı gelmişler, falan 
ısoikakta, o sırada jandarma üç taraftan bun
ları sarmış çatışmayı önleyecek iki aşiretin ele
başıları veya liderleri diyelim «Biz kendi kozu
muzu kendi aramızda paylaşırız» diyorlar ve 
jandarma bu koz paylaşmaya bilerek veya bil-
mıeyerelk seyirci kalıyor, müessif olaylar olu
yor. 
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o kadar şaşırıyor k i ; «Hadi elendim» diyor 
«Türkiye'de sigarayı beş kuruşa içirtmek: iste
yenler de vardı; hallerini gördük» diyor ve 
Demokrat Partinin devamı olarak kurulan Ada
let Partisinin Genel Başkanı olduğunu unuta
rak reddi miras yapıyor. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sus Al
lah belânı versin. Komünist. Sahtekâr komü-
n&it. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, size ben Hürriyet Gazetesinin... 

BAŞKAN" — Sayın Bıirgit, şimdi ben Genel 
Kuruilu sizin bu görüşmeniz karşısında muha
faza edöbilir miyim acaba ? 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Yani Devlet Güvenlik Mahke
meleriyle Sayın Demire!'in, bir siyasî parti li
derinin ne alâkası var? 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Oraya ge
liyorum efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yalan bun
ların hepsi. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Yailansa 
memnun olurum. 

GÜNGÖR HUN ((Sakarya) — Sana sataş
mamak için arkada oturdum. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, rica ederim. 
!Saym hatip, muhafaza edemem, dedim. 

iSiz sözlerinize bu şekilde devam ederseniz, bu
rada gürültüyü kesmeye muktedir olamam. 
Çünkü maksadınız zaten hâdise çıkarmak, öyle 
(gözüküyor. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Maksadım 
hâdise çıkarmak değil. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anarşistin 
kendisi sensin. Bunlar tahrik değil mi? 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Eğer sizin 
maksadınız, bana çoğunluk grubuna güvenerek 
ıdayak attıranalksa bu zabıtlara geçsin. (Gürül-
itüller) 

BAŞKAN — Hayır o değil. 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Sus be. 
BAŞKAN — Benim ricam sizden Güvenlik 

Mahkemeleri tasarısı üzerinde konuşmanızdır. 
ORHAN BIRGİT (Devamla) — Oraya gel

dim efendim. 
BAŞKAN — Nereye geliyorsunuz, siz? 

I İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anarşistin ta 
kendisi, hayvan herif. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, «Hayvan, anarşist» diyorlar, kime iade 
edeyim, ben bunları? 

I BAŞKAN — Vallahi bilmiyorum, söyledi
ğiniz sözlerin içinde kabul edin, bunu. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Ben üstüme 
almıyorum. Kimler üstüne alıyorsa ve kimler 
söylüyorsa onlara iade ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen hâdise çıfcarmaksızın 
kanun üzerinde görüşmenizi rica ediyorum. 

I ORHAN BIRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Diıpgfiit... 
ORHAN BIRGİT (Devamla) — Göreceksi-

miz kanun üzerindayim. 
•BAŞKAN — Gördük, bu ana kadar gör

düm. Bundan sonra temenni ederim kanun 
üzerinde olun. 

ORHAN BIRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, arz ettiğim gibi olaylar, sosyal 
ve ekonomik nedenlerine inmeden önlememez. 
Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Mart öncesinde 
12 Martın geleceğini adım adım... 

H. AVN1 KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Anarşinin baş körükçüsü. 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Adım adım 
göstermiş ve önlemeye çalışmıştır. Bugün bu
rada taze örneği ile Millet Meclisi Genel Kuru
lunda, Millet Meclisi tutamaklarına Cumhuri
yet Halk Partililerin bu olaylarda anarşinin 
teşvikçisi olduğunu geçirmekte devam edenler.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — ispat ede
ceksin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Yalan mı Or
han Bey? 

I BAŞKAN — Sayın Buldanlı.. 
I ORHAN BIRGİT (Devamla) — Edenler, 

her halde tarihi unutmuş olmaktadırlar. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Meclis zabıtla

rı var. 
BAŞKAN — Sayın Sergin, çok rica ediyo

rum efendim. 
ORHAN BIRGİT (Devamla) — Şimdi arka

daşlarım ben kendi zabıtlarımı dile getireyim, 
I (Sayın Başkanın ve sevgili arkadaşlarımın mü-
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samahası ile sonra sizler de aynı tutanakları 
dile getirin. Kamuoyu önünde bundan daha 
nonmal bir şey olmaz. 

H. AVNI KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Kamuoyu önünde hesaplaşacağımız günler 
yaklaştı. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ne zaman başladı olaylar, Türki
ye'yi1 12 Marta getiren olaylar? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sizdin sa
yenizde başladı. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 1968 yazın
da boy*kot hareketleriyle başladı. 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — 1961 Ana
yasası ile başladı. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin istan
bul'da başlattığın dönemde başladı. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 1968 yılı yaz 
aylarında; aslında ondan bir yıl önce ve o yıl
lara değin, Avrupa'da başlayan boykot hareket
leri var, bu boykot hareketlerinin Türkiye'ye si
rayeti var ve bu sirayetler karşısında çeşitli ke
simlerin tutumları var. Bir kısım basın bu 
olayları alkışlıyor. Aslında olayların altında o 
tarihte yatan neden, sanıyorum eğitimde birta
kım reformlar istemek, filân... Birtakım basın 
bunu alkışlıyor, bâzı politikacılar destekliyor 
ve alkışlıyorlar. Şimdi bugün sevgili arkadaşla
rımın, anarşistleri himaye ile suçladığı Cumhuri
yet Halk Partisinin Genel Sekreteri, 17 Hazi
ran 1968'de bakınız ne söylüyor... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — «Toprak işleye
nin, su kullananın.» 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — «Yüksek öğ
renim gençliğinin bir patlama halinde başlayan 
ve birçok fakülte ve yüksek okulları kısa zaman
da saran boykot hareketleri, hem toplumdaki, 
hem de eğitimdeki düzen bozukluğuna karşı tep
ki ve protesto niteliğindedir. Öte yandan genç
ler, sorunlarının barışçı yollardan çözümü 
için...» 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Allah canını 
alsın... Şuna bakm yahu... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Arkadaşla
rım sabredin hepsini okuyayım... 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Sen sadede gel, biz sabrederiz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sadedin 
içerisindeyim. Kanunu getiren gerekçeyi eleşti
riyorum. 

«.. Barışçı yollardan çözümü için yetkililerle 
işbirliğine her an hazır olduklarını göstermeli, 
ya heyecanla ya da arka niyetlerle kendilerini 
taşkınlığa, kanunsuzluğa veya haksızlığa sürük-
liyebilecek kimselere karşı uyanık ve tedbirli 
bulunmalıdırlar. Toplumun kendilerini haksız 
bulmasına ve yalnız bırakmasına yol açabilecek 
davranışlardan kaçınmalıdırlar.!» 

Şimdi, bu gösteriler, Fransa'daki gibi, Batı 
Almanya'daki gibi, İngiltere'deki gibi barışçı 
olarak kalsaydı. Başkaları ve bâzı kimseler Sa
yın Süleyman Demirel'in bir sözünden art mâna 
ararlar, «Yollar yürümekle aşınmaz» diye. Ben 
o sözünden dolayı Sayın Süleyman Demirel'i al
kışlarım; dün de alkışladım, bugün de alkışla
rım. «Yollar yürümekle aşınmaz.» Ne zaman? 
Yasa içinde kalırsan. Yürürüsün, yürürüsün 
söylersin. Nedir bu? Bu, vatandaş olarak... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kanunlara 
karşı gelmezse, Türk askerine silâh çekmezse, 
Türk polisine ateş etmezse... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir dakika 
kardeşim, bir dakika... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yaa, bunları 
da anlatsana... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir daki
ka... 

BAŞKAN — Sayın Hun... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ne zaman 

Peygamber oldun, ne diyeceğimi biliyorsun?.. 
BAŞKAN — Sayın Hun... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ne zaman? 

Silâhsız saldırı Türklerin anayasal hakkıdır. Ona 
kalırsa... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir hususu rica 
etsem; şu parti liderlerini almayınız, görüyor
sunuz... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
övüyorum kendilerini... (A. P. sıralarından gü
rültüler, anlaşılamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — övmeyin efendim, övmeyin de... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin övgüne 

ihtiyaç yok. 
H. AVNI KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Lüzum yok, istemiyoruz. 
BAŞKAN — Dile almayın efendim. Lüzum 

yok, allerji oluyor. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, rica ederim, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
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nin çatısı altında nasıl konuşacağım ve kimler 
sansüre tabi?.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Peki, peki; fakat ben tahaddüs 
edecek hâdiseleri peşinen haber vermiş oluyo
rum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toplumun 
bir kesimi Sayın Demirci'm bu çok yerinde -ola
rak kullandığı sözün anlamını anlamadı. Anla
madı ve yürüyüş başka şekillere döndü. Ne ol
du?... 

FUAT AVCI (Denizli) — Demokrasiyi mü
dafaa sadedinde söylenmiştir, o sözler. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet, ben 
onu sizden daha iyi anlarım, Sayın Avcı. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bile bile is
tismar ediyorsun, değil mi?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu meseleleri 
o kürsüden zamanında Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü nasıl dile getirdi ? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Ata--
öv, o Grup Sözcüsü şimdi nerede ona bakın... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İçinizde, Nec
det Uğur. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) İçinizde... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır, siz 

Erim'den bahsediyorsunuz... 
İHSAN ATAÖV (Antalya)-— İçinizde... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır, ha

yır. Cumhuriyet Halk Partisinin... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır, Nec

det Uğur, eski bir emniyet müdürü olarak, bura
dan bağırdık, içinizde. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi içindeki çatışmanın tabanında bu 
yatar. Sabrederseniz, tehevvüre yapılacak olan
lar sizler olmazsınız zaten. Ben hâdiseleri ken
di açımdan mümkün olduğu kadar objektif or
taya koymaya çalışıyorum. Önyargı ile hareket 
ederseniz, başta Sayın Güngör Hım olmak üzere 
başkalarının avukatlığını yapmış duruma düşer
siniz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin buraya 
çıkışın belli zaten. Bilirsin bu işleri, sen iyi bi
lirsin ; biz de seni biliriz, bu işler için biçilmiş 
kaftansın, işte karıştırdın. 

lORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi genç
lik, eğer olayları, Anayasal haklarını kullanarak 
barışçı ve silâhsız yönden protestolariyle çözebi

leceğine inansaydı ve aynı gençlik 1969 seçimle-
lerinde protesto ettiği iktidarı sandıksal yoldan 
değiştirebileceğine muktedir olduğuna ve ken
disini haklı çıkaracak yolun sadece bu yol ol
duğuna inanabilseydi; o zaman Türkiye'de, tıpkı 
Fransa'da olduğu gibi, tıpkı Batı Almanya'da 
olduğu gibi, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi gös
teriler başlar, belirli bir trentin içerisinde dal
galanır ve sona ererdi. Ama 1969 seçimlerine 
girerken - Hatırlayınız - Parlamento dışı muha
lefet, gazetelerde ne diyordu? «Sandık başına 
gitmeyiniz, hiç kimseye rey vermeyiniz.» Hattâ 
Adalet Partisine karşı rey vermesi ihtimali olan
lara şu telkin yapılıyordu: «Eğer, mutlaka san
dık başına gidecekseniz Adalet Partisini büyük 
çoğunlukla getiriniz, içinde patlama olsun ve 
o patlama Türkiye'ye sirayet etsin, bundan do
layı biz Parlâmento dışı muhalefet olarak bun
dan faydalanalım.» 

Bütün bunları, Türkiye'de yakın mazide ge
çirdiğimiz olaylar olarak, hafızalarımızı tazele
mek için arz ediyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hangi gaze
teden ? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bütün ga
zetelerden kupürler var burada. 

Cumhuriyet Halk Partisi - dediğim - gibi Ge
nel Sekreterinin diliyle; «Cumhuriyet Halk 
Partisi barışçı bir partidir. Cana ve mala sal
dırı ölçüsüne varan taşkınlıkları, kime ve neye 
karşı olursa olsun, kimden gelirse gelsin ve na
sıl dramaja yönelirse yönclsin doğru bulmaz 
ve destek!emezj» 

Bunu, 29 Temmuz 1968 tarihli Parti Meclisi 
bildirisinde de açıkça belirtmiş derken... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Örgütlerdeki 
başkanlığınızın hali ne ? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Derken... 
BAŞKAN — Sayın Hım... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Türkiye'de 

arkadaşlarım... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Şimdiki baş

kanlığın hali ne? 
BAŞKAN — Saym Hım, Sayın Hım karşılık

lı konuşmayın, çok rica ederim. 

•ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kimi öğ
renmek istiyorsunuz tek tek söyleyeyim? Geti
rin söylerim. 
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GÜNGÖR IİUN (Sakarya) — Gelin göste
reyim Sakarya'da kim olduğunu... Deniz Gez
miş kıyafetiyle gezerler. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bilirim. 
BAŞKAN — Sayın Hun.. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Derken, 

Türkiye'de cana ve mala taarruzlar başladı. Ca
na ve mala taarruzların kimler tarafından, nasıl 
tahrik edildiği ayrı bir konu. Oraya da gelmek 
üzere; şimdi bir başka olaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Güvenlik 
Mahkemelerine Türkiye'yi getiren olay ne? 
Sizin söylediğinizin Güvenlik Mahkemesiyle il
gisi yok. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Güvenlik 
Mahkemelerine Türkiye'yi getiren - olay... İs
temliydik Millet Meclisimiz Sıkıyönetimle uğ
raşsın, memleketimizi Sıkıyönetime getiren olay
lar olsun. Istermiydik Millet Meclisimiz Devlet 
Güvenlik Mahkemeleriyle uğraşsın, bunlara ge
tiren olaylar olsun1? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasayı 
değiştirdik ya... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Olaylar sivil okullarda kalmadı, askerî 
okullara da sirayet etti. 2 Kasım 1968'de Ha
va Harp Okulu öğrencilerinin, Göksen'in bildi
risi ve Göksen'in bildirisini destekleyen Deniz 
Harp Okulu ile ilgili teğmen ve asteğmenlerin 
resmî üniformalarıyle dolaşarak gazetelere bı
raktığı bildirilir. Ne deniyordu bu bildiriler
de? Genç askerler ise... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hani gazete 
okuyacaktın bize? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bu bildiri
de bakın neler deniyor: «Türk Ulusu, biz Halk 
Ordusuyuz, biz Atatürk Ordusuyuz. Artık tü
feklerimize barut yerine devrimci düşünceyi 
sürmek zorundayız; tetik o zaman güvenilir 
olur. Halktan yana, devrimlerden yana, Ata
türk'ten yana herşeye karşı çıkılmıştır...» filân, 
falan... Bu bildiri yayınlanıyor. Arkasından 8 
Kasım 1968 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, 
«Deniz subaylarının bildirisi üzerine» diye bir 
yazı; «Genç askerler... Hangi genç askerler? 
Namlularına kurşun yerine devrim bilincini sür
müş olan genç askerdir. «Düzen bozukluklarına 
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1 karşı büyüklerinden çok daha heyecanlı ve 
ataktırlar. İstedikleri tek şey yurdun bütün 
müesseseleriyle ilerici bir anlamda kalkmma-
sıdır. Eğer, bu yapılmazsa katı bir disiplin gö-

I rüşüyle ceza yolu tercih edilirse bu ancak mil
liyetçi çekirdekte zincirleme tepkilere yol aça
cak, yeni gelişmelerin bir başlangıcı olacaktır.» 
şeklinde bir yazı. Yazının sahibi, bugün Türki
ye'de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin getiril
mesi için Hükümete üye veren partilerden bir 
tanesinin grup başkanvekilidir. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Nerede 
onlar? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşım soruyor; «o bildiriyi yazan
lar nerede?...» O bildiriyi yazanlar, giderek, da
ha başka eylemler işleye işleye cezaevlerinde. 
İster acıyalım, ister acımayalım. Ama bu genç
lere arka çıkanlar, namlularına bilmem ne sür
meye, bilmem ne diyen 18 - 20 yaşındaki genç
lere, Türk Ordusu şöyle yapar böyle yapar, 
yapanlar diyenler... Ondan bahsediyorum. İkti
dar partisi gruplarından bir tanesinin sayın 
başkanvekili; bugün Devlet Güvenlik Mahke
melerinin faziletini paylaşmaya çalışıyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangi grup? 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Üstüne alan 

alınsın. ıSaym Öztürk o konuyu vaktiyle Mec
lise de getirmişti ve ondan sonra Devlet Güven
lik Mahkemeleri diyorsunuz, sıkıyönetim diyor
sunuz, şu diyorsunuz bu diyorsunuz. 

I SALİH AYGÜN (Amasya) — A. P. yi ilti
zam etmez. 

I ORHAN BİRGİT (Devamla) — Cumhuri-
j yet Halk Partisi, Allah'tan korkmaz birtakım 

insanların «Anarşist» ithamı ile karşı karşıya 
I kalıyor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — «Allah» lâfını 
ağzına alma çarpılırsın. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Allah kimi 
çarpacağını bilir. 

8 Kasım tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde 
bu yazı çıkıyor, 9 Kasım 1968 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde ve diğer gazetelerde Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ece-
vit'in gençlik sorunlarıyle ilgili demeci çıkı
yor. «Gençlik eylemlerinin topluma kaygı ve 
huzursuzluk verici nitelik edinmemesi için, dev
rimci gençliğin heyecanına olumlu bir yön ve-
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rebilmek için, gençlik sorunlarına çözüm yolları 
bulabilmek için, C. H. P. iktidarda olmadığı 
halde elinden geleni yapmaktadır.» diyor ve ik
tidar yetkililerinin sorumsuzluğundan bahsedi
yor; bu sorumsuzca gidişin Türkiye'yi karan
lığa ve uçuruma doğru sürükleyeceğine dikka
ti çekiyor. 

(Sayfalarca belgeleri okuyarak sizi bıktır
mak istemem; ama bunların belirli kısımlarının 
olsun tutanaklarda yer almasında tarih açısın
dan... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Cumhuriyet 
Gazetesindeki yazının sahibini kim mebus yap
tı Sayın Birgit, lütfen söyler misiniz? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Arz edece
ğim efendim hepsini. Sayın Sezgin, ne olur sa
bırlı olsanız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Sayın Bir
git söyleyecek hepsini. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Tarih açı
sından yarar görürüm. 

Değerli arkadaşlarım, 1969larda Adalet 
Partisi içerisinde iken sonradan Demokratik 
Partiye giden muhterem arkadaşlarımla Adalet 
Partisinde bugün yönetimi bulunduran arka
daşlarım arasında şu veya bu nedenle tartış
ma çıkmıştı. Bana göre bu tartışmanın ge
rekçelerinden bir tanesi, sosyal ve ekonomik 
politikada ve siyasal yönetimde bâzı değer yar
gılarıdır. Söylerler, doğru mudur değil midir 
bilmem, o dönemde Sayın Demirel Hükümetin
de İçişleri Bakanı olan değerli arkadaşım, «ko
manda» tâbir edilen kimselerin diğer kesimde
ki gençlerin üzerine yürütülerek onların itilâ
fında fayda görürmüş; ama başka arkadaşla
rım, meselâ Sayın Topaloğlu'nu işhad ederler, 
bunun doğru bir yol olmadığını söylermiş, Bu 
çekişme içerisinde, burada biliyorsunuz, dö
nemde 1969 öncesinde Millet Meclisinde Tür
kiye İşçi Partisi ile o zamanki İçişleri Bakanı 
arasındaki tartışmalar, diyaloglar kavga hali
ne kadar geldi, bâzı arkadaşlar, Türkiye işçi 
Partisi o zaman şurada otururdu, yaralandı fi
lân. 

(MUSTAFA BOYAR (Samsun) — Türkiye ' 
İşçi Partisi ile ne alâkası var? Bağrınıza bası
yordunuz... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Sü-
kan, Türkiye İşçi Partisinin Marksist ve komü- I 

nist bir parti olduğunu belirleyen bir rapor 
yayınlamış. Bu rapor Milliyet Gazetesinde ya
yınlandı. Bu rapor üzerine 1 Aralık 1969 tarih
li Miliyet Gazetesinde «Sayın Sükan haklı mı» 
başlıklı bir yazı çıkar: «iDemakrasi bir taham
mül rejimidir. Ancak politikacı ve idareci, me
mur zihniyeti yeni şartlara bir türlü intibak 
'edememiştir. Her an Devlet elden gidiyormuş 
ıgibi garip haleti ruhiye idareciye hâkimdir. 
Türkiye, kolaylıkla herkese «Komünist» dam
gası vurulan bir ülke haline gelmiştir» der. 

iSaym Sükan burada olsaydı hatırlayacak
tı ; bugün de aynı fikirde olabilir, İşçi Partisi
ni Marksist görebilir. İşçi Partisini Marksist 
görenler var. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Anayasa Mahke
mesi kapattı. 

ORHAN -BİRGİT (Devamla) — Müsaade 
edin. Bu yargılara girmiyorum. Anayasa Mah
kemesi, İşçi Partisini o yüzden kapatmadı; sı
kıyönetim mahkemesi o yüzden yöneticilerini 
malhkûm etti. Henüz Askerî Yargıtayda olduğu 
için girmiyorum. Başka bir yere geleceğim. 

Sayın Boyar, «Türkiye İşçi Partisini bağrınıza 
basıyordunuz» diyor. Bu yazı da aynı grup 
başkanvekilinindir. Türkiye'de herkesi komü
nist gibi görmekten ve Mc Carthy'zmin hort-
ladığmdan şikâyet eder. Bugün Devlet Güven
lik Mahkemelerinin lüzumuna inanan Hüküme
tin üyesidirler ve kalkarlar getirirler. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Hatadan dönme 
fazilettir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Türkiye İş
çi Partisini Sükan'a karşı müdafaa edeceksin, 
«Herkesi komünist görme» diyeceksin; sayfa
larla makale, okuyalım... 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Kimmiş o?... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Canım bı
rakın da biraz da herkes birbirine «Kimmiş o, 
kimmiş o» diye sora sora benim yardımcım ol
sun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Siz de «En cid
dî fikir partisi » diyorsunuz, o partiye. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir fikrin 
karşısında olabilirsiniz; ama fikir olduğunu ka
bul edersiniz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır... Biz
den daha kuvvetli bir fikrin ciddî takipçisi di
yordunuz. 
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İLHAN (EGEMEN) DARENDELİO&LU 
(İstanbul) — Madem ki her şeyi açıklıyorsu
nuz onun da adını açıklayın. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
Sayın Sezai Orkunt'un yazısı. 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELİOĞLU 
(İstanbul) — Ondan evvelkinin de admı açık-
laym. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Ege
men, Sayın Sezai Orkunt'un yazısı. Aynı arka
daşımız. 

Evet arkadaşlarım, meselâ Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu da aynı tarih
te «Geniş cephe» çağrısına, eski Sayın Başba
kan ve diğer arkadaşlar hatırlar, o tarihte Tür
kiye'de Millî Demokratik Devrimci Cephenin 
«Geniş cephe» çağrısı var. Hükümette olan ar
kadaşlar hatırlar, hepiniz hatırlarsınız. «Geniş 
cephe» çağrısı, «Cumhuriyet Halk Partisi de 
mademki ilerici bir partidir, bu cephede yer 
alsın.» Ne diyor. «Cumhuriyet Halk Partisi
nin ekonomik ve sosyal amaçlarını bir ölçüde 
paylaşır görünen; fakat o amaçlara erişmek 
üzere demokrasiyi feda etmeyi göze alabilen 
hiçbir çevre Cumhuriyet Halk Partisi ile iş
birliği yapabileceğini, kendileriyle beraber bir 
ortak cephede C. H. P. nin de yer alabileceği
ni hayal etmemelidirler. 

Atatürk'e ve Anayasaya bağlı Türk gençli
ği ve C. H. P., faşistlerin, diktacıların işbirlik
çileriyle hiçbir ortak eyleme girmeyecekleri gi
bi, ne kadar kurnazca hazırlanmış olursa olsun 
onların oyunlarına da gelmeyecektir.» 11 Ni
san 1969. Gidiyor daha. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bun
ların Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ne alâ
kası var? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, biraz hızlı gide
lim de 1973'e gelelim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet efen-
tim. 

ıŞimdi arkadaşlarım, bütün bunlar oluyor; 
ama demin konuşmamın başında arz ettim. Be
ni biraz müsamaha ile dinleyin. Bütün bunlar 
olurken başka şeyler de oluyor. Araya birta
kım ajanlar giriyor ve gençleri normal boykot
larından, normal protesto yürüyüşlerinden çe
kerek başka yerlere doğru götürüyorlar. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hacettepe'deki 
Cumhuriyet Halk Partili mebuslar gibi mi? 

iSALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Yani on
lar masumdu da ajanlar mı onları komünist 
yaptı? 

ORHAN BİRGİT ('Devamla) — Sayın Sez
gin, Cumhuriyet Halik Partisi milletvekillerin
den herhangi birisinin böyle bir girişimi olsay
dı, Hükümette idiniz, herhalde belgeleriyle sı
kıyönetim alırdı. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Arkadaşlarım 
biraz sonra söyleyecekler. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hay hay... 
Niçin vazifesini yapmamış? Ben bir Muzaf

fer Köklü'den bahsediyorum arkadaşlarım. Sa
yın Demire! Başbakandı, tesadüfen o tarihte 
Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı Bütçe
si eleştirimi dinlediler; İşiçleri Bakanı da yan
larındaydı. Söyledim, arz ettim: Hükümeti aşı
yor muydu bilmiyorum, «Birtakım Devlet ajan
ları bu olaylara karışmışlardır. Gençlerin be
lirli bir kesimi masum, belirli bir kesimi önyar
gılı ise; önyargılılarla masumları araya kata
rak suça doğru teşvik ve tahrik etmefktedirler» 
dedim. Olaylar beni haklı çıkardı. Bu Muzaf
fer Köklü, «Ben bir polis ajanı idim» diye if
satta bulundu. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Millî 
Emniyete de dil uzatıyorsun, hayret yahu... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Başka ba$-
ka kimseler aynı şekilde Hükümetin yönetimi
ni aşan müdahaleleriyle işleri çığırından çıkar
dılar ve işte bugün Türkiye, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleriyle, sıkıyönetimle meseleleri ayak
ta tutabileceğini sanacak noktaya getirildi. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Yani bütün bunlar için çıkmasın mı? 

iSALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Hayır 
hayır, MİT'i kaldırın, tamam... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Anarşistleri mü
dafaa eden kimler?... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Anarşistleri 
himaye eden Cumhuriyet Halk Partisi(!)... 

11 Temmuz 1969 tarihli gazetelere bakınız: 
«Ecevit TÖS kongresinde konuşturulmadı» Ga
zeteler yazıyor. «Gürültünün merkezini, dinle
yici olarak orada bulunan (FKF'li) Fikir Ku
lüpleri Federasyonlu gençler teşkil ediyordu ve 
aleyhte gösteri yapan öğretmenler de bunlara 
katılmıştı. Salonun arka tarafına toplanan sol 
eyilimli FKF'li öğrenciler, Ecevit dışarı. Ba-

— 729 — 



M. MecM B : 126 13 . 6 . 1973 O : 1 

ğımsız Türkiye. Politika hokkaibazı. Kimmiş 
devrim yobazı? Amerikan uşağı diye bağırıp 
çağırdı. Bâzı delegeler de bu harekete katıldı. 
İBu arada Ecevit'in üzerine doğru yürüyenler 
oldu.,» 

12 Temmuz 1969 tarihli gazetelerde, Fikir 
Kulüpleri Federasyonu Merkez Yönetim Ku
rulu üyesi Mustafa Çulhan, yani bu saldırıları 
yönetmiş olan kimse, saldırının nedenlerini şu 
şekilde izah eder: 

«ıCumhuriyet Halk Partisi, Amerika'nın söz
de Atatürkçü görünüşte ilerici yeni ortağıdır. 
Amerika, Türkiye'deki egemenliğini yürütmek 
için Cumhuriyet Halk Partisini bir alternatif 
olarak kullanmaktadır. Devrimcilerin tam ba
ğımsızlık ve demokrasi için millî birleşik cep
heye çağırdıkları Cumhuriyet Halk Partisi, ge
niş, cepheyi, komünist stratejisi olarak nitele
mekte ve bu millî cepheye karşı emperyalist 
çizgide, gerici cepheye katılmaktadır. Bizler 
Amerikan elçisini sokmadığımız, duvarlarına, 
Bağımsız Türkiye, kahrolsun Amerika yazdığı
mız ve bunun için işgal ettiğimiz üniversiteye, 
fakültelerimize bize halk düşmanı ve kızıl yo
baz diyenleri sokmaz ve konuşturmayız. Ece-
vit Amerikalılarla anlaşmış bir parti yöneticisi 
olduğu için, Siyasal Bilgiler Fakültesinde ko
nuşturulmamış ve kovulmuştur. Hareketimiz ne 
TÖSTÜ -öğretmenleri ne de Cumhuriyet Halk 
Partili yurttaşları hedef almamıştır. Yalnızca 
Amerikan ile anlaşmış bir parti yöneticisini he
def almıştır.» Baştan aşağı iftira ediyor. 

Fikir Kulüpleri Federasyonu 14 Temmuz 
1969'da şu bildiriyi yayınlar: «Sömürgeciliğe 
karşı bağımsızlıktan yana ve devrimci bir ni
teliğe sahip Cumhuriyet Halk Partilileri, dev
rimcileri jurnallıyarak ve onlara küfürler ede
rek iktidara gleceğini sanan bir yönetici kadro 
temsil edemez.» Yönetici kadro, Ecevit ve ar
kadaşlarıdır. 

Fikir Kulüpleri Federasyonunun - Sayın 
Sezgin, biraz önceki sorunuzun cevabını alı
yorsunuz şimdi - bağrına bastığı insanlar ise, 
başkalarıdır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Fikir Kulüp
leri Federasyonunu kim kurdu? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bundan bah
settim demin. (A. P. sıralarından «Sadede gel.» 
sesleri.) Sadede geliyorum arkadaşlarım, sade
din içerisindeyim. 

I İSMET SEZGİN (Aydın) — Siz bilmiyor 
musunuz? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben bilmi
yorum. Siz biliyorsanız söyleyin buradan, he
men öğreneyim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Fikir Kulüp-
I leri Federasyonundakiler Cumhuriyet Halk Par

tili Gençlik kollarındaki gençler. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır. Fi

kir Kulüpleri Federasyonu, Cumhuriyet Halk 
Partililerle yakından uzaktan herhangi bir 
adam tarafından kurulmadı. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Fikir Kulüp
leri Federasyonundakilerin çoğunluğunu Cum
huriyet Halk Partili gençler teşkil ediyordu, 
kurulduğunda. 

. İHSAN KABADAYI (Konya) — Bizi bu 
hallere sen getirdin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kesin ola
rak yalandır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kesin olarak 
j doğrudur. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kesin ola
rak yalandır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — O tarihler

de Cumhuriyet Halk Partisinin Gençlik kol
lan yönetiminde Nermin Neftçi gibi arkadaş
lar da vardır, bilirler. Cumhuriyet Halk Parti
si Gençlik Kollarından hiçbir kimse Fikir Ku
lüpleri Federasyonuna, Cumhuriyet Halk Parti
ni ile bağlılıkları kalmak şartıvle gidememişler
dir. Cumlhuriyet Halk Pantisinden ayrılmışsa; 

. 'gitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Kongrenizde 

Doniz Ge-zmiş vardı, Coşkun Kırca'nm boğazını 
sıktı. Gazeteler yazdı. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır efen
dim, siz onu Mehmet Muhsinoğlu'nun fıkrasın
dan alıyorsunuz. Son Havadis Gazetesinde bu 
fıkra çıktı. Ben, Melhmet Muhsinoğlu ile konuş
tum ; böyle bir olayı bir başkasından tevatür 
'olarak duyduğunu kendisi de itiraf etti. De
niz Gezmiş, Cumhuriyet Halk Partisinin eşi'ğirı-

j den ayağını atama'mıştır. Deniz G-ezmiş geniş 
s cepheciliği temsil ediyordu. Cumhuriyet Halk 
' Partisi, Cumhuriyet Halk Partisini temsil eder. 
| Hiç bir Marksist, Denininsıt örgütle ilişki kurma-
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mıştır. Onlar tarafından yuhalanmıştır. Deniz 
Gezmiş'in arkadaşları, Cumhuriyet Halk Parti
si (toplantılarından birisine girebilmiştir. İsitan-
Ibul il- konlgresi.. Nasıl 'girdiler, niye geldiler? Ki
min tarafından getirildiler? Onları da anlataca
ğım; 

İSMET SEZGİN- (Aydın) — Sayın Birgüt, 
[bahsettiğiniz şeyler Fikir Kulüplerini tafbiî İş
çi Partisine kaptırdığınızdan sonra olmuştur. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Böyle 
müzakere olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Münazara oluyor efendim. Sa
yın Orhan Birgit buna razı, arzulu. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
Meclisi siz yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben yönetiyorum ama, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kanununa, da*ha 1973'e 
gelmedik; daha 1969'dayız. Genel Başkanların 
bahisleri var. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Başkan, sonra 
hâkim olamazsınız, siz, üzülürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın. Ok müsterih olunuz, hâ
kim oluruz efe.ndim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, bugün Allah korusun yeniden 
olaylar başlar, günün birinde ve bunu ancak 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile önleyebiliriz 
diye düşünüyoruz. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Tasvip ediyor musunuz ? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Battal Me-, 
hetoğlu olayı oluyor; biliyorsunuz. Yıldız Aka
demisinde Battal Mchetoğlu diye bir gene öl
dürülüyor. Olay, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
buna getiriliyor. Hakikaten bâzı Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekilleri, iktidarın kanlı eli
ni de bu olayda görmek isterler; Gensoru açı
lacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır., 

Şimdi bahsetmek istemiyorum, 1G Aralık 
1969 Milliyet Gazetesinde şu demeci okuyoruz, 
Battal. Meihc'toğlu ile iglili olarak. 

«öldürülen öğrencilerle ilgili olarak, dev
rimciler ölür; fakat devrimler yaşar demiştir, 
dün, C. H. P. Milletvekili Orhan Kaibiıbay, silâh
lı karşı devrimciler Atatürkçülüğe, Mustafa 
Kemal'e mmkılarmı çevirmiş bulunuyor. «Sa
yın, Kaib'lbay'm demeci.» Bu namluları kırmak 
iktidarın baş görevi olmalıdır. Sadece katilleri 
yakalamak değil, bunları yaratan ortamı da 

hızla ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Dev
rimciler ölür; fakat devrimler yaşar ve yaşaya
caktır. Bu böyle bilinmelidir. Tarihi gelişim içe
risinde karşı devrimciler zaman zaman her un
surları ile kendilerini aldatıcı alarak üstünlük 
halinde sanmışlardır. Fakat her defasında da 
Atatürk'ün ülkesinde son sözü devrimciler söy
lemiş, son eylemi devrimciler yapmıştır. «Sa
yın Orhan Kah ilbay'm C. H. P.'nin içinde iken 
Battal Mchetoğlu olayı ile ilgili kanaati budur. 
O tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi gençlik 
sorunlarım idare eden arkadaşınızın demeci
ni okumayacağım. Merak eden arkadaşım olur
sa veririm. Bunun cevabı da buradadır. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Tasvip ediyor musunuz? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır efen
dim etmiyorduk. İşte Cumhuriyet Halk Parti
sinden ayrılmJalarıııın nedeni odur. (C. G. P. sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
işitiyorum Sayın Başkan, vesikalarla açıklayaca
ğım. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Partiyi 
komünist partisi -haline getirdiniz, onun için ay
rıldık. Utan be... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Belli, ki
min komünist partisi halin? getirmek istediği. 

ABİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Onun 
için mi ayrıldı İsmet Pasa? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Gö
ğüs, lütfedin... 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Lütfe-
dini var mı, bir b aşk asıma sataşırken, insan dü
şünür, başka arkadaşlara sataşmak, i'ham et
mek yakışmaz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Herhangi 
bir arkadaşınızın adına konuşmayın. İsmet Pa
şanın müdafii siz değilsiniz. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Niye 
topyekû.n itham ediyorsunuz?. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Siz İsmet 
Paşanın. 

BAŞKAN — Karşılıklı muhabereyi bıraka
lım. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — El yazısın
dan kanatinizi veren arkadaşsınız. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, şu 19Ö9'dan 1978'e 
bir gelsek, Devlet Güvenlik Mahkemeleri tasa
rısının tümü üzerine. Cok rica etsem. 
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ORHAN BİBGHtT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 2 Şubat 1970.. 

BAŞKAN — 1970'e geldik, daha 1973'e çok 
var. 

ORHAN BİRG1T (Devamla) — Bugün he
pimizin resmî ve gayri resmî ağızlarla tekrar
ladığımız, El - Fetih gerillaları. Başlıarındla ister 
Yessar Arafat olsun, ister Haıbbaş olsun; Mark
sist bir örgüt yetiştirmek istenilen bir yabancı 
kuruluş olduğu belli. 

Diyarbakır Tıp Fakültesi bombalanmak için 
El - Fetihten gelen gerlilllal'ar yakalanır. Mıahkeme 
ıbunları »erlbest bırakır. Serbest bırakma nede
ni ; o tarihte Dışişleri Bakanlığının, bu gençle
rin plilliyettçii bir örgütte yetiştikleri ve Eli - Fe-
tih'in antikomünist olduğu yolundaki yazısıdır. 
Sayın Buldaki Dışişleri Komisyonunda aynı 
meseleyi dile getirdi ve bir yazılı soru sordu
ğunu da o tarihte söyledi idi. 

SEYİFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ağır ceza
lık bir suçu yazı bertaraf eder mi? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben mah
kemeyi himaye etmiyorum. Dışişleri Bakanlığı
nın, burnunun dibinde ki bir örgütü zamanı 
devletinizde nasıl gördüğünü söylüyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Metin öyle mi 
Sayım Birigit? 

ORHAN B U M » (Devamla) — Efendim, 
Iben okuyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Metni okuyu
nuz. 

ORHAN BIRGÎT (Devamla) — Okuyayım 
efendim. Bende devlet arşivi yok. 

8 Eklim 1970 tarMi gazete. «El - Fetih Gerilla 
örigütüne katılmaktan sanılk olarak 9 aydan beri 
lOezaevinde tutuklu bulunan 11 genç Diyarbakır 
Ağır Ceza mahkemesince serbest bırakıldı. 
Duruşmada salıverilme kararı Dışişleri Bakan
lığından gelen ve El - Fetih Gerilla örgütünü, Is-
railleri Filistinden çıkarmak için mücadele eden 
millî bir kuruluş olaralk niteleyen resmî yazı
nın okunmasından sonra verildi. Serbest bıra
kılan tutuklular şunlardır..» 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Metinde «millî 
biv kuruluştur.» diyor, şimdi siz «milliyetçi bir 
kuruluştur» diyorsunuz. (A. P. .sıralarından gü
lüşmeler) . 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet, ko
münist olduğunun farkında değil, diyorum. 
>(IA. P. sıralarından gürültüler). 

i İSMET SEZGİN (Aydm) — Bunları gaze
telerden okuyorsunuz Sayın Birgit. Gazetelerde 
nasıl yazıldığını «dz daha iyi bilirsiniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
Devlet arşivi gelsin ıgiörelim. Bu yalanlanmadı 
hiç bir zaman, her zaman söyleniyor bunlar, ya
lanlanmadı. 

(MUSTAFA OK (Manisa) — Serbest bırakı
lanlar kimlerdi? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet. Cum
huriyet Halk Partisi silâhlı sokak hareketleri
nin karşısına çıkıyordu. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — El insaf.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (iNevşehir) — Ze
mini siz hazırladınız, siz. 

ORHAN BİRGİT (iDevamla) — Ve 30 Hazi
ran 1970'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri, «silâhlı sokak hareketlerinin karşısına 
çıktığımız için, bizi kınayan Sözde devrimciler 
vardır. Genel silâhsızlanmaya çağırdığımız za
man, bizimle alay eden sözde devrimciler var
dır. Fakat, çocuğunu sabah fakülteye gönde
rip, akşam sağ salim döneceğinden emin olma
yan anne, bizim silâhsızlanma çağrımızı, barış 
çağrımızı sözde devrimcilerden daha iyi anlar,» 
diyordu. 

Sayın arkadaşlarım; 14 Haziran 1970. Sayın 
Sezgin'in merak ettiği konuya geliyorum: De
niz Gezmiş'i tanıyamadım, bilmiyorum. Ama 
sonradan söylediler!: Mahir Cayan, Cumhuriyet 
Halk Partisi 11 Kongresini basan bir kütle ile 
beraber gelmiş.. (A. P. sıralarından «Mahir 
Cayan'ı kimler getirmiş ?» sesleri). 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sizin namınıza 
mı basılmış? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bunlar uzun 
uzun tartışıldı. O tarihte Cumhuriyet Haük Par
tisi İstanbul 11 Kongresinde iki aday vardı: 
Bir tanesi, mevcut 11 Başkanı Ali Topuz; ikin
cisi Sedat Börelkoğlu. 

EŞREF DERitNÇAY (İstanbul) — Yaptığı
nız sahtekârlıkları da anlat. Sahtekâr. 

[BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Neye 11 

kongresini anlatıyor? 11 kongresindeki sahte
kârlıklarını da anlatsın. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle hitajbetme* 
| yiniz. 
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-• EŞREF DERİNÇAY (İstanhul) — Sahtekâr
lıklarını da anlatsın. 

(BAŞKAN — Çok rica ederim. Sayın De-
rinçay. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Esat Börek-
oğlu grubu, Mahir Cayan ve arkadaşlarının. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Kongre-
lerdeki bütün hırsızlıklarını da anlatsın. 

BAŞKAN —: Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması
na mütedair ıgerekçeleri izah ediyor, gelişi, yani 
nasıl gelindi buna. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Kongre-
lerdeşki bütün hırsızlıklarından, biraz da ondan 
bahsetsin. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sedat Bö-

rekçioğhı ıgrulbu, Mahir Cayan ve arkadaşları
nın dövizleri ile desteklendi. Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel ,Sekreteri konuşurken, bu grup 
kendisine karşı çıktı ve Genel Sekreter ken
dilerinin - başınızı ağrıtmayacağım, belgeler 
arasında vardır. -

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Kavga 
çıkartan adam, şimdi sizin içinizde milletveki
lidir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kendileri
nin karşısına çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisin
de.. (A. P. ve O G. P. sıralarından gürültüler, 
«Konu ile ne ilgisi var» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Bitgit bir hususu rica 
edeceğim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sizin kürsüdeki rahatlığınızı 
Ibiliyorum. Fakat, bir Devlet Güvenlik Mahke
mesi kuruluşunda, siyasî partilerin iç bünyeleri
ni ilgilendiren kongreleri, toplantıları, ki bakı
nız Genel Kuruldan bâzı sesler geliyor. Bunlar 
iyi bir mecraya gitmiyor. Acaba istirham et
sem, esas meseleye intikal etseniz, çok istir
ham edeceğim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 5 dakika
da bitiriyorum efendim. 

... Ve Sedat Börekoğlu grubunu destekle
diler. Cumhuriyet Halik Partisi Genel Sekreteri
ne karşı çıktılar. Ondan sonra oradan ayrılıp 
ıgitmek zorunda kaldılar. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bize ne ca
nım Börekoğlu'ndan. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Demok
rasiyi tatbik ediyorduk. Demokrasiyi çiğnedi
niz, utanmadınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi, aynı 
seheple böyle korkuyor. Değerli arkadaşımın 
himayesi.. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, biraz biraz.. 
EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Ya sesini 

kesersiniz, ya da müdahale edeceğim. Bunları 
konuşamaz. Grupta konuştuklarını, namussuz
luklarını yüzüne karşı söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim. Hitabınız 
uygun şekilde olsun. Hitap şekli vardır, çok 
rica edeceğim. İsrar ederseniz tedbir almak 
meclburiyetinde kalırım. Çok istirham ederim, 
şekline uygun yapınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi şunu 
anlamıyorum arkadaşlarım. Dün sayın arka
daşlarım gidecek; Sayın Göğüs arkadaşım da 
yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisi falanca par-
tilileşiyor, diyecek. Anarşistleri himaye ediyor, 
diyeceksiniz. Sonra bunların cevabı verildiği 
zaman telâşlanacaksınız. Zaten Cumhuriyet 
Halk Partisinin akıbeti ve istikbali; Allah se
lâmet versin, Cumhuriyetçi Güven Partili arka
daşlarımızın bâzılarının büyük endişesi olmuş
tur. Aramızdan gidip ayrılmışlardır. Ama ufa
landığımız, küçüldüğümüz evhamı içerisinde 
uykuları kaçmaktadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Amin, 
uykularımızı kaçıranlara bak. (A. P. ve O G. P. 
sıralarından gülüşmeler) Öksür, öksür.. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Senin 
gibi İstanbul'dan kayibedip de Ankara'ya kaç
madık. Bunu da unutma. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Ka-
ibadayı sizleri neşelendirdi, bir de ben neşelen
direcek bir cümle sarfedeyim. Parlâmentodaki 
üye sayılarından daha az il başkanı vardır, teş
kilâtları öyledir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ne 
dernek o? (C. G. P. sıralarından gürültüler). 

(BAŞKAN — Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Teşkilâtı

nızdan bahsediyorum. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Ne ko

nuşuyor, neler söylüyor bu adam? Ne utanmaz 
adam. 
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(BAŞKAN — Saym Bingit bir siyasî partinin. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim 

Ibir siyasî partiye.. 
(BAŞKAN — Bir siyasî partinin durumunu, 

vaziyetini dile getirmek yetkisini haiz değilsi
niz. Görüştüğümüz husus da buna imkân vermi
yor. Arada sırada giriyorsunuz. Ama. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Saym Baş
kan, bir siyasî partiye «Komünistleştiriyorsu-
nuz» demek yetkisini haiz mi, iftira değil mi? 
(A. P. sıralarından «Hangi Partinin» sesleri; 
C. G. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir siyasî par
tinin komünistliği mevzu bahis değil 'ki; öyle 
ıbir araştırma yapılmıyor ki ; öyle bir konumuz 
yok. Görüştüğümüz husus, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kanunu tasarısının tümüdür. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Ne 
alâkası var söylediklerinin 'konuyla? 

BAŞKAN — Efendim, yok. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 

maksat müzakereyi çığırından çıkarmak ise, o 
kolay. Ne alâkası var bunların? 

BAŞKAN — Efendim yok. Gerekçesini izah 
ediyorum diyor, 1968'den başladılar, henüz 
1970'e geldik saym... (Gülüşmeler). 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ne güzel... 
BAŞKAN — Efendim? 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Saym Baş

kan, başka yetkileriniz var sanıyorum. 
BAŞKAN — Var taibiî. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ama o konu

şursa biz de konuşuruz. 
BAŞKAN — Taibiî, taibiî.. Konuşan insan 

mutlaka cevabını alacaktır. Bunu belirtmek lâ
zım. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım, işte böyle bir ortam içerisinde, çeşitli 
dalgalanmalar sonunda Devlet Güvenlik Mah
kemeleriyle burun buruna, 'karşı karşıya gel
miş bulunuyoruz. Benden önce konuşan sözcü 
arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
ibu konudaki düşüncelerini açıkladı. Bu düşün
celeri cesaretle her yerde savunuyorum ve sa
vunurken, hiç bir kimsenin Cumhuriyet Halk 
Partisini, şu veya bu aşırı ucun, şu veya bu 
anarşik eylemin bekasını düşünerek bunları 
yaptığı iftirasını kabullenmiyorum. Bu olay
ları hatırlatmak için söz aldım ve bir nebze bu 

olaylara Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 
eğer karışanlar varsa veya eğer himaye eden
ler varsa, bunların kimler olduğunu belirtmek 
için söz aldım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin genel af tekli
fi, 1969 seçimlerinden önce tarihini taşır. Cum
huriyet Halk Partisinin bugün böyle bir giri
şimde bulunması dahi, bu tür olaylara bâzı po
litikacılar tarafından özleşleştirilmek istenmek
tedir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Vicdan aza
bınız bu sizin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hiç bir 
vicdan azaibımız değil. Biz Türkiye'de bu konu
da genel affın yapılması gerektiğine inanıyo
ruz ve bunu sonuna kadar savunuyoruz. Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup Baş-
kanıvekili iken Saym Kemal Satır'ın, Cumhuri
yetçi Güven Partisinin bugünkü Genel Başkan 
yardımcılarından Saym Hüsnü Özkan'ın ve 
Adalet Partisinin Niğde Milletvekili Saym Nuri 
Kbdama.no ğlu 'nun.. 

TURGıüT TOPALOĞLU (Adana) — Saym 
Başkan, partileri mi eleştiriyor; yoksa Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kanunu tasarısını mı 
eleştiriyor? 

BAŞKAN — Evet, bir cümle ile tamamlı
yor. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Saym Nuri 
Kodamanoğlu'nun ortaik imzalarını taşıyan, 
(gençlik eylemlerinin ve boykotların hareket
lendiği bir sırada bütün bunlara sünger çekil
mesini isteyen bir af tasarısı vardı, Meclislere 
verilmişti. 

KEMAL SATIR (Adana) — Hangi sene? 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — O tarihte 

belki.. 
KEMAL SATIR (Adana) — 1968 Haziranı 

ile Ekim'i arasını kapsar. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — O tarihte 

belki iktidar çoğunluğu bu affı yapsaydı, ki 
sizi töhmetlendirmek için söylemiyorum acele 
etmeyin. 

KEMAL SATIR (Adana) — Hayır, öyle 
söylediniz de.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — O tan'hte 
belki iktidar çoğunluğu bu affı yapsaydı, bel
ki o aftan 'dolayı birtakım insanlar, çıkmaz 
yola gitmiş olmayacaklar ve belki topluma ka
zandırılacaklardı. 
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:•••• Topluma insan kazandırmayı düşünnıeye-
cdksiniz. Toplıtma yeni kiımseleıû kazaa-dunaa-
yı düşünmeyeceksiniz, üstlerine üstlerine yü
rüyeceksiniz. Fakat bir gün bakacaksınız iki'; 
kendi bünyeniziın içindeki birtakım insanlara 
da sıkıyönetim mahkemelerinden aynı şekil
de iddialar ortaya atılmaktadır. Ondan, son
ra, bu arkadaşlarımızın masum olduğunu, o id
diaları ortaya atanların işikence altında bu (id
diaları ileri sunduğunu söyleyeceksiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Anar
şistler iınsa.n .mı canıim ? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — BJr taraf
tan da, sıkıyönetim mahkemelerinin önüne çı
karılanlara işkence yapılıyor dendiği zaman, 
Avrupa Konseyine 'bunların olmadığını müda
faa edeceksiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Anarşsitlere işkence yapılıyorsa ayıp.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ya işkence 
yapılmıyor Türkiye'de; kime? Herkese. O ara
da Sayın Numan Eisin'e de. (Gürültüler.) 

Ya işkence ,yapi)lmıyor herkese, o arada 
Sayın Numan Esin'e de. Ya işkence yapılıyor.. 
Kiime? Herkese. Şunu.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
münistlerin müdafaasını yapıyor burada. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ne komü-
nistiertin müdafaasını yapıyorum? Sen bir duy
duğunu anlasan. 

BAŞKAN — Sayın Başer, müdahale etme
yiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İş
kence yapılmıyorsa yazı/k. 

ORlHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, size geçtiğimiz olaylardan kısa 
metrajlı bâzı örnekler sundum, Bunları Türk 
tarihinin ileride ibretle değerlendireceği nok
talar olarak huzurunuza getirme/k istiyorum. 
Devlet güvenlik mahkemelerine, Türkiye'yi sı
kıyönetime getirecek olanların, bundan böyle 
bir yandan basiretli yöneticileri, basiretli hü
kümetler, öte yandan sosyal ve ekonomik teda
vi çareleriyle önlenebileceği kanısındayım. 
Hüçbir mahkemenin, hiç.bir yasanın aslında 
toplumda, temeldeki tedavi çareleri bulunma
dan bunları önleyeceği kanısında değilim. Ya
şayan elbette görecektir. 
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Hepinizi say gıy le selâmlarını. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Beyefen
di, Güvenlik Mahkemesi için bir şey denıedi-
JIİJZ. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) _ Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazayım, efendim. 
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) —Biz im de 

söz talebimılz var. 
BAŞKAN — Sayın Orkunt, sırada var, Sa

yın Feyzioğlu'nu da yazdım; daha evvel sıra
da olanlar var. 

KEMAL SATIR (Adana) — Yer değiştıiıri-
yorlar, efendim. 

BAŞKAN — Değiştireceğim efendim. Sayın 
Ahmet Güner'le Sayın Turhan Feyzıioğlu'nun 
yeri değişecektir. 

A/dalet Partisi Grupu adına Sayın Hüsamet
tin Ata'beyli, buyurunuz. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzinan) — Sayın Başkan-, muhterem 
arkadaşlarım; 

Anayasanın 136 ncı maddesine son tadiller
le eklenen fıkraların gereği olarak, kurulma
sı öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nunu dolayısiyle 3 saattir cereyan eden müza
kereler, bu kanunun sathından dışarı çıkılmak 
'suretiyle tamamen başka istükam'etlere itilmek 
istenmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerimin bu 
istikamete itme çabalarını, şüphesiz ki, her 
noktasında karşılayabilecek, cevaplandıraıbile-
cek, mukabıil argümanları bizde mevcuttur. 
Ancak biz Adalet Partisi olara/k, evvelâ iş
tirakçisi bulunduğumuz Hükümetin başarı
sı, dolayısiyle milletin hizmetlerinin zamanın
da, gününde görülmesi ve milletin huzuruna 
alın akiyle çıkılması gilbi ayrıca bir taahhü
dün de altındayız. 

Binaenaleyh, kritiklerimizi bu hizmet şuu
rumuzun ağırlığı ölçüsünde yapmaya gayret 
edeceğiz, bunu bize sorumluluğumuz tahmil 
ediyor, yüklüyor. 

Muhterem üyeler, sosyal organizma bir bi
yolojik organizma gübidir. Biyolojik organiz
mada nasıl .birtakım raihatsı/zlıklar çıktığı za
man doktor ve ilâç tedavisine, o rahatsızlığın 
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dozuna göre ihtiyaç hissediMrse, sosyal or
ganizmada çıkan rahatsızlıklarımda 'tedavisi, 
o Sosyal organizmanın müesseseleri! ve sorum
luları tarafından yapılmasa gerekir. 

Bugün huzurunuza gelmiş bulunan Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kurulmafsını öngö
ren kanun tasarlısını acaba hangi zaruretler 
lüzumlu (kılmıştır, neden böyle bir mahkeme
nin teşkiline lüzum basıl olmuştur?. Asıl üze
rinde durulması lâzım'gelen nokta zannediyo
rum ki budur. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Güvenlik Mah
kemelerime nereden geldik meselesine, esasın
da Sayın Blirgit'im girdiği noktadan girmek 
lâzımdır. Yani meseleyi bir açık plâtformda 
hâdiseleri telk taraflı değil, gazete kupürle
rinin maksatlı makaslanması suretiyle değil; 
ama objektif, tarafsız, meleketin menfaatini 
düşünen ve herkesin zamirini bütün açıklı-
ğıuyle ortaya çıkarabilecek bir berraklıkla «ser
mek lâzımdır. Hiç şüphe etmeyiniz İki, bu mü
nakaşaların yapılacağı gün gelecektir ve bun
ları vatandaşın bilgisine yeniden sunmaya 
Adalet Partisi zaten kararlıdır. Biraz sabırlı 
olunuz, bu kararlılığınıın hangi noktalara ka
dar varaicağmı çok kıısa gelecek sizlere gös
terecektir., 

Değerli üyeler, karşı karşıya bulunduğu
muz .mesele Cumhuriyetin karunması mesele-
ısildir. Cumhuriyeti nasıl koruyacağız, kiminle 
koruyacağız? 1991 Anayasası tefriki kuvva-
yı, Monıtesguieu'nün dahi hayal etmeyeceği öl
çüde bir ayrıntı ile tespit etmiştir ve kuvvet
lerin en zalyııfı olarak Hükümeti bırakmıştır.. 

Biz Adalet Partisi olarak bu fikri 1962 yı
lından itibaren savunmaya devam ettik:, gel
dik. Herkes bizim bu görüşümüzün, yani di
ğer siyasî partiler bizim bu görüş]enimizin ta-
malm'en dışında; «Hayır, bu Anayasa Devleti 
yönetmek için 'kâfidir» fikrini ve tezini 'savun
dular. , 

Bir noktaya .gelindi; bizim görüşlerimiz he
men bütün efkârı umumiye, bütün siyasî par
tiler tarafından çok az noksanı ve farklılikla-
riyle, meselâ Devlet Güvenlik Mahmefcemele-
rinlde hâkimlerin tarzı tayini gibi ufak fark-
larıyle kabul edildi. Cumhuriyet Halik Partilisi 
de bu kabulcülerin arasındadır. 

Deylet Güvenlik Mahkemeleri Kanununa 
muhalifiz, Anayasanın bu maddesinin değiş-
mesıine muhalifiz demek kâfi değildir. B;u mü-
zaikereler cereyan ettiği zaman Cumhuriyet Hai'k 
Partisi sadece Devlet Güvenlik Mahlkemelarii-
ndin tarzı teşkiline değil, saJdec'e hâkimlerinin 
tâyini usulüne muhalefet etmiştir. Bumu Mec
lis zabıtlarında tescilde fayda mülâhaza ediyo
ruz. Çünkü öyle anlaşılıyor 'ki, Cumhuriyet 
Halik Partisi bunu ileride geniş bir siyasî (istis
mar konusu yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetti koru
mak, evvelâ Cumhuriyete sadakatle sahifholan 
vatandaşlarını, ondan sonra, Cumhuriyete sa-
dakatla salhibolan, sahibolması lâzımigelen mü
esseselerin ve Anayasa kuruluşlarının Yüce 
meclislerimizin ve nihayet icra origanı olarak 
sizin çıkardığınız kanunlarla yetki tevdi edil-
mş bulunan ve ancak o yetki hudutları içerisin
de 'kalmaya mecbur olan Hükümetin görevi
dir. 

Binaenaleyh, meseleyi sadece güçlü Hü
kümet, güçsüz Hükümet zaviyesinden alarak 
çözmeye çalışırsanız bunun içerisiimdem çık
manıza imkân yoktur ve bunun cevabını biz 
mutlaka veririz. Çünkü nokrayı hareketiniz 
yanlıştır. Güçlü Hükümet, .güçsüz Hükümet 
meselesi 12 Martta takaddüm eden günlerde 
gayet genişliğine bu kürsülerde münakaşa ©dil
di, tam bir hürriyet içerisinde ve itam bir ge
nişlikle münakaşa edildi. O kadar münakaşa 
edildi ki, bu münakaşaların başha/tiplerinden 
birisi Başbakan olduktan sonıra bu ıgüçlülük, 
güçsüzlük meselesinin bir taş gibi kevıdi kafası
na gelip çarptığını go.'dü. (A P. sırala'imdan 
«Bravo» sesleri). 

<mc;lü hükümet, katıu ;arım kendisine ver
miş oı d'.iğci yetkilen kınanan, onları tam ma
nasıyla iuüıanan, r.din; yapmayan, o ölçüler 
içt'i'kiırJe kalan hüküruefı,jr. Güçlü hükümet, 
mn'-.ıi'i'iarj silâh çeVı hükümet değildir. Güç-
lü hükümet, vazifesi hu dutlarımda kalabilen hü
kümet tir. Güçlü hükümet, sanıkları mahkeme 
önüne kadar götürüp hâkime teslim edebilen hü
kümettir, ceza tâyin eden hükümet değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). Bunları bü
tün açıklığı ile tespit etmek mecburiyetindeyiz. 

MUZAFFER FAZLI ARINÇ (İzmir) — Tes
lim etmediğimiz bir insan dahi yok, bunların 
içinde. 
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HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Muhterem üyeler, bu işaret ettiğimiz esaslar şa
yanı şükrandır ki, esasen efkârı umumiye b alkı
mından benimseniyordu; ama yüce Meclisleri
miz, bir kısım müesesselerimiz, 12 Mart'tan son
ra, cereyan eden hâdiselerin bir hükümet mese
lesi olmadığı, hükümeti aşan birtakım mesele
ler zinciri halinde geliştiği ve menşelerinin ta
mamen farklı bulunduğu, dahilî ve haricî tah
riklerin Türkiye'yi bir anarşi ortamına getirdi
ği noktasında vuzuha vardılar. 

Bugün, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
tarzı teşekkülü üzerinde münakaşa yaparken, 
C. H. P.'nin sayın sözcüsü., askerlerin de bu 
mahkemede üye bulunmasını, üye vermesini ten
kit etti. 15 - 20 gündür devam eden bir gazete
nin neşriyatına dikkat ediniz, ben itina ile ta
kip ediyorum. Sadece bir mahkemede 92 tane 
asker kişi sanık saydım. Devlet Güvenlik Mah
kemesini alâkadar eden bir konu, bir ölçüde bir 
ihtisas konusu; demek ki oraya bir asker kişi-
nin girmesinde zaruret var veya asker üyelerin 
girmesinde zaruret var. Meseleyi detay plât
formda elbet maddeler üzerinde arkadaşlarımız 
münakaşa edeceklerdir. Ben sadece genel hatla
rı ile konuyu ehemmiyetine binaen tekrar önü
nüze sermek istiyorum. 

12 Mart 1971 Muhtırasından sonra dört hü-
kıümet teşekkül etti. O zaman Anayasanın 136 
ncı maddesi değişmemiş idi, eğer A. P.'si siyasî 
iktidarı başarısız idiyes, ki 1965 tarihinden 1971 
tarihine kadar bütün bu anarşik olaylara, bütün 
bu tahriklere, hattâ anarşinin Parlâmento kür
süsünden himaye edildiği dönemlerin şiddetine 
rağmen bir taraftan memleket ekonomisini, di
ğer taraftan anarşiyi zulümsüz kanunların çizdi
ği hudutlar içerisinde o tarihe kadar getirme ba
şarısını giÖstermjştir. Eğer biz güçsüz isek, iki 
sene içerisinde değişen dört hükümet 136 ncı 
maddeye hiç bir müdahale yapmadan bu anar
şiyi tamamen önlemek kalbiliyetini gösterebilir
di. öyle hükümetler ki, Cumlmriyet tarishinin 
hiç bir devrinde Parlâmentodan bu derece des
tek ve teşvik alan bir hükümet henüz bendenizin 
hafızasında mevcut değil, bilmiyorum, hatırla
yamıyorum. Açıklıkla kabul edelim, o tarihler
de susmuş Ibir Parlâmento, susmuş siyasî parti
ler, televizyonlarda boy gösteren, «Şunu yapa
cağız, bunu yapacağız, reformları yapacağız, 
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anarşi kendiliğinden önlenecektir, tedbirlerimiz 
şunlardır» diye konuşan bir hükümet, susmuş 
bir basın; tablo, Anayasanın 136 ncı maddesini 
değiştirmek zaruretine gelinmek Binaenaleyh, 
meseleleri öyle gazete makaslayıp v.s. etmek su
retiyle buraya getirip vatandaş indinde birta
kım inikaslar aramak yanlış yoldur ve bunlar 
çok denenmiş ve çıkmaz olduğu görülmüştür. 
Bizim vatandaşımız herşeyden evvel akılcıdır. 
Ne yapmışsın, nasıl yapmışsın, ne yapacaksın, 
ne zaman yapacaksın1? Sözlerimin başında ifade 
ettiğim gibi bu münakaşa konusundan kaçıyor 
değiliz. Sakın öyle bir şey hatırınıza gelmesin. 
Eğer Türkiye'nin şartları bir gün 12 Mart ön
cesini ve sonrasını gayet açklıkla konuşmak im
kânını bize bahşederse, ki onu bahşedeceğini 
umuyoruz, o günler gelecektir gayet taıbiî, bu 
münakaşadan yüz akı ile hiç tereddütünüz ol
masın çıkacağımızdan eminiz. Çünkü en ufak 
bir ayak sürçmemiz bulunsa idi, biz iktidardan 
çekildikten sonra, bize karşı kurulmuş olan bir 
iktidar, bunda hiç şüphe yoktur, bize karşı olan 
bir iktidar, devletin arşivlerini didik didik ede
rek bizim herşeyimizi meydana çıkarırdı. A. P. 
nin alnı açıktır, hizmetleri oltadadır ve bu bü
yük milletin takdirine arz edilmiştir. Çok kıça 
zamanda da bu takdirin cevabını herkes ala
caktır. (A. P. sıralarından «'Bravo» sesleri ve 
alkışlar.): 

Muhterem üyeler, Devlet Güvenlik Mahke
melerinden Cumhuriyetin düşmanları tedirgin
dir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinden anar
şistlerin dostları tedirgindir, onları himaye 
•edenler tedirgindir. Hürriyet maskesi altında, 
hakların özü maskesi. altında oynanmak istenen 
oyunun esası budur. Bu tedirginliktir. 

C. H. P.'nin sayın sözcüsü, «Devlet Güven
lik Mahkemelerinden evvelâ bu mahkemelerin 
ihdasını isteyenler zarar görür» diyor. Hiç öyle 
bir kuşkumuz yok, hiç öyle bir kuşkunun içeri
sinde değiliz. Sizin kuşkularınızla sizi kendini
zi baş başa bırakıyoruz. Biz evvelâ Devletin em
niyetini arıyoruz; Devletin emniyetinde siyasî 
istikrar yatar. Siyasî istikrarını temin etmeyen 
bir Devlet iktisadî kalkınmasını yapamaz. Siya
sî istikrarı bozmaya her vesile ile kim çalışır
sa çalışsın, kim çalışıyor ise iktisadî kalkınma
yı, milletin refahını o noktadan önlüyor demek
tir ve bu milletin gözünden asla kaçmaz. 
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12 Mart öncesi hâdiselerde, C. II, P.'nin sayın 
ikinci sözcüsü, burada pok mazlumâne tavırlar 
takındı, hattâ şecaat de arz etmek istedi. Ama bu 
şecaat ne kadar arz edilirse edilsin biz onun ar
kasındaki perdeyi aralayabilecek dokumana, akla 
ve hafızaya sahibiz. Şimdi gene bu şecaati arz 
«dertken itina ile dikkatle dinledim, anarşistleri, 
sokaklara dökülen içten ve dıştan tahrik edilmiş 
komünistleri kınayan, açıkça kınayan, reddeden 
(bir ifadesi mevcut değildir. Bilâkis bunun karşı
sında Devlet kuvvetlerini, emniyet kuvvetlerini 
küçük düşürmek isteyen bir söz hâkimiyeti, bir 
söz kıyaısı mevcut idi. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

Zannediyor mu ki bunları efkârıumumiye sey
retmeyecek, efkârıumumiye görmeyecek? Ne ka
dar teatrâl edâ ile konuşursanız konuşunuz, ne 
kadar bağırırsanız bağırmız, aklı kandıracak he
nüz bir jest dünya yüzünde hiç bir artist tara
fından yapılmamıştır. 

ıBertrand Russel Nazi Almanyası döneminde 
Berlin'de bulunuyormuş, Gübbels'in meşhur mi
tinglerinden birisine iştirak etmiş veyahut böy
le bir talihsizliğe uğramış. Tabiî Nazi stili bando
lar, mızıkalar, «yaşa, var oblar, «Heil Hitler»ler. 
Adam nutkunu vermiş inmiş. Russel'a sormuş
lar; «Naisıl buldunuz?» diye. Russel: «Eğer be
nim aklıma hitap ediyorsa bu bando mızıkaya, 
(bağırmaya çağırmaya lüzum yok. Yok eğer bu 
kalabalıkla beni kandırmak istiyorsa buna da im
kân yok.» demiş. 

Şimdi, Türkiye değişmiş Türkiye'dir. Türkiye' 
de bundan sonra vatandaşın aklına hitap edecek
siniz, problem götüreceksiniz, problemi münaka
şa edeceksiniz, izah edeceksiniz ve karşılıklı di
yalog kuracaksınız. Suçlarınız varsa, onları ra
kipleriniz çılkarır, bulur. Bu suçlarınız Devletin 
emniyetine kadar sirayet etmişse, onun da ayrı
ca mücadelesini yaparlar. 

Sayın Birgit'in ve Sayın Ger.cl Başkanları
nın sloganları, ya anarşistlerin bir zamanlar kul
landıkları sloganlardır, yahut onların literatü
rüne geçmiş sloganlardır. «Toprak işleyenin» 
sloganı bizim sloganımız değil. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Kaıahisar) — 
Hz. Peygamberin sözü var, Ilvr. Peygamber söy
lemiş bunu. 

MUSTAFA BOYAR (Samsun) — Kurban 
ol Hz. Peygambere. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Biz Trakya'da toprak işgallerini teşvik eden hiç
bir mebusa sahip değiliz, Bh Güllüce ve Atalan'da 
dolaşmadık. Biz gitmedik Antalya'ya. Biz halkı 
yerinden oynatmaya çalışmadık. . 

HÜSEYİN YENİPINAB (Tunceli) — Sizin 
o zaman yüksek hesaplarınız vardı. 

SÜLEYMAN MUTLU-(Afyon Karahisar) — 
Peygamberin sözüdür o, işte burada. : -

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Pey
gamberiniz öyle olursa ümmetleri • de sizin gibi 
olur. (C. TL P. sıralarından «Sizin peygamberi
niz kim?» sesleri.) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Bu hesapların teferruatını zamanı geldiği zaman 
görürüz. Bizim görevimiz simidi Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanun tasarısını bir an evvel ve 
selâmetle Devletin emniyeti -bakımından çıkar
maktır. O hesapları da göreceğiz tabiî. 

C. II. P.'nin sayın hatibi.-diyorlar ki; «Biz, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine halkın menfaati 
ıiüktaisından karşıyız.» 

Hiç uzun söze lüzum yok. Bizim seçim bc-
yannanıeımlzde referandum denilen bir müessese 
var; bunu önünüze de getirdik. Varsanız, A. P. 
olarak biz hazırız. Buyurun bir yeni teklifi im
zalayalım, referandum müessesesini Anayasaya 
koyalım ve şu kanunu halkın reyine sunalım. Sa
mimiyetinizi buradan anlayacağız. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Halka 
inanmazlar ki onlar. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Daha şimdiden, seçim sonuçlarının söz götürürlü-
ğü üzerinde grup sözcülerinin konuşmaları bizi 
endişeye düşürmüyor. Çünkü bunlar, yeni mutta
li olduğumuz hadiseler değildir; biz bundan önce-
iki seçimlerde de, delilli, ispatlı «seçimlerin meş
ruiyetini, meşruluğunu kabul etmeyelim» diyen 
C. TL P. genel başkanları görmüşüzdür* vesika
ları da elimizdedir. Onun için yadırgamıyoruz. 
Yalnız, Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi bir ko
nuda getirilen bir temel kanun dolayısıyle iddi
aların ileri sürülmesinde de bir isabet görmüyo
ruz. 

Teşhisleri gayet, doğru koymak lâzımdır. Me
sele sosyo ekonomik bir mesele değildir. Demok
ratik düzen içerisinde, mevcut meri Anayasa içe
risinde Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin s'os-
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yo ekonomik meselelerinin nasıl çözüleceği yazılı
dır; Devletin imkânlarının nasıl kullanılacağı tes
pit edilmiştir. Mesele, Devletin bir tecavüze mâ
ruz kalması meselesidir ve bu tecavüze Devlet 
kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle, kendi müessese
leriyle ve bütün vatandaşlarının şuuruyla savun
ma ve müdafaa etmesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir suretle bize lıita-
betmeyen ve bize ait olmayan konuları üzerimi
ze almıyoruz. Bu sebeple o noktaya matuf ce
vaplar da vermiyoruz. Sadece bir noktayı işaret 
etmekle yetiniyoruz : 

Mardin olaylarıyla anarşik olaylar arasında 
bir irtibat arayarak, Meclis kürsüsünü kullanma
nın âlemi ve yeri yoktur. 'Türkiye hapisaneleri 
insanlarla doludur. Bunlar suçludurlar. Sözleri
min başında ifade etliğim gibi, suçluluklarının 
nevi ayrıdır, cinsi ayrıdır; şahsa karşı işlenen 
suçlardır. Onların takibi usulü başkadır, teczi
yesi usulünün de başka olması lâzımdır. Bizim 
burada münakaşa ettiğimiz, cemiyete karşı işlen
miş olan suçlardır, Devlete karşı işlenmiş olan 
suçlardır, Devletin tahribine müteveccih suçlar
dır. Tedbiri de onun için müstakil getirilmekte
dir. 

Jandarma Genel Komutanına silâh atan, El-
rom'u öldüren başka muameleye tabi kılınacak
tır, başka cezaya tabi tutulacaktır, başka mad
deden cezalandırılacaktır hattâ; tesadüfi adam 
öldüren, kasden adam öldüren başka maddeden 
cezalandırıla çaktır. 

Meseleleri birbirinden tefrik ederek, akılcı ve 
memleketin menfaatlerine en uygun şekilde or
taya koyup, halletmek mecburiyetindeyiz. 

Eğer tecrübelerimiz, normal mahkemelerimi
zin bu meseleleri, bu dâvalavı yeteri süratte ve 
emniyetle görebileceği sonucunu bize getirmiş ol
saydı hiç şüphesiz ki Devlet Güvenlik Mahkeme
si giıbi bir mahkemenin ihdasına lüzum kalmaya
cak idi. Ama bir Anayasa emri olarak, bu kanun, 
zaruretlerin ifadesi olarak yüksek Huzurunuza 
gelmiş ve kalbulü Devletin himayesi, Devletin mü
dafaası, Devletin bekası ve Devlete musallat olan 
şer kuvvetlerin tecziyesi için zaruridir. 

A. P. bu görüştedir. Maddeler üzerinde tek
nik münakaşalarımızı ayrıca yapacağız. Kanunun 
heyeti umumiyesinin yüce Heyetinizin kabulüne 
mazhar olacağını ümit ediyor ve saygılarımı su
nuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın Re-
şit Ülker, buyurunuz. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Ahmet 
Güner sırasını verirse, gene mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Reşit Ül
ker'den sonra. 

ıSEZAl OBKüNT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sataşmadan dolayı ben de söz istiyorum. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili ka
nun üzerinde, benden evvel değerli grup sözcüsü 
arkadaşlarım fikirlerini ifade ettiler. Ben de bâzı 
noktalara temas etmek istiyorum. 

Evvelâ önemli bir noktayı tespit etmek ica-
beder; konuşuldu, fakat o konuşmaların içinde 
özet olarak tekrar ifade edilmesinde fayda müla
haza olunur. Gerçekten bir memlekette iktidar
da bulunanlar kanunların kendilerine verdikleri 
yetkileri tam kullandıkları takdirde, ne 12 Mart 
olayları olur, ne de başka olay olur... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Siz var
ken, daha bu memlekette her şey olur. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir defa bu 
teşhiste vuzuha varmak lâzımdır. Bunu doğrula
yan bir gerçeği burada ifade etmek istiyorum. 
Sayın Adalet Partisi sözcüsü buyurdular ki, 
«Türk milleti akıl ile karar verir.» Siz de, biz de 
yüce Türk milletinin temsilcileriyiz, biz de aklı
mızla karar veririz. 

Şu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun ta
sarısı çıkmadan, eldeki mevcut kanunlarla, en 
ağır tedhiş olaylarının önlenmiş olması, G-üven-
lik Mahkemelerine ihtiyaç olmadan güçlü bir ik
tidarın bu işi önleyebileceğini ortaya koyan ve 
Türk milletinin aklına hitabeden en açık gerçek
tir... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Onu 
mahkemelere söyle, hâkimlere söyle. Onlar ne ya
pabilir, örfî idareye devredildi... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir değerli arkadaşım, «bunu hâkimle
re söyleyin» diye ifade ediyorlar. Gerçekten... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İcra 
ile yargı ayrı ayrı şeylerdir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Gerçekten, 
önemli bir noktaya temas etmiş bulunuyorlar. Bu
rada konuşan Komisyon Sözcüsü de ifade buyur
dular, dediler ki, «Bizim, Türk hâkimlerine itima-
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dımız vardır.» Şimdi Komisyon sözcüsü ile bura
dan, aşağı sıradan konuşan arkadaşım arasında 
bir tezat olduğunu Halk Partisi Grubu olarak tes
pit etmiş oluyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İçin
de vazife yapmayanlar var. Hepsini bir tutma
yın,.. i 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Baş-
( er. Müdahale etmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... / 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İşte 
Ankara, İstanbul'da anarşistleri barındıranlar 
duruyor.. t 

t BAŞKAN — Sayın Başer.. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka

daşlarım,, bu Anayasa değişikliği, Anayasa Ko
misyonundan geçerken verdiğimiz muhalefet 
şerhinde de belirttiğimiz ,ğiibi, normal mahke
melere, tabiî hâkimlere itimat lâzımdır. Eğer, 
,bir miemlekett'e birtakım meseleleri, benden ya
na veya benden olmayan kuvvetlere ayırıp, kaba' 
kuvvetle çözmeye kalktığınız ve kaiba kuvvet 
her tarafa hâkim olduğu zaman hâkime de ka
rar ^erdiremezsiniz, M'eclise de karar verdire-
mezsiniz, herhangi bir mercie de karar verdire-

, «ıezsiniz. Meseleyi o hale getirmemek lâzım
dır. 

Şimdi, aşağıdan seslenen arkadaşıma karşı 
şunu zikretmek istiyorum, diyorum ki, gerçek
ten sîz, bizim muhalefet şerhimizde belirttiği
miz gilbi hâkimlere, normal mahkemelere, ta
biî yargıya inanmıyorsunuz. İnanmadığınız yal
nız bu sözlerinizden değil, şu husustan da belli; 
Hükümetin getirdiği tasarıda («tevkif, arama» 
gilbi yetkiler, Devlet Güvenlik Mahkemesi hâ
kimlerine değil, o bölgedeki t'albiî hâkimlere 
yaptırılması esası, Anayasaya uygun olarak, 
Adalet Bakanlığı tarafından getirildiği halde, 
•siz Komisyonda, bu gerçeği, bu Anayasa esası
nı kabul buyurmadmız. Buyurmadığınız için o 
maddede değişiklik yaptınız ve dediniz ki, 
«Mahkemeler kol'ay kolay tevkif etmiyor, tev
kif etmedikleri için de biz bunu Devlet Güven
lik Mahkemesinin yedek hâkimlerine de bu yet
kiyi tanıyalım.!»1 ve şimdi Yüce Meclisin huzu
runda bulunan madde de, Komisyondan geçip 
gelen madde de budur. 

Değerli arkadaşlarım; eğer bir memlekette 
yargıya, yargıyı temsil edenlere inanç kalma

mış ise, ki normal olarak ve bunu sizin kendi 
görüşünüze göre ihtisas mahkemesi olarak Mec
lise getirdiğinizi söylüyorsunuz ve bunu bir ih
tisas mahkemesi olarak kabul ediyorsunuz. Ya
ni, olağanüstü bir mahkeme niteliğinde kabul 
etmiyorsunuz Devlet Güvenlik Mahkemelerini.. 
Böyle kabul ettiğiniz takdirde nasıl oluyor da, 
normal olarak vatandaşların işlediği suçlara çe
şit çeşit, ağır veya hafif suçlara bakan hâkim
lere bu işin verilmesinden uzaklaşıyorsunuz. 

Eğer-onlara gerçekten sizin açınızdan orta
ya konduğu ,gib'i itimatsızlık varsa, onlar bu iş
lerin hakkından gelemiyorlarsa; «Adalet mül
kün temelidir.» Ne oluyor? Memleketin umumî 
asayişi, umumî adaleti ne oluyor? Onlan kim 
koruyacak, onlara itimadımız yoksa bunu kim
lere teslim edeceğiz?.. Gerçekten normal' adalet, 
(anların alinde ve sizin görüşünüze göre bu ku
rulan Güvenlik Mahkemeleri bir ihtisas mahke
mesidir. Tabiî sizin görüşünüze göre bir ihtisas 
mahkemesidir. 

Değerli arkadaşlarım; bir defa bunu ihtisas 
mahkemesi olarak kabul ettiğiniz halde buraya 
gelen tasarıda, tamamen olağanüstü bîr mahke
me niteliğini' taşıyor. ( 

Evet, haklısınız Anayasada değişiklik yapıl
dı, Anayasada yapılan bir değişikliğin, Anaya
sanın g'enel prensiplerine ve meselâ Cumhuriye
tin niteliklerinden olan Türkiye Cumhuriyeti 
bir hukuk devleti olması ilkesine aykırılığının 
Anayasa Mahkemesinde ileri sürülemeyeceği gö-
TÜşündesiniz. Bu görüşü taşıyordunuz. Bu görü
şe göre de Anayasada değişiklik yapılmış bulu
nuyor. Ama, nasıl olur da değerli sözcü arka
daşım, fikirlerine her zaman saygı duyduğum 
değerli arkadaşım; Yüksek Hâkimler Kurulu 
tarafından ıseçilen hâkimlerle .memleketin idare
si ile, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edil
miş isimler arasından, yani iktidar tarafından 
tespit edilmiş isimler arasından, yani biraz ev
vel Sayın Atabeyli arkadaşımızın dediği, «Güç
süz icra» tarafından, güçsüz icraya hâkimlerin 
listesini yapmak, güçsüz icranın eline hâkimleri' 
tayin etmek yetkisini vermek suretiyle kurul
muş olan mahkemelerin bağımsızlığından, te
minatından ve tamamen adaleti yerine getirebi
leceklerinden, nasıl oluyor da eskiden hâkimlik 
yapmış, değerinden şüphem bulunmayan arka
daşım bahsedebiliyor?.. Zaten işin temeli bu. 
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(Cumhuriyet Halk Partisi, başından itibaren bîr 
ihtisas mahkemıesi kurulması meselesine karşı 
çıkmamıştır, çünkü, zaten Anayasanın gerekçe
sinde ihtisas mahkemesinin burulması esası ka
bul edilmiştir ve uygulamada da bugün basın 
davalarına bakan mahkemeler ve çeşitli dava
lara bakan ihtisas mahkemeleri mevcuttur. 

Alma, Cumhuriyet Halk Partisi bilhassa özeî 
surette seç'il'en hâkimlerin seçim usulüne karşı 
çıkmıştır. Bugün de bu seçim usulü kabul edil
mediği için ondan sonra getirilen temelini kabul1 

etmediği için, temelin üzerine çıkarılan yapıyı 
da elbette ki1 kabul etmemek durumundadır. 
Temelini kalbul etmediği bir şeyin üstünü kabul 
etmesi mümkün müdür ? 

Değerli arkadaşlarımı; bugün getirilen ka
nun tasarısı yalnız Anayasanın başındaki, gi
rişindeki insan haklarına dayanan hukuk 
devleti ilkesine değil, bugün değiştirilmiş olan 
Anayasanın 136 neı maddesine de aykırı bulun
maktadır. Bu kanunun temel maddesi 9 neu 
maddedir arkadaşlarım. 9 ncu maddede yer al
ması gereken suçlar, bu Anayasaya göre yer 
alması gereken suçlar doğrudan doğruya Dev
letin güvenliği ile ilgili suçlardır. Hâkim temi
natı, hâkimlerin seçilmesi meselesini bir tarafa 
bıraktığımız takdirde de 9 neu maddeye baktı
ğımız zaman bunun (a) bendinde gerçekten, 
Türk Ceza Kanununun 125 nci maddesinden 
ileriye doğru, gerçekten Devletin varlığına 
karşı işlenmiş bir grup suç mevcuttur. Bunlar 
Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suç grubu 
olarak kabul edilebilir. Fakat (b) ve (c) bent
lerine sokulan suçları teker teker incelediğiniz 
zaman göreceksiniz ki, burada Iburaya sokulan 
suçlar mahiyetleri belli olan suçlar değildir. 
Tamamen savcının ve hâkimim takdirinin içeri
sine giren suçlardır. Yani, suçları mahkeme
nin görevine almak bakımından içlerinde bahis 
mevzuu 'olan suçlar tamamen siyasî nitelikleri 
olabilen suçlardır. Büyük çoğunluğu ile siyasî 
nitelikleri olabilen suçlardır. 

Meselâ (ib) bendinde yer alan, 144 ncü mad
dede Türkiye ile harp halinde bulunan bir 
devletin akademik derece ve şerefler, unvan 
ve nişan kalbul eden vatandaşın 1 seneye kadar 
hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörmekte
dir. Bir defa bu suıçun doğrudan doğruya bu 
kanunla ilişkisi yoktur. Bu kanunun 1 nci mad

desi savaş halindeki hükümleri zaten saklı 
tutmuş. Ama buna rağmen burada 144 ncü 
madde getirilmiş konmuştur. Misâl olarak söy
lüyorum, çok var. 9 ncu madde geldiği zaman 
'bunları teker teker ele alacağım. 

Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesinde 
yer alan Cumhurbaşkanına hakaret, 159 ncu 
maddesinde yer alan Hükümetin manevî şahsi
yetini tahkir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bun
ların dorğudan doğruya Devletin güvenliği ile 
ne ilgisi vardır, ne ilişkisi vardır. Bunların doğ
rudan doğruya Devletin güvenliği ile bir ilişkisi 
bahis mevzuu değildir. Siyasî nitelikte olan suç
lardır. 

Alalım kabul buyurduğunuz, sevk etmiş bu
lunduğumuz maddeyi. Maddenin içerisinde Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu var. 
Bu kanunda ne kadar suç varsa, en hafif ceza
lısından en yüksek cezalısına kadar hepsi Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin görevi içerisine sokula
bilir. Çünkü irtibat aranacaktır. İrtibat vardır 
dendiği zaman Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
görevi içerisine sokulabilecektir. Meselâ, bunla
rın arasında bir tanesini söyleyeyim. Eğer bir 
toplu sözleşme yapılır da bu toplu sözleşme res
mî mercilere zamanında bildirilmezse, 50 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası vardır. Bu da 
eğer Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı tarafın
dan ilişkili görülürse, yani hukukî deyimiyle 
irtibatlı görüldüğü takdirde suç haline gelecek
tir. Şimdi bu misalden diğerlerine atlayabilir
siniz. Sendikal hürriyetler tamamen bir basla 
altında tutulacaktır. Çünkü Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunundaki bütün maddeler 
irtibat halinde, (b) fıkrasının içinde ve Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin görevleri içindedir. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu da 
aynı şekilde tamamen sokulmuştur. Hiçbir ay
rım yapılmaksızın Dernekler Kanunu da bu 
maddenin içerisine sokulmuştur. 

Şimdi sözü bir noktaya getirip bitirmek is
tiyorum. Değerli arkadaşlarım, şu misallerden 
de ortaya çıkan mesele şudur. Anayasa, 136 nci 
madde değişikliğinde doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren, Devlet güvenliğini il
gilendiren değil, doğrudan doğruya Devlet gü
venliği ile ilgili suçları ifade etmiştir. Bunlar 
(a) bendinde ifade edilmiştir. Bunlar 
T. C. K. nun 146 neı maddesinin tatbikatına 
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göre, bugün mahkemelerdeki tatbikatına göre 
146 ncı madde ile ilişkili ise zaten onun bir un
suru olarak ceza verilmektedir. Ama, bizde bı
raktığı intiba, meselenin bir seçim havası içinde 
değil, memlekete getireceği Türk demokrasisine 
getireceği ve götüreceğini hesaplamak suretiyle 
ortaya konduğu takdirde siyasî iktidarı korumak 
için getirilmiş bir kanun niteliğini göstermek
tedir. Bütün çerçevesini, (a) fıkrasının dışına 
çıktığınız zaman, asıl maksadının dışına çıkarıl
mış, olağanüstü bir merci, bir mahkeme ve siyasî 
iktidarın korunağı ve bir siyasî iktidarı yerinde 
muhafaza eıtmek veya o siyasî iktidarı işbaşına 
getirmek için hazırlanmış bir kanun niteliğini 
göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, buna benzer kanun 
denemeleri ve uygulamalar kendi yakın tarihi
mizde ve başka memleketlerin tarihinde vardır; 
fakat bu tarihlerin hiç birisi bu türlü girişim
lerin başarıya ulaştığını gösterememiştir. Millet
ler özgürlüklerini muhafaza etmişlerdir. Karan
lık günler olmuştur; fakat karanlık günler geç
tikten sonra millet gene egemenliğini ve özgür
lüğünü eline almıştır. 

Şimdi bütün bunları bir şeyle .irtibatlı gör
meye imkân yoktur. Bir memlekette her çeşit 
kanun çıkarılabilir. Bir memlekette bir başka 
memlekete benzemeyen hâdiseler olmuştur. O 
benzemeyen hâdiselere göre benzemeyen kanun
lar çıkarılabilir. Fakat bunlar yapılırken elini
zin altında Türk Anayasası varsa, bir anayasa 
varsa özgürlüklerin temeli sökülmemelidir, öz
gürlüklerin temeli «Emniyet ve güvenlik getire
ceğiz» diye emniyet ve Devlet güvenliği ile il-
ıgili olmayan her şeyi aynı kalıbın, içine sokup 
memleketin önüne getirmemelidir. Bundan do
layı Cumhuriyet Halk Partisi bu kanuna kırmızı 
oy kullanacaktır. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu, bu

yurunuz efendim. • 
C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; bu geç saatte çıkarılmasını gö
nülden istediğimiz ve bir an evvel çıkmasını is
tediğimiz bir kanun müzakeresi sırasında huzu
runuzu uzun uzun işgal etmek niyetinde değil
dim. Fakat, biraz evvel burada Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu veya şahsı adına konuşan bir C. 

I H. P.'li hatip, nehirleri dağlara doğru tersine 
akıtmak için öylesine gayret sarfetti ki, bâzı ve
sikaları konuşturarak, tarihli, belgeli vesikala
rı ortaya koyarak gerçekleri aydınlatmak za
ruretini duydum. 

Evvelâ, Devlet Güvenlik Mahkemesi bakı
mından bir noktayı arz edeyim. Biz, Devlet Gü
venliği Mahkemesini bugün savunmuyoruz; biz 
Devlet Güvenliği Mahkemesi fikrini parti ola
rak 12 Marttan sonra da savunmadık. 12 Mart
tan çok önce, biraz evvel burada' yüksek sesle 
konuşmalar yapan zat, anarşik, olaylar cereyan 
ettiği, işgaller, boykotlar birbirini kovaladığı 
sırada bu olayları savunagelirken, biz, «Bu olay
ları önlemek için Devlet Güvenlik Mahkemesi 
kurulması lâzımdır» diyorduk. Sene 1968. Bu 
kürsüye Devlet Güvenlik Mahkemesinin ıkurul-
ması fikrini biz bu anarşik olaylar sırasında ge
tirdik. 

Bâzı arkadaşlar hatırlayabilirler, Fransa'yı 
misal verdim. Fransa'da Devlet Güvenliği Mah
kemesi Mayıs 1968 ayaklanmalarından sonra 
faaliyet gösterdi. Ondan evvel OAS'a karşı, bir 
gizli örgüte karşı kurulmuştu, başa çıkamadı
lar. Cezayir olaylarından sonra, bombalar, di
namitler atılıyor, General De Gaulle demokra
siye veda etmek için değil, ama demokrasinin 
şartı olan huzuru, asayişi, kanun hâkimiyetini 
sağlamak için bizimkiyle mukayese edilmeye
cek kadar ağır ve sert hükümler ihtiva eden 
bir mahkeme usulüyle çalışan bir kuruluş yap
tı. 

«Fransız Devlet Güvenliği Mahkemesinin bi-
zimk;yle benzerliği de yok» dedim. Bizimki, 
kendi ihtiyaçlarımızdan doğmuş bir fikirdir. 
Yalnız «Fransa demokratik rejim tecrübesi ba
kımından bizden daha mı az tecrübesizdir veya 
Fransa'nın bulunduğu coğrafya çevresindeki 
ülkeler, Türkiye'yi çevreleyen ülkelere nazaran 
ona daha mı fazla güvensizlik veriyor ki, biz 
Türkiye'de Böyle bir müessese kuruluşuna git
miyoruz?» Sorusunu yıllar önce biz bu kürsüde 
sorduk. Parti olarak, şahsen ben sordum bu 
kürsüden. 

Fransa ile Türkiye'nin içinde bulunduğu 
şartları, çevresindeki ülkeleri, sızmaları, tehli
keleri belirterek ve 1968 olayını yapan Fransız 
gençlerinin elinde sadece Saint Michele Bulva-

I rmm kaldırım taşları olduğunu; fakat Türkiye' 
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de anarşik eylemlere girenlerin elinde birçoğu 
yabancı yapılı otomatik silâhlar bulunduğunu 
söyleyerek, bu mukayeseyi yaparak, «Devlet 
Güvenlik Mahkemesini kuralım» diye bu kürsü
den ısrarla uğraştık. O gün de karşıydılar, bu
gün de karşıdırlar. Konuşmamın sonunda, niçin 
lehindeyiz, niçin karşıdırlar, bunu arz edece
ğim. 

Şimdi bir başka nokta var; karşı olabilirler, 
ama Anayasa değişti. «Anayasa bizim istediği
miz gibi değişmedi, değiştirilmedi» diye bu Ana
yasaya uymak mecburiyetinden nasıl Cumhuri
yet Halk Partililer kendilerini vareste tutuyor
lar? Bir Anayasa, ancak Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun, bu Parlâmentoda 90 küsur kişi 
ile temsil edilen, 450 kişilik Mecliste 90 küsur 
kişiden ibaret olan bir grubun «evet» demesi su
retiyle değişirse mi o Anayasa maddesi bağla
yıcıdır? Üçte iki çoğunlukla bu Meclis kabul 
etmiş, üçte iki çoğunlukla Cumhuriyet Senato
su kabul etmiş, Anayasa değişikliği usulü dai
resinde yürürlüğe girmiş, meşru bir Anayasa 
maddesi.. Bu Anayasanın bütün hükümleri di
yor .ki; kuruluşları da bağlar, bütün organları 
bağlar, kişileri de bağlar, bu siyasî partileri de 
bağlar, milletvekili olarak tek tek hepimizi bağ
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisini organ ola
rak bağlar. 

Buna rağmen, Anayasanın bu âmir hükmü
ne rağmen, Anayasanın açıkça ihtiva ettiği hük
mün karşısında geliyorlar, diyorlar k i ; «Bu ka
nunu böyle yapmayacağız.» Nasıl yapalım? 
«Anayasaya aykırı şekilde yapalım. Anayasa
nın emrettiği şekilde yaparsanız şöyle olur, böy
le olur. Biz, Anayasa istikâmetinde bir değişik
lik istiyoruz.» Ama, işte demokrasi anlayışları 
hep böyle. Kendi istedikleri oldu mu, «Yüce 
Meclis, demokrasi...» Maşallah kendi istedikleri 
olmadı mı, - ister Topraık Reformu olsun, ister 
Devlet Güvenlik Mahkemesi olsun, ister bir üni
versite kanunu olsun, hangi konuda olursa ol
sun - Meclis de Meclis -değildir, Meclisin yaptı
ğı kanun da kanun değvldir, Yüce Meclisin ka
bul ettiği Anayasa değişikliği de kendileri için 
uyulması mecburî hüküm ihtiva etmez. Bu ne 
biçim demokrasi anlayışıdır?.. 

Biz, Anayasanın öngördüğü istikâmette bir 
Devlet Güvenliği Mahkemesi kurulması lehin
deyiz. Anayasaya da inançla oy verdik, Anaya

saya uygun bir kanunun' çıkmasına da oy vere
ceğiz. 

I Şimdi izin verirseniz, bu Devlet Güvenliği 
1 Mahkemesinin kuruluş gerekçesiyle ilgili olarak 

geçmişe doğru uzanıp, bir tablo çizmeye çalış
tılar. Bir hayli allıklı, rastıklı, bir hayli kozme-
tikli makyaj malzemeli bir manzara; ama ne 
kadar makyaj malzemesi sürseniz 90 yaşındaki 
birisini 18 yaşında gösteremezsiniz, bu müm
kün değil ki, birtakım gerçekleri makyajla fa-

I lan saklamak mümkün değil ki. Şimdi size bir
kaç vesika okuyayım : 

j Sene 1968, Türkiye'de ilk olaylar başladı. 
Bir C. H. P. li milletvekilinin makalesi, 1 Tem-

• muz 1968, cümleyi aynen okuyorum; 
] «îşgal suç. mudur?» cevap, «Hayır, üniversi-
j te gençliğinin giriştiği boykot ve buna bağlı iş

gal hareketi her halde toplum yararına bir hak 
almak savaşından başka bir şey değildir.» Genç
ler, toplum yararına hak alma savaşı yapıyor
larmış, onun için işgaller suç değilmiş... 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Aynı 
savaşı devam ettirmek istiyorlar. 

i TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Ma
kale devam ediyor. 

«İhtilâllerle toplu hak isteme hareketleri ara-
I smda bir benzerlik vardır. Başarıya ulaşmayan 
I ihtilâl suçtur, başarıya ulaşırsa değildir. Toplu 

hak isteme eylemleri de böyledir.» Başarılı 
I olunca suç değildir ve «Başarılı olmuştur, o hal

de suç değildir.» diye de hüküm veriliyor. 

Arkadaşlar, bu sayın milletvekili, çok özür 
dilerim, merhum milletvekilinden bahsettim, 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu'dur. Bundan bahset
meye mecburum. Çünkü, bu makaleyi yazan zat 
sonuna kadar Birgit'le beraber mi idi, genel 
sekreteriyle beraber mi idi ve ardında da övgü
ler yazılmadı mı? Yazıldı. 

Bu görüş o tarihte partinin resmî görüşü de
ğil mi idi? Cumhuriyet Halk Partisi Parti Mec
lisinin bildirisini mi okuyayım size, Ulus Gazete-

I sinin başlıklarını mı? Sahibi, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugünkü Genel Başkanı olan Genel 
Sekreter sıfatiyle üzerinde «Sahibi : Bülent Ece-
vit» yazılı Ulus Gazetesi kimden yana idi? 

I Bir azevvel konuşan Sayın Hüsamettin Ata
beyli ne güzel söyledi : «Güzel, hep bunları söy
lüyorsunuz da, bir yerde şu eylemleri yapan-

l lan, şu komünistleri açıktan suçlayan bir söz 
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yerine hep güvenlik kuvvetlen suçlu diyorsu
nuz.» dedi. 

Evet arkadaşlar, Ulus Gazetesinin başlıkla
rı o günlerde çok tipik, bunları bir bir toplamı
şız, bir tarafa koymuşuz. Diyor ki, «Boykotu 
kırmaya çalıştılar,» Büyük kusur. «Boykotçular 
duruma hâkim.» Boydan boya manşet, boykotu 
kırmak isteyenlerden, bahsediliyor ve boykotu 
kırmak isteyenler antipati ile, duruma hâkim 
olan boykotçular övgü ile anılıyor. Her gün, 
«Bugün de Ziraat Fakültesinde boykotçular hâ
kim, bugün de falan fakültede boykotçular du
ruma hâkim...« hüküm bu. Suçlu, boykotu kır
maya çalışan polis kuvvetleri. E, boykotu kır
maya çalışırsan tabiî üstüne saldırılır. Üslûp bu. 

Bugünleri Türk Milleti unuttu mu, biz unut
tuk mu, Yüce Meclis unuttu mu, bütün bu hâ
diseler olurken kimin nerede olduğunu, kimin 
bu işgallerin, boykotların karşısında vaziyet al
dığını unuttu mu ki millet? Çıkacaksın buraya, 
aklına takmışsın Güven Partisini, rüyalarına gi
riyor galiba; gece ve gündüz başka bir şey dü
şünmüyorlar, Cumhuriyetçi Güven Partisine 
acaba nasıl.. Bulaştıramazsın bize bunu. Bulaş
tıramazsın; çünkü işte o tarihlerde ve partim 
adına 21 Haziran, bu tarihte yazdığınız «işgal
ler suç değildir» şeklinde işgallerin övüldüğü 
tarihte biz çıkmışız parti olarak - hükmî şahsi
yetimi savunuyorum şimdi - parti olarak demi
şim ki; «G. P. her türlü ciddî, verimli, faydalı 
ıslahat tedbirinin yanında olan bir siyasî parti
dir.» Meselenin ortaya çıktığı günden bu yana 
hattâ ondan daha önce plân müzakerelerinde ve 
başka vesilelerle, son seçim münakaşaları sıra
sında «Ciddî ıslahata evet, anarşiye hayır» de
miş olan partiyiz. Her türlü anarşiye hayır de
mekle beraber, her türlü faydalı ve ciddî re
forma evet diyen bir görüşe sahibiz. Tekrar edi
yorum, konuşmamın bitişi. «Islahat ihtiyacı var-

*dır; fakat anarşiye yer yoktur. Türkiye'de bir 
devlet vardır. Türk Devleti bir hukuk devleti
dir. Bu hukuk devleti, demokratik bir hukuk 
devletidir. O hakle, bütün dertlerin çaresini de
mokratik hukuk düzeni içinde aramamız ve bul
mamız şarttır.» 

Türkiye'de 11 - 12 Haziranda başlayan olay
lar üzerine benim partimin resmî görüşü bu. 
Evet, reform ihtiyacı var; ama bu bahane ol
maz. Demokratik hukuk devleti düzeni içinde 

bunların çaresi Türkiye Büyük Millet Meclisin
de aranır. Anarşiye yer yok. 

O tarihteki yayınlar üzerinde çok fazla dur
mayacağım. O zaman böyleydi; ama sonra us
landık falan diyebilirler. Bu delilleri biraz ge
çeceğim. En son, en son daha geçen haftaki bir 
yayından bahsedeceğim. Çok uzağa gitmeden, 
çok yepyeni, sıcak sıcak, dumanı üstünde tüten 
ve C. H. P. lilerin kapatılmış T. 1. P. lilere 
hangi gözle baktıklarını, Devlet Güvenlik kuv
vetlerine, kapatma kararı verenlere ne gözle 
baktıklarını belirten çok taze bir belge okuya
cağım, çok taze bir belge. 

Değerli arkadaşlari'm; önemli, çoik tipik bir' 
noktayı belirtmeye mecburum. Türkiye işçi 
Partisinin yayınlarına Ibaş^an teşihis koyduğu
muz için bu partiyi, bilirisiniz, biraz dikkatle 
takibetmişizdir ve pertavsız altına yatırıp in-
eelemişizdir. Fazla da pertavsıza lüzum olma
dan görmüşüzdür kî, açık açık yakmışlar; Tür
kiye işçi Partisine bağlı bir örgütün Başkanı' 
burada T.I.P. milletvekili olarak aramızda otur-* 
muş olan bir sendikal ötfgü'tün raporunun şura
lında burfasında «Rehberimiz Lenin'in iki Tak
tik adlı kitabıdır^ ve saire gibi Denin'e atıflar" 
yapan ifadeler yanmda çok açık bir ifade; 81 
nci sayfa. ( 

1970 ayaklanması oldu istanbul'da; 16 - 17 
Haziran ayaklanması. Bunu ayaklanmadan ev-
,vel bu kürsüye getirip, ayaklanmadan evvel 
«Böyle bir ayaklanma 'tezgâhlıyorsunuz»1 diye 
Iteşihir elttik. 'T.I.P.'e bağlı bu örfgüt bu raporunun 
81 nci sayfasında diyor ki; «iSovyet Rıisya'sı 
ile, Çin'i ile, Yugoslavya'sı, Bulgaristan'ı, Ma-
daristan'ı, Polonyalı, Çekoteyovakya'sı, Arna-
vu'tluk'u, Küba'sı ile sosyalist toplumlar, insan
lar, işte bu toplumlarda ne dışardan, ne içerden 
sömürülemiyor artık. «Türkiye'ye örnek diye 
gösterilen ülkelerin tümü d'e komünist rejim' 
.altında inim inim inleyen ülkeler idi. Çok çıp
lak ifade. Bunun dışında yüzlerce delil var ya; 
,120 sayfalık kitabın her tarafnıda. Bu gefek-
çe ile biz DİSK'in karşı koyduğu bir kanunu 
savunduk. Bu rapora atıflar yaparak savun
duk. Garip tecelli, bu kanun teklifinin altında 
C. H. P.'li milletvekillerinin de imzası vardı. 

ıTürk - iş o zaman böyle istediği için olacak. 
Türk - iş Genel Yönetim Kurulunda bulunan 
bir çok C. H. P.'li işçi milletvekilleri C. H. P. 
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Genel Merkezinde, Sayın Ecevit'in hemen yanı-
başında C. H. P., İşçi Komitesi diye kurulmuş 
olan koimit'enin üyesi olan bu arkadaşlar, bir 
kanun teklifi getirmişlerdi; beş adet C. H. P. 11 
işçi milletvekilinin imzası ile. 274 sayılı Kanun
da değiîşklik istiyorlar. Komisyonlardan geçti, 
komisyonda oy verdi bütün C. H. P. li üyeler. 
Buraya geldi, burada rey verdi bütün C. H. P. li 
üyeler. C. H., P. Grubu adına, grup sözcüsü 
r kişisel konuşma değil - Grup sözcüsü olarak 
bir zat çıktı, kanunu savundu. E.. Diyecekler ki 
şimdi o bizim partide değil; ahıa grup adına ko
nuşuyordu v€ bu grup adına yapılan konuşmaya 
hiçjbir C H. P. li itiraz etmedi. Onun konuşma
sı istikametinde rey verdi C. H. P. Grubu. Bir 
baştan bir soma, Hiç değilse burada bulunanları 
ile. içlerinden ne geçiyordu bilmiyorum. ' 

Gerçek olan şu ki ; tefellf sahipleri C. H., P. li' 
,burada C. H. P. Grubu savunuyor. Tarih 12 Ha
ziran olimak lâzım. 12 - 13 Haziran. Biz de sa
vunuyoruz ve T.I.P. lilerle aramızda çetin bir 
mücadele cereyan ediyor. Biraz evVel okudu
ğum beligeye benzer bir çok belgelerle hüvi
yetlerini ortaya koyuyoruz ve kanunu savunu
yoruz. «Kan dökeceğiz» dediği için kürsüye 
çıkmıştık. Rıza Kuas bu kürsüye gelip, kan 
dökmek tehdidi yaptığı için. Gerçekten de kan 
döktüler. 

Arkasından sıkıyönetim ilânını gerektiren 
Ibu vaihîm durunu üzerine partiler tabiî yeniden 
beyanlarda bulundular. 

Şimdi size bir belge : 

1 Temmuz 1970 Ulus Gazetesi sayfa 3. O za
manki C. H. P. Genel Sekreteri, bugünkü 
C. H. P. Genel Başkanı 16 - 17 Haziran veya 
15 - 16 Haziran işçi ayaklanmasından iki hafta 
sonra; «Arkadaşlarım, ben de işçi olsa idim, 
böyle bir kanuna karşı isyan ederdim.» diyor. 
Örfî idare ilânını gerektiren vâhîm bir isyan ol
muş. Buraya o zaman belgeler getirdim: 
«Tank barikatları kâğıt yırtar gibi yırtıldı.» 
«Proleterler zincirlerinizden başka kaybedece
ğiniz ne var», diye başlıklar atmış gazetelerde, 
hâlâ hâdiseden sonra, bütün nizam kuvvetle
rine söven dergiler yayınlanıyor. 

(Öyle bir hâdise ki ; yanında yer almak, şura
sından burasından bu fabrika işgallerini, bu bü
tün vatandaşlara korkulu saatler yaşatmış olan 

İstanbul'da Silâhlı Kuvvetleri tümü ile, zabı
tayı tümü ile harekete geçmeye mecbur etmiş 
olan, tekrar edeyim, sıkıyönetim ilânım, Yüce 
Meclisin sıkıyönetim ilânını gerektirmiş olan 
bir kızıl ayaklanma provası, bir isyan hareketi. 
Bu isyan hareketinden bir müddet sonra, bu 
haksız, kanuna karşı hareketten sonra; «işçi 
olsa idim, ben de isyan ederdim» sözünü söy
lemek... Hele bu kanunun teklif çişi kendiniz, 
burada savunucusu kendiniz olduğunuz halde, 
bir proleterya hareketi olunca, çıkıp isyan eder
dim demek için, gerçekten insanın taktiklerinin 
bizim idrakimizi aşan bir tarafı olması lâzım 
veya makyajlı allıklı pulluklu bir tarafı olmak 
lâzım; ama bunlar milletin gerçekleri görmesine 
mâni olmaz, olmuyor. 

O tarihte, biz de bir bildiri yayınlamışız ve 
bu sözlere şu cevabı vermişiz; 2 Temmuz hemen 
ertesi günkü tarih : 

«Sendikalar Kanunu ve İstanbul olayları ko
nusunda yaptığı son konuşmada, C. H. P. Ge
nel Sekreteri gerçekleri değiştirmiş, T. 1. P. ve 
DİSK mensubu aşırı solcuları koruma ve savun
ma gayreti içine girmiştir. - Bugün değil, o za
man söylediğimiz söz bu - Gerçekleri madde 
madde tahlil edelim. 

«1. Eeevit; (Ben işçi olsa idim, böyle bir 
kanuna karşı isyan ederdim.) diyor. Anayasa ve 
kanun dışı bir isyanı haklı göstermeye çalışan 
Eeevit, isyan sebebi olarak gösterdiği sınırlama
ları 1963 yılında Çalışma Bakanı iken Meclis 
kürsüsünde bizzat savunmuştu. 

274 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki de
ğişikliği bu dönemde teklif edenler de C. H. P. 
İşçi Komitesi üyesi olan beş C. H. P. li milletve
kilidir. 274 sayılı Kanundaki değişiklikleri 
C. H. P. Grubu Sözcüsü Mecliste hararetle öv
müş ve teklif C. H. P. Grubunun oylarının da 
katılmasıyle Millet Meclisinden geçmiştir. 
C. H. P. bu teklifi, bir isyana zemin hazırlamak 
için mi yapmış ve savunmuştur?» Sorduğumuz 
soru bu idi. 

«Üç günde 180 derecelik bir dönüş ya
parak isyan körükçülerinin yanında yer alan 
C. H. P. nin solcu yöneticilerine sormak lâzım
dır: Sizin göreviniz isyan gerekçeleri hazırla
mak mıdır? Aşırı solun yıkıcı faaliyetlerini, 
her şart altında hattâ kendi kendinizi, kendi 
teklifinizi inkâr pahasına da olsa savunmak mı-
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dır? DİSK ve ona bağlı bâzı sendikaların, rapor 
ve yayınlarında açıkça ihtilâlci sosyalizmin sa
vunulduğunu, komünist idarelerin övüldüğü
nü, Marks'çı, Lenin'ci bir sınıf kavgasının kö
rüklendiğini Sayın Ecevit'in bilmemesline im
kân yofktur. DİSK'e bağlı sendikaların üyele
rinin çoğunluğu elbette komünizmin karşısında-
dınlar. Bu sebeple biz ilk günden beri DİSK 
yöneticileriyle DİSK'li üyeleri daima ayrı tut
tuk. Yalanlarla aldatılarak, kışkırtılarak, zor
lanarak yürüyüşe katılan işçilerin değil, bun
ları kışkırtanlarm ihtilâldi sosyalist olduklarını 
C. H. P. Genel Sekreteri nıutlalka bilir. 

"«Tartışmayı asıl zeminlinden kaydırmaya 
oaJlışan Bülent Ecevit ve ağız birliği ettiği aşı
rı solcular şu sorunun cevabını vermelidirlier: 
DİSK'e bağlı Lâstâk - İş Sendikasının Genel 
Kuruluna sunulan 1970 tarihli çalışma raporun
da baştan sona kadar Markscı ve komünist gö
rüşler savunulmamış mıdır? DİSK'in rapor ve 
yayınlarını gören hiç kimse bu örgütün yöne
timine Markacı - Leninci sınıf kavgası taraf
tarlarının ve kızıl ihtilâl heveslilerinin sızdığını 
inkâr edeibilir mi?» 

«Yazılı belgeler ortadadır. Sayın Ecevit'in 
savunma gayretleri bu belgeleri ve gerçekle
ri örtemez.» 

millî tesanüdün lideridir. Atatürk, (halklar) 
demezdi, (Büyük Türk Milleti) derdi. Ata
türk, Marksisler gibi dogmacı değildi, akılcı 
ve ilimciydi. Atatürk, milliyetçiydi. Atatürk, 
yıkıcı sokak hareketlerine değil, meşru devlet 
nizamına \ic millet iradesine değer veren lider
di.» 

İşte bu olayların cereyan ettiği günderde, 
haftalarda benim partimin sesi böyle yükseli
yordu. 

Siz bu siyasî partiyi ne yapsanız millet 
önünde kazandığı itibarla değiştiremezsiniz. Ve 
me yapsanız birtakım hareketleri, eylemleri teş
vik etmiş olmanın günahını bir tarafa bıraka
mazsınız. 

Sosyal demokrasi dernekleri kuruldu, sos
yal demokrasi derneklerinin çıkardığı derginin 
adına bakınız: «Eylem». C. H. P. ye bağlı, ku
rucular arasından biraz evvel konuşan arkada
şımızın bulunduğu, hattâ kuruluşunda Sayın 
Orhan Birgit'in başlıca rolü oynadığını (He
nüz o tarihte partide olduğumuz için hâtıramı
zı nakledeceğim.) bildiğim sosyal demoikriasi 
dernek!erinin dergisinin adı «Eylem» bu ey
lemlerin de ne olduğunu az çok biliyoruz. Ge
lin isterseniz bir misal daha okuyalım. 

Ulus Gazetesinden, resmi bir basm toplan
tısından. Bu defa sene yine 1970, fakat 
24 Mart 1970. Nail Gürıman, Parti Meclisi üye
si, Birgitle beraber yan yana oturmuşlar. Genç
lik kesimi temsilcisi oüaraik tanıyorum. Sosyal 
Domdkrasi Dernelkleri veya gençlik kolları ge
nel balkanı gibi bir sıfatla Parti Meclisi üyesi 
ve partinin yöneticilerinden biri. Başka bir 
gazetede de çıkmıyor, fotoğrafıyla yaptığı, 
belıki de Parti Meclisinde veya Sosyal Demok
rasi Demekleri ımerkezinde: yaptığı bir basın 
toplantısındaki konuşması: Efendim, Türki-. 
yekle ilerici gençlik kanadında belli başlı ör
güt olarak bir Sosyal Demokrasi Demekleri 
Federasyonu, -bir de Türkiye Devrimci Gençlik 
Federasyonu varmış, yani Dev - Genç. İlerici 
genellik bunlarmış... 

Böyle söze başlıyor Nail Gürımıan, sonra 
Dev - Genç ile kavga ettiler T an doğan'da; yol
ları ayrılmış. Diyor ki'; «Niye bize çatıyorsu
nuz, niye bizi dövüyorsunuz?» «Bâzı konular
da bizim solumuzdalki Marksist, Leniniıst ör
gütle işbirliği yaptık.» 24 Mart 1970 Ulus gaze-

«C. H. P. Genel Sekreteri hem demokratik 
rejimden yana olduğunu iddia ediyor, hem de 
yazılı belgelerde Rusya, Bulgaristan, Çekoslo
vakya ve Macaristan'daiki komünist düzeni açık
ça savunan T. 1. P.'li kışkırtıcıları korumaya 
ve haklı çıkarmaya çalışıyor. Hem sosyal de
mokrasiden bahsediyor, hem de Leninci - Mao-
cu bir sınıf kavgası istedikleri, şiddete ve zul
me inandıkları yazılı delillerle meydanda olan 
ihtilâlci sosyalistlerin isyan kışkırtmalarına ka
tılıyor.» 

«Hattâ, sol ayaklanma kışkırtıcılarını sa
vunabilme gayreti içinde C. H. P. Genel Sek
reteri gerçekleri değiştirmekten,- partisini te
zattan tezada sürüklemekten, kendi grup söz
cüsünün ve grubunun savunduğu bir görüşe 
'karşı isyanı haklı göstermekten çekinmiyor. 

C. H. P. nin solcu idarecileri, bu partiyi 
Atatürk'ten her gün biraz daha uzaklaştırıyor-
/lar. Atatürkçü olmaık, Markscı, Leninci ve 
Maoeulara destek olmayı değil, kargı çıkmayı 
gerektirir. Atatüı'k, sınıf kavgasının değil, 
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tesinde parti meclisli üyenizin resmî basın top
lantısındaki beyanı. Başka gazeteden almıyo
rum; saihibi Bülent Ecevit olan dergiden, Bü
lent Ecevit'in parti meclisi üyesi, gençlik ke
simi başkanının beyanı. 

Bunun neslini reddediyorsunuz? Reddederse
niz yukarda dolabımda yüz tane belge var, 
Dev - Genç imzasının yanımda kurduğunuz der
neklerin, Sayın Birgit'in kurduğu dernekle
rin imzîasmı taşıyan sayısız bildiri. Liderleri
nin, fikrî liderlerinin, Roza Lüksamburg ol
duğundan mı bahseden kitap yok, neler yok, 
neler yok. (Roza Lüksemlburg'u tasrihe lüzum 
yoik, Alman komünist partisi başkanı idi.) Le-
nine karşı çıkmış, proleterya diktası istememiş 
de bir başka tarzda istemiş. Birtakım nüans
ları vardır daima bu sollun. Nüansları vardır 
da, «îş birliği yaptık diye ilân edenler çıkacak
lar bugün alabildiğine Cumhuriyetçi Güven 
Partisini hükmî şahsiyett olarak suçlamaya yel
tenen konuşmalar yapaeaiklar. 

Dedim ya, ne kadar albk, ne kadar rastık, 
ne kadar (kozmetik kullansanız güç yetmez bu 
vesikaları örtmeye; güç yetmez bu gerçekleri ört--
meye. 

Herkez biliyor bunları. Bizim kitaplar dolu
su, sayfalar dolusu konuşmalarımız var bu anar
şik olaylar karşısında. Araştırma önergeleri var 
grubumuzun resmen verdiği. - Okuyarak vakti
nizi almak istemiyorum, Hilmi İncesulu, Coş
kun Kırca, Vefa Tanır, Fethi Çelikibaş imzala-
rıyle verilmiş araştırma önergeleri var burada, 
önümde. Ve nelere karşı mücadele etmişiz, na
sıl etmişiz, nasıl karşı koymuşuz daha başladığı 
anda, hattâ başlamadan evvel; şu kitapta bel
gesini bulabilirsiniz. 

Mahallî seçim 1968 de oldu, 1968'iıı 2 Ha
ziranında oldu. Radyo konuşmaları yapılıyor, 
Güven Partisi yeni kurulmuş, ilk girdiğimiz 
seçimin radyo konuşmaları. Mayıs ortalarında 
Franşada anarşik olaylar patladı. Türkiye'de 
belli organlar tuttular alkışı. Orada var da biz
de olmaz mı. başladılar. Burada hadiseler baş
ladığı zaman, bu oradalkinin serpintisidir, öğren
ci hadisesi değildir, diye Ulus Gazetesinden oku
yacağım parçalar var burada, bu kitapta. 

Bu aslında toplumun düzen değiştirme ih
tiyacının sonucudur, v.s. dir diye dünyadaki 
diğer hareketler gibidir, diye bağlantıyı kuran 

yazılar hemen Türkiye'de 11 Hazirandaki ilk 
hareketlerden sonra yazıldı. Sayısız belgesi var 
bunların. 

Biz ne yapmışız parti olarak? 3 Mayıs tarih
li radyo konuşmamız arşivlerdedir, bu kitap
ta da vardır tam metni. O tarihte Fransadaki 
olayları biliyoruz, Türkiye'de bu anarşik olay
ların, işgal boykot olaylarının başlamasına da
ha iki hafta var. İki hafta evvelden radyodaki 
son iki konuşmamızda Fransada masum öğren
ci hareketi gibi başlayan hareketlerin ardından 
kızıl bayraklar, anarşistlerin bayrakları çıktı. 
Bu hareketler Türkiyeye de sıçratılmak isteni
yor, ,lbugünden bunun çabası içine girmiş olan
lar vardır, dikkatli olun, feryadını olaylar baş
lamadan siöyledim, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarih
li konuşmamda. 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylar çıiktığı gün
den itibaren de karşısındayız; Meclis kürsüsün
de de karşısındayız, dışarıda karşısındayız. Bir 
ara Sosyal Demokrasi Dernekleri bizim altımı
za taşındılar. Genel Merkez binamızın alt katın
da Sosyal Demokrasi Dernekleri. Bana mı anla
tacaksınız Sosyal Demokrasi Derneklerinin ne
ler yaptıklarını. Hergün orada idik, her gün 
görüyorduk; arada sırada kapı açılıyor, içer
deki afişleri görüyorduk; «NATO'ya hayır», 
«Defolsun Gitsin bunlar» falan diye müşterek 
parolalı, hani şu işlbirliği yaptık diye bahsedi
len afişler hemen daha kapıdan itibaren baş
lardı. Liseli gençler falan çağırılır, onlar da 
formasyona tabi tutulur, uğraşılır. 

Şimdi bu Sosyal Demokrasi Dernekleri ile 
illgili bir hâtıramı nakletmeden geçemeyeceğim: 
Parti meclisindeyiz, hep O. H. P. liyiz. Bir ara 
dendi ki, Merkez İdare Kurulu raporu geliyor, 
efendim yan öğrenci kuruluşu olarak Sosyal 
Demokrasi Dernekleri adiyle örgütleniyoruz. 
Sayın Birgit yapıyor ve Sayın Birıgit savunu
yor, şahitleri vardır. 

O zaman benimle beraber olan parti meclisi 
üyeleri o günün şartları içerisinde tam aynı çiz-
ıgide düşünmemiş olan ama bugün hep beraiber 
(bulunduğumuz parti meclisi üyeleri, o mecli
sin çoğunluğu belki salonda; «Neden Sosyal 
Demokrasi Dernekleri» diye sordum, «Bunun 
hikmeti ne? Bu isim nereden icabetti? Niye 
meselâ Atatürkçü değil? Niye Cumhuriyet 
Halk Partili değil? Niye altıokçular değdi? M-
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ye böyle bir isim değil de sosyal demokrasi?!» 
«Efendilm, bunun ne kusuru var?;».. «Vallahi ne
reye cekeceğinizi bilmem de, ondan;» dedim. 
«Çiinikü Rusya'da Lenin'in üyesi olduğu par
tinin aclı. Rus Sosyal Demokrat Partisi idi» de
dim. LASSALLE'in, Markslarm Almanya'da 
örgütlondMeri ilk kuvvetlerin adı Alman 
Sosyal Demokrat Örgütü idi. E, şimdi Marks'ın 
Almanya'da kurduğu bu, Lenin'in Rusya'da ih
tilâl yaparken dayandığı örgütün adı. Ne lü
zumu var 40 yıllık milliyetçi Atatürk'ün kuru
duğu bir 'siyasî partinin öğrenci kuruluşuna, 
gide gide bulamadık da niye bu ismi buluyo
ruz Gerçi bunun bugün Willy Brand tarafın
dan ikullanılaın bir başlka anlamı da var; ama 
çok yakın bir tarihte başka anlamda da kulla

ndın iş. Bu teşkilâtlar Marksist başlamış genç
liklerinde sonra bakmışlar ki, 'bu doğmalarla 
hiçbir şey 'halletmek mümkün değil, hür te
şebbüsün kadrimi de görmüşler, demokratik 
hüiTİyetleLÛı 'de kadrini görmüşler ve mesele 
ortaya çılknruj. 

Onun üzerine bâzı sosyal demıolkrasi adı
mı taşıyan teşkilâtlar mar'ksiist köklerimden 
k'opmuşlar dünyamızda. Ama 'bir vakıa ki, ta-
rihen l)u örgütler Marksist olarak kuruldu; 
Rusya'da olsun, Almanya'da olsun Veya şura
da. burada olsun. Niçin Cumhuriyet Halk Par
tisi gi'bi bir partıiımin örgütlerine bu ismi venir-
vsimiz? Ne kadar haklı çılktığımızı sadece iki se
ne sonra «Marksist - Lenimisltlerle işbirliği yap
tık» diye bizzat Ulus gazetesinde dam edem 
Sosyal Demokrasi Dernekleri Başkanının şu 
belgesi gösterir. Ne kadar haklı çılk'tık ve 
o zaman karşımızdaki Sayın Birgitti . Şahsen 
bana cevap veren oydu. Daha parti üçlüdeyken 
'bu tarzda bir kuruluşa itiraz ettik. Peki, niye 
ila İlk Particinin Gençlik Teşkilâtı var, Tüzü
ğümüze göre? Efeırvlim, doğrudan bize gelin 
dersek gelmiyormuş 'bunlar; ama yan örgüt 
.olarak kurulursa alışıyorlarmış, sonra oradan 
da partiye gelirlermiş ve saire gibi gerekçe
lerle bu yan vurucu kuvvet teşkil edildi. Ama 
bu yan vurucu kuvvetim neler yaptığıma da 
iSonradan biliyoruz. 

Sıkıyönetim benim gençlik kollarımı1 faa
liyetten menetmedi ki 12 Marttan sonra. İlk 
faaliyetten menettüklerimden biri Sosyal De
mokrasi dermekleri idi değil mi? Ve sizin par-
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tinizin bir gün evveline kadar üyesi olan 'bir 
Baş'bakanıın, da idaresinde idi o zaman Hükü
met.; ama böyle etıti, çünkü birtakım hâdise
ler vardı. 

j ORHAN BIRGİT (Ankara) — Nihat Erim 
Beyi yuhaladıkları ilcin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha, 
Nihat Erim Beyiîn sözünü bana sormayın. Ni
hat Erim Bey hinbir zaman Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi üyesi olmadı. Ama Nihat Erim Bey 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak ko
nuştu burada, siz de alkışladınız Sayın Bir-
git. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü olarak konuşmuş, Orhan Bingit alkışlan-
mışsa benim hükmî şahsiyetime miye bulaştır
maya kalkıyorsun? Senin partinin Grup Baş-
kamvekil'i olarak yaptığı konuşmanın hesabı
mı, benim daha o tarihte karşısı/na çıkıp çatır 
çatır cevâbını verdiğim konuşmayı benden 
niye soruyorsunuz? Bunun alâkası yok. Haya
tımda birtakım gerçekleri ben de geç .gördüm. 
Bir yere geldi gördüm. (A. P. ve C. G. P. sırala
rımdan «Bravo;» sesleri, alkışlar) Birtakım in-
sainlar bâzı gerçekleri geç »•'örmüşse benim «Tip 
çiızgiisine kaymışınıızdır» sözümü bugün Ali İh
san Göğüs söylüyorsa, o da bu gerçeği göre
rek söylüyorsa, tip çizgisine kaydığı gerçeği
ni bu partinin (Atatürkçü temellerinden kop
tu dedik biz), Atatürkçü teımelleriuden kop
tuğunu ve zararlı yola girdiğini İsmet İnönü 
başta olmak üzere pek çok eski C. H. P.'oin yö
neticisi söylüyorlarsa bana dönüp de, «Bun
lar bizim partimizdeyken şöyle yapmış!aidi» di
ye benden miye hesap soruyorsun Sizim parti-

F nizdeyiken yaptıkları .marifet varsa 'benden 
niye soruyorsun? Öyle bir şey yapılmış ise, «Ne 
yaptı diyorum» ben, soruyorum şimdi o zaman 
partimiz bunlara karşı ne yaptı? Bana diyorsun 
şöyle konuşmuştu. Peki bu konuşmayı biliyor
sunuz, bugün mü keşfettiniz bunu? Bugün mü 
okudunuz bunu? O zaman o konuşmayı elleriniz 
patlaymcaya kadar alkışlayacaksınız, şimdi çı
kıp benden hesabını soracaksınız. Yok bu... O 
zaman bu konuşmaları yapanlar hakkında han
gi muameleyi yaptığınızı sormak hakkımız de
ğil mi? Eğer bunlar .gerçekten anarşik olayları 
teşvik idiyse ne yaptınız? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
| Kovduk. (Gürültüler) 
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ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sahte
kâr, sen kim, adam kovmak kim? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, müsaade buyurun. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Kov
duk diyen adama bak. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ca
nım «Kovduk» dese ne çıkar? onlardan uzakla
şan (Divan şairinin dediği gibi) Allah'a yakın
laşır. Onlardan uzaklaşan millete yakınlaşır. 
(C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Onlardan uzaklaşan gerçeğe yakınlaşır. 
Kovduk diyorsa kovdu, ne yapalım? Ne çıkar? 

Sevgili arkadaşlarım, biz parti içinde müca
deleye başladığımız tarihte, Orhan Birgit'in, ya
yınlarında payı olan bir dergi vardı. Bir ara ga
liba eşi sahibi görünüyordu, sonra bir şeyler 
oldu falan; fakat gayet iyi biliyorum ki yakın
dan ilgiliydi. O dergideki yazıları getirsek or
taya koysak şimdi, daha sene 1966 veya 1967 ki, 
partiden ayrılmamıza yol açan yayınların bir 
kısmı. «Aman efendim köşe başındaki domates 
satanın fikri mi olurmuş? Gençler bile kavra
mış da Türkiye'nin kurtuluşunun yalnız sosya
lizmle mümkün olduğunu, koca koca profesör
ler bu mertek gibi gerçek gözlerine battığı hal
de hâlâ bunu görmemişler» diye az mı saldırı
ya uğradı bu memlekette, biz dâhil pek çok 
kimse? Yahu bu parti sosyalist parti değil, isti
yorsanız sosyalist parti kurun; ama bu değil. 
«Kuran böyle kurmamış» dedikçe biz, «Mark
sist parti değildir» dedikçe biz, «Ne sanıyor 
Feyzioğlu kendini» makaleleri çıkıyordu. Bu
gün bizde olmayan, bugün kendilerinde olan 
insanlar bu dergilerin sahipleri. Şimdi gelece
ğim en sonuncusuna. 

Son kurultay başkanınızın halen parti mec
lisi üyeniz olan bir zatın sorumlu yazı işleri mü
dürü bulunduğu ve kapağında «İçerdeki Tipli
ler» başlığı ile sekiz veya dokuz sayfasını T. 1. P. 
lil ere ayırmış olan dergiden size havayı naklet
meye çalışacağım. Daha yeni bu yeni; 8 Hazi
ran 1973. Yani bugün dört günlük. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hem de 
sosyalizmin ne çeşit bir sosyalizm olacağını, ya
ni «Burjuvalara, konuşma hakkı mı tanıyacağız 
bu sosyalizmde? Hayır. Burjuvaların konuşma 
hakkı olan sosyalizm gerçek sosyalizm değil
dir.» «Sosyalizm deyince yanlış anlaşılmasın. 

Sosyalizm denince kastedilen Marks'm iktisadî 
fikirlerinin uygulanmasıdır.» diye yazılar yazan 
dergilerin sahipleri içinizde. Çıkacaksınız bura
da. suçlamaya kalkacaksınız. Yakışır mı bu ifti
ralar? Yıllar yılı bunun karşısında dövüşmüş 
olan, sizinle yolları zaten bu yazılar yüzünden 
ayrılmış olan insanlara tarizde bulunmakla neyi 
halledersiniz? 

Biz daha o tarihte, 5 Ekim 1969'da söylemi
şiz «Türkiye'de bugün sosyalist olduğunu açık
tan ilân edenlerle bunu gizleyerek aynı dili kul
lananların ve vatandaş kütlelerini kışkırtmaya 
çalışanların getirmek istedikleri düzen değişik
liği farklı değildir.» Bizim koyduğumuz bu teş
hise bâzı arkadaşlarımız iki sene sonra varmış
sa ; bu ne onların kusurudur, ne bizim kusuru-
muzdur. «Sosyalist olduklarını açıktan ilân 
edenlerle sosyalist olduklarını açıktan ilân et
meden aynı dili kullananlar ve aynı kışkırtma
yı yapanlar» demişiz. 

Bir gerçeği iyi bilelim ki, bâzı olaylara TİP 
de karşı çıktı, C. H. P. nin bâzı yöneticileri de 
karşı çıktı. Neydi bunlar ve neydi karşı çıkma
dıkları? Tahlili aman dikkatli yapalım. 

Siz proletarya hareketi karakteri taşıyan 
hangi hareketin karşısına çıktınız, kanunsuz da 
olsa? 15 - 16 Haziran ayaklanması, hem de-tek
lifini bizzat C. H. P. milletvekillerinin yaptığı 
bir isyan hareketi idi. Böyle kabul etti Yüce 
Meclis. Sıkıyönetim ilânına mecbur oldu Yüce 
Meclis. Bu hareketin karşısına çıkmadınız, çün
kü, o tabandan, proleteryadan gelen bir hare
ketti. T. 1. P. de karşı çıkmadı. T. İ. P. başından 
sonuna yanındaydı onun. Kendisine bağlı ör
gütlerle yaptırmıştı zaten. Toprak işgalleri; 
proleterya destekçisi saydığınız köylünün veya 
proleterya parçası sayılan köylünün işgal hare
ketleri, toprak işgalleri. Karşı çıkmak ne de
mek, nasıl canhıraş feryatlarla burada savunul
duğunu biliriz. «Anayasanın üstünde doğa ka
nunu vardır» icadı kimindir? Biz «Kanun hâ-
kimiyeti»derken, «Anayasanın üstünde doğa 
kanunu vardır» sözüyle savunulan işte bu prole
ter işgalleriydi. Ama, bu Ortodoks Marksistle-
rin dahi Türkiye'de Anayasa Mahkemesince, 
mahkemelerce bölücü bir komünist partisi oldu
ğu kesin hükme bağlanmış bir partinin dahi, 
karşı çıktığı eylemler olmuştur. «Bu çeşit mı
sır patlağı gibi tek tek patlayan eylemlerden 
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hayır gelmez. Siz proleterya hareketlerini des
tekleyin.» Hareket 15-16 Haziran hareketi idi, 
onu destekleyin.» «Birkaç burjuva hcveskârmm 
gidip bir yerde karakolda birkaç polis kurşun
laması ile sosyalist devrim gelmez» diye T. İ. P. 
de bar bar bağırıyordu. Ha, bu istikamette bir
kaç. söz söylemiş olmanızı, «Biz farklı düşünü
yorduk» diye getirmeyin bana. Çünkü biz bun
ları gayet yakından takip ettik. T. İ. P. in de ne
ye karşı çıktığını ve neyin yanında olduğunu bi
liriz, Cumhuriyet Halk Partisini T. İ. P. leştir-
mekte olanların da yıllardan beri hangi eylem
lerin yanında, hangi eylemlerin karşısında ol
duğuna gayet iyi teşhis koymuşuzdur. Evet, bâ
zı eylemleri burjuva eylemi görerek karşı çık
mışlardır. Ucundan kenarından proleterya ha
reketi değilse karşıdırlar; ama proleterya hare
keti ise, kanunsuz işgal de olabilir, her şey ola
bilir, açıkça kanunsuz olabilir; bir kelimelerini 
duymadınız bunun karşısında bu zevatın. Onun 
için teşhisi doğru koymak lâzımdır. Gösterilen 
mir»„llere benzer pek çok misali T. İ. P. yöneti
cileri de getirebilirler. «Eylemi bırak örgütlen
meye bak» diye broşür yayınladılar T. İ. P.'Hler 
de bâzı eylemlere karşı. Çünkü, bunun Fransız 
Komünist Partisi dahi Mayıs 1968 eylemlerinde, 
bir kısım eylemlere karşı çıktı. Çünkü, bir kı
sım eylemlerin dâvaya hizmet etmeyeceği kana
ati yüreklerinde onların da vardı. Mesele, han
gi çeşit eyleme karşı çıkıldığıdır.. Bunun vesi
kaları ise cerh edilmez şekilde ortada. 

Birtakım insanlar sayılıyor; Deniz Gezmiş di
yor, Mahir Cayan diyor, Erhan Erdoğmuş da 
diyebilirdi. Erhan Erdoğmuş da yanılmıyorsam 
Sosyal Demokrasi derneklerinin başkanlarından 
biri. Değiştirdiler sonra, Nail Gürman geldi. 
Şimdi arkadaşlar; bunların hangisi benim kong
remin kapısından içeri bakabilmiş? Bakamanıış. 
C. H. P. kongresine gelmişti de, içimizden falan 
şöyleydi, filân böyleydi... Şimdi a canım, bunla
rın hepsinin C. H. P. kongrelerinde şu veya bu 
istikamette, falan kongrede size karşı, falan 
kongrede bize karşı... Benim üstüme yürüyen
lerden biri. Coşkun'un üstüne yürüyenlerden 
biri Deniz Gezmiş'ti, bizi kovduk diye övündü
ğünüz kongrede, yazdı geçen gün bunu gaze
tenin biri. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Yalan bu, 
verdim cevabını. ı 

ı TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ya
lan, doğru... Yazıyor. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Yalları bu 
I doğru değil. 
j TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şim-
j di yalan, doğru siz söylediniz, bırakalım. Deniz-

Gezmişin, ve Mahir Çayan'in sizin kongreleri
nizde aktif roller oynadığını biraz evvel1 siz 
söylediniz. O da mı yalan?.. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kimin getir
diğini de söyleyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ama, 
; neredeymiş, falanmış meselesine gelince, bu nıe-

•selelere gelince... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ne yapayım 
bacadan girerse?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şunu 
biliniz ki, Cumhuriyetçi Güven Partisinin Kong
resinin önünden, kongremizin yapıldığı sokak
tan bu anarşistlerin hiçlbiri geçememiştir, ko
münistlerin hiçbiri .geçememiştir. Bir kaşık su
da, bütün kitlenin boğacağını bilir. 

I Simidi, hizip vardı da, aramızda şu vardı, bu 
vardı, bâzı arkadaşlarımız şöyle ötti, böyle etti... 
Bu arkadaşlarınızın 'böyle birşey yaptığını bir 
an için farzediniz; yöneticisiydi partinizin, ne 
yaptınız?.. 

Hazreti Ömer'in Müslüman olmadan evvel 
yaptığı bir fiilin hesabını Islâmiyetin sırtına 
nasıl yüklersiniz? (Gülüşmeler) Gitmiş Hazreti 
Peygamiberi öldürmeye müşrikler arasında, 
Müslüman olmuş. Böyle bir hadiseyi misal ola
cak ortaya koymuyorum. Bu kaba bir misal 
olur; çünkü arkadaşlarımın... , 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Güzel 
b'iı< misal.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlarımın, gerçekten gerçekleri göre göre, 
savaş vere vere geldiklerini biilyorum. Yıllar
dan beri bu mücadeleyi verdiler onlar da bizim 
'gibi. Bir metot farkı oldu, biz erken gördük ve 
dedik ki, mücadeleyi burada yapalım, arkadaş
lar dediler ki içeride kalalım, bu tarihî Partiyi 
bu TİP'li ellere veya oraya koyacak ellere, tes
lim etmeyelim. Zaman söyleyecek, tarih söyle
yecek, bunun muhasebesini yapacak. 

Arkadaşlarımızla bir siyasî partiyi içinden 
bir başka istikamete götürmemiefc için mücadele 

1 -etmiş arkadaşlar birçokları, ben gfayet yakından 
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biliyorum. 67 mücadelesinde nasıl mücadele 
verdiklerini, sonra mücadele verdiklerini. Bu 
,mücadeleyi yapa yapa gelmişler bir yere. Sim
idi, Cumhuriyet Halk Partili oldukları müddet
çe hiçjbir fiillerinden dolayı hiçbir mekanizma 
işletme, ayrılıp istifa ettikten ve sizi Atatürk 
çizgisinden saptınız, milliyetçi köklerden saptır
dınız bu partiyi diye itham ettikten sonra bir 
küsur listesi, çıkıp okumiaya başla... O Halk 
Partisi üyesiyken neredeydiniz?.. (C. H. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler) Ve bu ar
kadaşlarla iberafber <olup da, o kongrelerde bu 
arkadaşlarla beraber olup da şimdi sizin Grup 
Baş'kanvekilliğinlzi yapan kimselere niye suç' 
.bulmuyorsunuz camım?.. (C. G\ P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Kim neredeydi? temizde yok 
mu beraber olanlar? İstanbul Kongresinde bu 
arkadaşlarla beraber olup da şimdi sizin içiniz
de olanlara hâlâ vakit var, uygulasanız ya sen 
şu işbirliğini yaptın diye... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ortanın solun-
dayım. diyenlerin vesikası var burada. 

nerede, Sayın G-öğüş nerede... Halil Tunç bir 
teşhis koymuş size ve beyan etmiş Türk - İş 
Kongresinde. İnönü bir teşhis koymuş Sayın 
İnönü; «Bu Parti artık memleket için zararlı 
yoldadır.» demiş. Ee, Sayın Göğüs de bir teşhis 
koymuş; «Artık T. İ. P. çizgisine kaydı bu Parti» 
demiş. Bunlar vaktiyle bana çatmış olabilirler, 
gayet tabiî canım, Halk Partisinin içindeydiler. 
Bundan dolayı yani güceniklik falan beslemem; 
ama gerçeği bugün bu şekilde ifade ediyorlar, 
benim gördüğüm gibi ifade ediyorlarsa berabe
riz. Bu yolu beraberce yürüyeceğiz. (C. G. P. 
ve G. H. P. sıralarından müdahaleler, karşılıklı 
lâf atmalar.) 

Biz polisler vurulduğu zaman polisleri has
tanelerde ziyaret ettik. Biz, polisler dinamitlen
diği, kurşunlandığı zaman anarşistler tarafın
dan, onları ziyarete gittik. Biz, bir solcu anar
şist tarafından bir solcu anarşist vurulduğu za
man, bunu Devlet vurdurdu, bunu Güvenlik 
Kuvvetleri vurdurdu, bunu faşistler vurdurdu 
diyerek, komünistin suçunu Devlete yükleyerek 
eylem yapanların yanında değiliz ve bu eylem 
yapanları mahkemede savunup Partimize âlâyı 
valâyla kaydetmiyoruz. (C. G. P. sıralarından 
«Bravo.» sesleri). Âlâyı valâyla yeni kaydetti
niz. (C. G. P. sıralarından «Bravo:» sesleri). Âlâ
yı valâyla kaydettiniz. 

Anayasa yürüyüşleri yaptılar bir komünis
tin vurduğu bir başka komünist için; ama ko
münist vurdu demediler. Örtmek için neler yap
tılar, hademeyi ekmek parasından ettiler ger
çeği söylemesin diye. Neler yaptılar... 

Biz, Kuseyri ziyaretlerine gitmedik. Biz, 
hastanelerde, evinde yavrusu nöbet beklerken, 
evinde genç karısı onu uyanık beklerken gece
nin saat l'inde, 2'sinde Çekoslavak kurşunuyla, 
Rus kurşunuyla, haince vurulan polislerin baş-
uçlarma koştuk ertesi günü, geçmiş olsun diye
rek onları kucakladık. Biz muhalefetteydik; 
ama Hükümete muhaliftik. Devletimize muhalif 
değildik, Türkiye Cumhuriyetine muhalif değil
dik. (C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). MuhaİĞf etteydik; ama her zaman ko
münizmin yamndaki savaşta iktidar nerede ise 
onun yanmdaydık. Buna, bütün vesikalar, bü
tün zabıtlar şahittir.. Bu konuda yapıcı muha
lefetin, milliyetçi muhalefetin, Devlete sahip 
olmayı iktidar gibi vazife sayması gereken 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bizim 
siyasî partimizin içinde demokratik rejime ay
kırı hiçjbir görüş barınmaz. Biz bir «Güebirliği 
bildirisi»1 ile, burada bulunan arkadaşların hep
si altına şerefli imzalarını atarak «Güçbinliği1 

'bildirisi» ile bir araya geldik. Ne diyor bu Güç-
Hrliği bildirisi : «Rehberimiz milliyetçiliktir.» 
diyor. «Rehberimiz Atatürkçülüktür.» diyor. 
Ne diyor bu Güçıbirliği bildirisi : «Hür dennok-
r'atik rejim dışında hiçbir rejim kabul etmeyiz. 
İnsan haysiyetine uygun olan tek idare şeklî 
hür demokratik rejimdir.»1 diyor. «Anayasanın 
kabul ettiği sosyal devlete evet; ama sefalet 
getirecek olan. esaret getirecek olan sosyalist 
devlet macerasına hayır.» diyor. Bu Güçlbirliğı 
bildirisi bunu söylüyor. Biz bu inançlarla bir
leştik. Haa, her topluluğa, her topluluğun içine' 
Orhan Birgit'in bilgisi dahilinde, O'nun görüş
lerinde birisi gelmişse çabuk belli olur merak 
etmeyin durmaz, gene gider gideceği yere... 
Hiç üzülmesin, bizim aramızda bu görüşlerin 
dışında kimse barınmaz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Yok, Ali İhsan Göğüs vaktiyle Feyzioğlu 

için böyle söylemiş diye söylüyorlar, İnönü için 
böyle... A canım bir baksanıza Halil Tunç da 
böyle demiş.,. Halil Tunç nerede, Sayın İnönü 
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- normali budur, Anayasa emri budur - bir mu
halefetin tutumu içindeydik biz yıllardan beri. 
Muhalefetteyken dahi yıkıcı olmamayı bildik, 
daima yapıcı olmaya itina ettik. 

Şimdi §ıı dergiye bakınız : Sahibi kim? Tur
han Erker. Cumhuriyet Halk Partili mi? Evet. 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü kim? Abdullah 
Emre İleri. Bana verilen bilgiye göre bu Parti
nin adayı, bu Partinin tabiî üyesi ve halen en 
üst karar organının üyesi. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Parti 
Meclisi üyesi. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin Ankara Belediye Meclisi Üye
si, İkinci Başkanı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — An
kara Belediye Meclisi üyeliğini de bilmiyorum. 
Yani, mahallî idareden mebus adaylığına, en 
yüksek yönetime kadar her yerde değerlendiri
len ve İnönü'den sonraki C. H. P.'nin imajını 
versin diye zahir, Kurultay Başkanlığına seçi
len zat. 

Şimdi, bu zatın sorumlu müdürü bulunduğu 
yazıda, dergiye bir bakınız, «İçerideki T. İ. P. ii-
ler...» Ne olur bütün arkadaşlar bunu bir oku
sunlar. Bu Toplum Dergisi. Hep biliyorsunuz 
irtibatlarını... («Tarihî1» sesleri) Efendim, çok 
yeni, yani eskidendi şimdi değişti falan yok; 8 
Haziran 1973. Bugün Haziran'ın kaçı? 5 gün 
evvel yayınlanmış, yepyeni, çiçeği burnunda. 

Bu Türkiye İşçi Partililer meğer neler yap
mışlar, ne kadar ço,k kanun iptal ettirmişler, 
Anayasaya aykırılıklarını birer birer bulup çı
karmışlar Meclisin yaptığı kanunların vesai
re... 

Bunlar güzel de, asıl bu T.İ.P. e karşı bizim 
Cumhuriyet Devletinin, Hükümetinin güven
lik kuvvetlerinin ne kadar zalim olduklarını 
göalteren pek canhıraş saftırlar var bu dergide: 

«.Saldırılar karşısında güvenlik kuvvetleri 
genellikle ilgisiz kaldılar. Bâzı yerlerde T.İ.P. 
yöneticileri faili meçhul cinayetlere uğramaya 
(kadar varan tertip ve saldırılara, uğradılar. 1968 
mahallî seçimleri öncesinde sadece 20ı Niisanla 
30 Mayıs arasında 'kamuoyuna yansıyan dokuz 
»aldırının olması T.İ.P. in karşılaştığı saldırının 
yoğunluğunu gösterir.» 

Ve Devlet kuvvetleri seyirci, bunlar süitten 
çıkma ak kaşık; saldırılar olmuş... O Saldırılar 

sırasında, «isaldın» denen hâdiseler karşısında
ki yayınlarla, demeçlerle ilgili tümenle belge 
getirecek haldeyiz. Şiimdililk bu -kadarla kal
sın, onları da kullanacağımız bir zaman gelir. 

Geniş geniş yer verilmiş. Tek tek... Acın
dırmak için kiminin oğlunun yazdığı mektup; 
«Sana suçlu diyorlar; ama seni mutlu yapmak 
İstemiyorlar. Sen suçlu değilsin. Sen yakında 
geleceksin hiç üzülme mutlu ol» hitabı ile, yani 

I çocuk yazısı, yüreklere hitap eitaıek, sempa-
: fti uyandırmak, öyle 15 sene falan yatacakları 
i yok, gelecekler... Suçlu değildi bunlar, mut-
j lu olmaya halk kazanımış insanlardır ve multlu 

olacaklardır imajını vermek için yapılmayan 
1 yok. 
j Çekoslovakya işigalini savunduğu için, ona 
j karşı çıkmadığı için T.İ.P. in başına geldiği söy-
j lenıen bayan başkanın dahi daha hangi tariih-
; ilerde hamile iken hapsedilmesi ve saire gilbi 
i ızülumlar, o da Halk Partisi devrindin zimmetine 
i yazılmış bir zulüm; aımıa o Halk Partisini çok-
] 1?aaı reddi mirasla reddettikleri için simidi suç-
; lamakta mahzur görmüyorlar o devresini Halk 

Partisinin. Alabildiğine bir savunma gayreti) 
görülüyor bâzı C. H. P. İllerde. 

Arkadaşlar, kim kiline ne diyor ? T. İ. P. in ne 
olduğunla Anayasa Mahkemesi oybirliği ilfö ka
rar vermiş; bağımsız mahkemeler de hükmü 
tescil etmiş. Bu konuda, bir yanda bütün bu 
kararlardan sonra bu savunma gayretti içinde 
olan ve sahibi, C. H. P. Kurultay Başkanı ve 
Parti Meclisi üyesi olan bir dergi, C. H. P. yan
lısı bir dergi; buna karşılık bir de T. İ. P. ko
nusunda bugün değil, çok zaman önce bizim 
partimizin görüşleri ortada. 

Vaktinizi fazla almadan 1 - 2 kelime daha 
söyleyeceğim. Bakın ne demişiz biz. Gazete
ciler toplantısı oldu arkadaşlar. «Türk Milleti 
vardır» dedik biz, «Türkiye halkları vardır, 
demagoji yapıyorsunuz» saldırısın a uğradım. 
Alkışlıyordu Birigit taraftarları Behlice Boran 
(bana saldırıyor diye. Ertesi gün bir bildiri ile 
cevap verdik: «Türkiye'de halklar yak, Türk 
Milleti vardır. Sovyet Rusya Anayasası halk
lardan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ise 
Türk Milletinden bahseder. Kızıl emperyalizm 
maşalarının büyük milletimizin bütünlüğünü 
ııik vıe mezhep kavgalarıyla bölmelerine izin 
vermeyeceğiz. Aynı vatanda aynı bayrak altın
da büyük bir milletin şerefli evlâdı olarak ya-
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şamış ve yaşayacak olaın bütün vatandaşlarımız 
ayrılmaz bir bütündür. Yüz yıllar boyunca her 
»düşmana kargı müşterek vatanlarını beraberce 
savunmuş, aynı bayrak altında savaşmış, hep
si de Büyük Türfk Milletinin öz evlâdı olan 
•vatandaşlarımız Devlet ve Millet bütünlüğünü 
elbette koruyacaklardır. Türk Milletini (Halk
lar) sözü ile bölmeye çalışan yabancı ülkelerin 
^maşalarının asıl maksadı Türkiye'de bir iç sa
vaşı körüklemektir. Anadolu'nun bir ucundan 
öteki ucuna kadar vatanseverler Türk Milletini 
ıbölmek isteyen emperyalizm ajanlarınım karşı
sınla dikileceklerdir. Anayasanın 57 nci mad
desine göre siyasî partilerin faaliyetleri, (Dev
letin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği) temel 
hükmüne uygun olmak zorundadır. Siyasî Par
tiler Kanununun 87, 88 ve 89 ncu maddeleri taşı
rı solun azınlık yaratıma ve ülkeyi bölme çalba-
Harını açıikça yasaklamıştır. Bu Anayasa ve 
kanun yasaJklıarı küstahça çiğnenmekttedir.» 

Anayasa Mahkemesi oybirliği ile verdiği ka
patma kararında Anayasanın bu maddesini ve 
Siyasî Partiler Kanununun 87, 88 ve 89 ncu 
(malddelerini, yıllar önce biziım bildirimizde zik
rettiğimiz bu maddeleri kullanmıştır. Bu mad
delere aykırı olduğunu haykırmışızidır, gerçe
ği söylemişizdir; bunları söyledik diye i'ftirallJa-
ra uğramışızdır; ama Anayasa Mahkemesinin 
'oybirliği ile verdiği kararla bizim doğru söyle
diğimiz, borçok belgeler gerçeği ortaya çı
kardığı için, sabit olmuştur. 

Millet ve Devlet bütünlüğünü korumak ik
tidarların, siyasî partilerin ve bütün Anaya
sa kuruluşlarının ilk görevidir. Bu görevi 
yapmayan herkes tarih ve millet önünde mah
kûm durumıa düşer. Millet adına görev ya
pan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adı
na yargı hakkını kullanan Türk haklimi mille
tin bütünlüğünü elbette koruyacaktır. Türki
ye'yi Kremlin sloganlarıyla böldürmeyeceğiz. 
Türkiye'de Sovyet kanunları değil, Türk Ana
yasası uygulanacaktır. Türkiye bölünmüş, bir
birine düşürülmüş esir halkların değil, hür ve 
bölünmez Türk Milletinin ülkesi olarak kala-
rakitır. 

Biz aşın solun karşısında 1968 - 1969larda 
işte böyle mücadele ediyorduk, siz 1973 Hazi
ranında bu marifetleri işlemiş olan insanları 
işte bu dergide olduğu gibi, suçlu değil, mut

lu olması gereken insanlar gibi göstermeye gay
ret ediyoruz. 

Bu güneş balçıkla sıvanmaz. 
iSevgitli arkadaşlarım, huzur ve asayişi ki-

'min istediği, kimin istemediği biraz sonra oy 
vereceğiz belli olacak. 

Bu kanun (anarşiye karşıdır, bu sebeple biz 
bu kanunu destekliyoruz; C. H. P. karşı çıkı
yor. 

Bu kanun komünizme karşıdır, biz bu se-
fbeple bu kanunu destekliyoruz; C. H. P. karşı 
çıikıyor. 

Maddeleri de eksik ve yanlış naklederek söy
lüyorlar; fakat vaktinizi çok aldığım için mad
deler üzerinde müzakereler sırasında söylene
bilecek hususları şimdi tümü üzerindeki -müza
kerede söylemek istemiyorum. Eğer bu kadar 
vesika, esasen milletin bildiği üzere, bizim 
dalma anarşinin karşısında, komünizmin kar
şısında, ikamın dışı faaliyetlerin karşısında ol
duğumuzu ispata yetmemiş ise; bu kadar vesi
ka Sayın Birgit'in Sosyal Demokrasi Dernekle
ri kuruculuğu günlerinden beri nerelerde ol
duğunu, meleri alkışladığını, neleri destekledi
ğini! göstermeye, C. H. P. nin bugün nereye 
doğru kaydığını göstermeye bütün bu belgeler 
yetmemiş ise merak etmesinler bunun on mis
lini daha getirmeye muktediriz. 

Teşekkür ederim, Yüce Meclise saygılar su
narım. (C. G. P. sırallarmdıan alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Söz rica edi
yorum Sayın Başkan. 

;SEZAt ORKUNT (İstanbul) — Sayın Baş-
ıkan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Orkunt, bir mâruzâtı
nız mı var ? 

SEZAİ ORKUNT' (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Nedir? 

;SEZA1 ORKUNT (İstanbul) — Biraz evvel 
ifade ettim efendim. Zabıtları alarak tetkik 
ettim, şahsuma sataşma vardır. 

BAŞKAN — Efendim, ben tetkik ettim. 
Sizin Milliyet Gazetesinde yazmış olduğunuz bir 
yazı ile zamanın İçişleri Balkanı Faruk Sükan'ı 
«Herkesi karşında komünist görme» diye bir 
eliştıri yaptığınız ifade edilmiştir. Zalbıtları 
okudum sataşma yoktur; bu sebeple söz ver
meyeceğim. 
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SEZAÎ ORKUNT (İstanbul) — Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi gel
miştir. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Aleyhinde... 
BAŞKAN —Atehte Sayın Refiet Sezgin aldı. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına aleyhinde. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Grup adına 

aleyhinde. 
ORHAN BİRGİT (Antoara) — Siz benden 

.sonra «iGrup adına» dediniz. 
BAŞKAN — Bir emriniz mli var Sayın Ak-

mumcu ? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Emrim yok efendim. Aleyhte konuşmak üze
re söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başlkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde yettlerince görüşül

müştür. Konuşmaların yeterliğine karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek üzene Sa
yın Kapısız, buyurun. 

ORHAN BİRGİT (Anlkara) — Efendim, ben 
daha önce grup adına istıedim. Tutanaklara 
geçti. 

BAŞKAN — Hayır.. Hayır.. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ben grup 

•adına istedim. 
BAŞKAN — O da grup adına efendim. 
ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 

yapıyorsun Başkan?... 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, takrir oikunduktan sonra söz 
istenir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp 
ayıp. 

BAŞKAN — Ayıp sizlere, bağırıyorsunuz, 
Ayıp sizere. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (ıSinop) — İnsan 
utanır biraz be... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — 
Önerge okunmadan önce söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, o/ok değerli arkadaşlarum; 
Sayın grup sözcülerinin hakikatleri dile ge

tiren konuşmalarını burada dinledik. Bende
niz Sayın Orhan Birgit'ten Sayın Genel Başka-
nıımızm konuşmasına kadar olan konuşmaları 
dikkatle takip ettim. 

Şu anda Başkanlığa iki tane yeterlik öner
gesi verilmiş bulunmalktadır. Yeterlik önerge
sinin aleyhinde oy veriniz ki, Sayın Genel Baş
kanımızın delilleriyle burada dile getirdiği ger
çekleri Yüce Meclise daha geniş bir şekilde 
ifade etmek imkânını bulalım. 

Gönül çok arzu ederdi M C. H. P. nün Sayın 
Genel Başkanı Ecevit burada bulunsun ve bu 
'konuşmalardan hissesini alsın. Sayın Genel 
Balkanımızı dikkatle Yüce Meclisin değerli üye
leri dinledi sevgili arlkadıaşlarım. 

BAŞKAN — Kifayet. 
İSMET KAPIISIZ (Devamla) — Bu arada 

- kifayetle ilgili olarak konuşuyorum - G. H. P. 
Sayın Grup Başltanveikili Hüdai Oral arkada
şımız Cumhuriyetçi Güven Partisinin önümüz
deki seçimlerde... 

BAŞKAN — Kifayet, kifayet Sayın Ka
pısız. 

İSMET KAPISIZ (Devamla,) — 5 milletve
kili... 

BAŞKAN — Kifayet efendim, çok rica ede
rim. Seçimler, siyasî partiler onlar geride 
ikalsın. 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Getirecek 
şeklinde mütemadiyen sataşmalarda da bulun
du. Kifayeti kaibul ötmeyiniz ki, Sayın Grup 
Baş'kanveikili Hüdai OraJl Beye geniş ve etraflı 
bir şekilde cevap verelim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Oylarınızla göreceğiz, şimdi. 

İSMET KAPISIZ (Devamla,) — Kifayetin 
kabul edilmemesini arzu ediyoruz. Takdir Yü
ce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Say m Başkan, Sayın Balkan... 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ledümiştir. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
iSaym Başjkan, Sayın Başjkan... 

BAŞKAN — Müzakere ile ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların tümü 

hakkında yeter derecede müzakere yapıldığın
dan, gruplar için 10, şahıslar için 5 dakika 
ile smırlandırılUmasi'nı arz ve teklif ederiz. 

Denizli İstanbul 
Fuait Avcı Sezai Orkunt 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Aleyhinde. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 

Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
Ahmet Buldanlı bana, «otur yerine yeşil komü-
niıst» diye bağırdı. 

BAŞKAN — Duymadım efendim, böyle 
bir şey, duymadım. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Bütün arkadaşlar duydular, hepsi duydular. 

BAŞKAN — Duymadım; ben duymadım. 
Nasıl duyayım o kadar gürültüde efendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
İşte arkadaşlar şahit. 

BAŞKAN — Şahadetle mesele yürümüyor 
«fendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Yalan mı söylüyorum Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, yalan söylü
yorsunuz demedim, «duymadım» dedim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Bütün arkadaşlar duydu. Meclis duydu. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, ihtar veri
yorum. Oturunuz. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Oturmuyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz Sayın Akmum-
cu. 

Süre ile ilgili önergeyi okuttum. Gruplar adı
na 10 dakika, şahıslar görüşlerini arz etmek üze
re 5 dakika. 

Önergenin aleyhinde Sayın Birgit buyurun. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş

kan, bu kadar önemli bir kanunun maddeleri 
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yani, görüşülürken, bu görüşmeyi süre ile sınır
landırmak istiyoruz ve üstelik bu süreyi-kişiler 
adına beş dakika gibi çok kısa bir zamana inhi
sar ettirmek istiyoruz. Şayet Sayın Feyzioğlu 
burada çıkıp, hâlâ Fevzioğlu birtakım suçlama 
ve iftiralarda bulmımasaydı ve bunlar madde
lere... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Vesi
ka, vesika. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Geçilmeden 
tasarının tümü üzerinde cevaplandırma imkânı
nı bulsaydım, Yüce Meclisi bu sınırlandırmanın 
aleyhinde konuşarak meşgul etmeyi bendeniz de 
düşünmüyordum. 

Sayın Feyzioğlu vesikalardan bahsettiğini 
söylerler. Ölmüş, rahmete kavuşmuş; Türk ola
rak, Müslüman olarak ölen herkesin arkasından 
sevelim, sevmeyelim rahmetle anmaya mecbur 
olduğumuz insanlardan bir tanesini, burada ce
vap veremeyen insanlardan bir tanesini itham 
ederler. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İtham 
etmedim, vesika okudum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Fey
zioğlu, ben, sizi çok sükûnetle dinledim. Hiç ağ
zımı açtım mı? 

BAŞKAN — Zaten tümü bitti Sayın Birgit. 
Usulüne uygun süre ile ilgili; 10 dakika, 5 da
kika ile ilgili ifade edemeyeceğinizi beyan edin. 
Lütfen usulüne uyunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, doğru; rahmetli Esatoğlu, Ulus Ga
zetesinde bu yazıları yazdı. Doğru. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O ya
zı Milliyette.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Rahmetli 
Esatoğlu'nun Ulus Gazetesinde bu yazılarından 
dolayı gazete ile ilişkisi kesildi. Bu da vesika. 
Ulus Gazetesinde rahmetli Esatoğlıı bu tür yazı
lar yazarken, gazetenin Cumhuriyet Halk Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu adına siyasî denetmeni 
de, Sayın Feyzioğlu'nun şimdiki yardımcısı, o 
da doğru. Gazetenin yazı işleri müdürü, o ar
kadaşımız tarafından halen... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ulus
ta'ki yazılarından bahsetmedim. 1968'de Milli
yette işgale, boykota karşı olduğumu söyledim. 
Savunmam mümkün mü işgali! 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Mütemadi
yen edersiniz. Mütamadiyen edersiniz. 



M. MecM B : 126 13 . 6 . 1973 O : 1 

Şimdi, birinci madde üzerinde 5 dakika üze
rinde Sayın Feyzioğlu'nun iftiralarından hangi 
birini cevaplandırayım. «Orhan Birgit'in kur
duğu Sosyal Demokrasi dernekleri.f» Yalan. Or
han Birgit kurmadı. Orhan Birgit C. H. P. Mer
kez Yönetim Kurulunun gençlik sorunları ile 
ilgili sorumlusu olarak bir süre meşgul oldu. 
Doğru. 

Arkadaşlarım, sosyal demokrasi... 
İMUSTAFA BOYAR (Samsun) — Ne söyle

yip duruyorsun. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ya Musta

fa Boyar, bir gün şu kürsüye çıkta endamını ve 
sesini görsünler be kardeşim.. 

Bak 4 sene bitti gelmeyeceksin. (O. G. P. 
sıralarından «Ne biliyorsun gelmeyeceğini» ses
leri.) Bir gün şu kürsüde görsünler. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, 5 dakika 10 daki
ka ile ilgili lütfen. 

EŞREF DERİNOAY (İstanbul) — Bu kür
süden konuşmuyorsa da yine gelecek. 

Millet bili-(Deva mi a) 

Müdahale etmeyiniz, çok rica 

ORHAN BİRGİT 
yor. 

BAŞKAN 
ederim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, bu Sosyal Demokrasi-derneklerinin, 
kendi sollarmdaki Marksist ve Leninst örgüt
lerle işbirliği, (Nail Gürman demiş) Sayın Fey-
zioğlu bunu bu kürsüde bir defa, daha söyledi. 
Kendilerine koridorda durumu anlattım. Ama 
bilerek söylerler. 

TURHAN FEYZİ OĞLU (Kayseri) — Klişe 
o. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Klişe o. 
Doğru. Olayın içyüzü şudur arkadaşlarım. 
Dev - Genç... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, çalışma süremiz 
bitmek üzeredir. Lütfen kifayeti oylayacağım. 

TURHAN FEYZİ OĞLU (Kayseri) — Klişe, 
fotoğraf, fotoğraf. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Fey-
zioğlu, kormaym da anlatayım. Korkmayın da 
da anlatayım, cesaret edin. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sizden de is
tirham edeceğim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ganim bıra
kın şu suçlamaları, 5 dakika içinde maddede bu
lunanları bizde anlatacağız, tahkik edeceksiniz. 

6 ncı Filo İzmir'e gelir. Dev - Genç 6 ncı 
Filo erlerini denize dökmek için burada örgütle
nir. Sosyal Demokrasi Dernekleri Ankara Em
niyet Müdürlüğünün, Em niyet Genel Müdür 
yardımcılarının bilgisiyle ve onların isteği ile 
(Bana bir gerçeği açıklatıyorsunuz) İzmir'e .gön
derilir ve olay pasif ize ettirilir. Sizin Marksist; ve 
Leninistlcrle işbirliği dediğiniz şey budur. Bu
nu size anlattım. (C. H. P. sıralarından «Bravo 
Birgit» sesleri.) 40 defa anlatsam, sizin Mc Carty 
suçlamalarınız bunu derhal yine kabul etmez. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit,. 
(•Gürültüler). 

TURHAN FEY^ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, yazı burada «6 ncı Filoyu beraber pro
testo ettik.» deniyor. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Siz Feyzi-
oğlıüsunuz, âdetiniz budur. Bile bile, herkesin 
tgözünün içine baka baka bir taraftan... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit,. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Zevk duyar

sınız. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şimdi, 

utanacaksınız. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — 14 Ekime 

kadar da daha ne ileri süreceksiniz... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Lehin

de, 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Haa, 
şimdi muhterem beyefendiler, biraz evvel okudu
ğum şey, bu kitaba Ulus Gazetesinden alınmış, 
aynen aktarılmış cümleler de değildi. Biliyorum 
bu hassam vesikayı böyle inkâra yeltenecekler... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Hiç inkâr et
miyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Foto
kopi, fotoğraf, klişe,. Sosyal Demokrasi Dernek
leri Başkanının Ulus Gazetesinde çıkan basın 
toplantısından klişe. İşte Ulus Gazetesi, kütüpha
nede, 24 Mart 1970. Ha, okumadım bir cümlesi
ni de, o cesareti bundan buldu. 6 ncı Filoyu 
DEV- GENG protesto edecekmiş te, emniyet kuv
vetlerine yardım etmek üzere; DEV GENG'in 
protestosunu önlemek, pasif ize etmek için gitmiş-
lermis... «Bu tarihî gerçeği acıklıvorum» divor. 
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Bugün böyle söylüyor. Geliniz Ulus Gazetesinde
ki, klişeye bakalım, ne diyor? 

BAŞKAN — Yalnız, Önergenin lehinde söz 
yerdim Sayın Feyzioğlıı. Yani 5 dakikanın, 10 
dakikanın lebinde konuşacaksınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 5 da
kika konuşmam bunları çürütmeye yeter. Çünlkü 
klişeler konuşuyor. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

Diyor ki; «Bâzı konularda bizim solunmadaki 
Marksist, Leninist örgütle işbirliği yaptık. 6 neı 
Filo'mm gelişini protesto, bunun bir örneğidir.» 
Ne buyurulıır? 6 neı Fil o'mm gelişini protesto 
için, Marksist, Leninistlerle işbirliği yaptığını 
söylüyor. «Marksist, Leninistlerle işbirliği yaptık» 
diyor, «Karşı çıktık» demiyor, «Önledik» demi
yor; «6 neı Filo'mm gelişini protestomuz, bunun 
bir örneğidir» diyor. Bu işbirliği vesikasını, 
DEV-GENÇ'lerle Maııksçılarla komünistlerle iş-
hirliği vesikasını, geleceksin buraya, «6 neı Filo' 
yu karşılamaya çiçekler atmaya, pasif ize etmeye 
gitmiştik» diye .takdim edeceksin. Buna kargalar 
güler. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sen gülersin. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ve 

bunu söyleyen insan, ne söylese Feyzioğlıı diye, 
onu acı ile söylediğini dünya bilir. Söylediği bü
tün sözler, bizim ayaklarımızın dibinde kalmaya, 
bir çukurun dibinden fırlatılan ve ayağımıza ulaş
mayan çamurlar olarak kalmaya mahkûmdur. 

Saygılar sunarım. (O. G. P sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Önergeyi, yani Gruplar adına 
10, kişisel görüşlerin ise 5 dakika olarak sınırlan
dırılmasına dair önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

14.6.... (A. P. sıralarından «Önerge var» ses
leri.) 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Görüşmelerin devamı hususunda önergeler var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim. Böyle bir önerge
miz Başkanlıkta yok. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Sayın Sezai Orkımt ve Sayın Selahattin Güven' 
in önergeleri var efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, bir hu
susu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. Hangi hususu, ne
yi söyleyeceksiniz, öğreneyim bir kere efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Gerekçede bir hususu 
tavzih etmek istiyorum, Sayın Başkanım. 

Genel Kurulumuzun karan ile gerekçe bura
da raporda okunmadı. Gerekçenin, raporun 9 
nen sayfasında «Maddelerde hiç bir değişiklik 
yapılmayarak, söz konusu maddeler Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir» ibaresi yazılıdır. 
Halbuki Komisyonumuz, lö nen ve 12 nci mad
delerde değişiklik yapmış bulunmaktadır. Bu 
hususun rapordan çıkması lâzım gelmektedir. 
Bu hususu takdirlerinize arz ediyorum ve tav
zih ediyorum. 

BAŞKAN — Beyanınız zapta geçmiş bulun
maktadır. 

Kanun tasarısı üzerinde 78 tane önerge var
dır. (A. P. sıralarından «Devam edelim» ses
leri.) 

Önergeyi okutuyorum : 
iSayın Başkanlığa 

Kanun Tasarısının müzakeresinin sonuna ka
dar oturuma devamı hususunn arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
önerge ile ilgili Grup adına söz istiyorum. 

•BAŞKAN — Önergenin nesinde ? 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Tutum ve davra

nışınız hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi efendim? 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Ya önergenin aleyhinde, ya be

nim davranışım hakkında ? 

iHÜDAİ ORAL (Denizli) — Tutum ve davra
nışınız hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim tutum ve davranışım 
hakkında söz vermeyeceğim. 

HÜDAt ORAL (.Denizli) — Önergenin aley
hinde konuşacaktım ve bir de sizin tutum ve 
davranışınız hakkında söz istedim, şimdi zabıtla
ra da öyle geçti. Grup adına konuşacağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Grup adına 10 da
kika. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 
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iSaym Başkan oturumu 14 . 6 ,1973 günü sa
at 15,00'e bıraktığını ifade etti ve zabıtlara bun
lar geçti. ('A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, «Yalan söylüyorsun» sesleri.) 

BAŞKAN — İfade etmedim. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler.) Genel Kurulun mü
dahale etmemesini rica edeceğim. Ben kendi be
yanımı biliyorum. Talik edeceğim esnada... 

iFUAT AZMİOĞLU ((Kütahya) — Yalan söy
lüyorsun. Müfteri... 

KEMAL BAÖOIOĞLU ('Çanakkale) — Öner
ge gönderildiği söylendi. 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Yalancı 
seni. 

BALKAN — ....önerge olduğunu ifade eıtti-
ler. Lütfen dikkat ediniz ve ona göre zabıtlara 
'geçiriniz. Bendeniz, önümdeki evrakları bunun 
üzerine aradım ve Kanunlar Dairesine sordum. 

AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Ankara) — 
«Yok» dediniz S ay m Başkan. 

BALKAN — Evet, «Yok» dedim,. Genel Ku
ruldan geldi. Şu halde, Meclisin çalışması arzu 
ediliyor. Başkanlık bir tek önergenin karşısın
da direnemez. İfade olarak da, 78 tane tadil 
önergesinin bulunduğunu beyan ettim. Bu de
mektir ki; böyle bir önergeyi Genel Kurul ka
bul ettiği takdirde en az 8 saat daha çalışmak 
lâzımdır. Bunu da Başkanlık Divanı yapacak
tır ve Meclisle beraber. Şu halde, hâdise mey
danda cereyan etmiştir. Zannederim Sayın Hü-
dai Oral, bu şelkilde müşahadelerini tashih ede
cektir. 

IOENIGİZ EKİNCİ (Ordu) — Şu halde hatip 
yalan söylüyor Sayın Başkan. 

'HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, kendisine gelen gerek esasla ve gerek usul 
ile ilgili önergeleri yerinde ve zamanında oku
mak ve Genel Kurula sunmak zorundadır. Bu
nu yapmaksızın, «Konuştuğum sırada, talik ede
ceğim sırada bu önerge gelmiştir», şeklinde ifa
de etmek suretiyle kendi görüş ve düşüncesine 
göre; İçtüzüğe bunu uydurmak istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; aslında tümü üzerin
deki görüşmelerin kısıtlanmasına karşıyız. Tü
mü üzerinde saibaiha kadar cesaretiniz varsa, gö
rüşelim. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
«Yuh» sesleri.) 

H. AYNİ KAVURMAOIOÖLU (Niğde) — 
Peki niye kaçtınız, arkadaşlarınız nerede? 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
bitti efendim, bitti tamam efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben tümü üze
rinde... 

BAŞKAN — Sayın Oral, arzu ettiğiniz hu
susu söylediniz. Müsaade buyurunuz, yine imkân 
var. Evvelâ şu kararı alıyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Müsaadeyi siz 
buyurun. 

Ancak, değerli arkadaşlarım... 
»OSMAN TARI (Balıkesir) — Yaknc / peh

livan. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — O, «Yalancı 

pehlivan» gibi, şu veya bu şekildeki ithamlara 
değer verecek bir arkadaşınız değilim, 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Yalancı pehli
van bile senin kadar olamaz. • 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Siyasî tarihim, 
siyasî yaşantım ve fikirlerim belli. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Belli, belli. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ve ortanın so
lunda Cumhuriyet Halk Partisinin fikirlerini en 
ücra köşelere kadar azimle götürecek, halk ira
desiyle buraya gelecek bir Partiye mensup ol
makla iftihar ediyorum, bunu da bilesiniz. (A. 
P. sıralarından «Yuh» sesleri.) Ben Cumhuribaş-
kanlığı seçiminde filân filân insanların tehdidi 
altında hükümet kurmalk isteyenlerle beraher 
olmadım. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Carrrt. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben halk ira
desini her türlü kişilere karşı savunan bir Cum
huriyet Halik Partili olarak huzurunuzdayım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri; C. G. P, 
sıral arından gürültüler.) 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, daha ne konuşturuyorsun bu adamı 
böyle. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ve halk irade
sine inandığım için ve... 

BAŞKAN •— Sakin konuşunuz Sayın Oraî. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — 10 dakika men
lim var. 

BAŞKAN — Evet, ama önergeyle alâkalı. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devlet Güven-

lik Mahkemelerine bunun için karşı çıktım. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, hiçbir zaman.... 
OSMAN T ARI (Balıkesir) — Sosyalist mi

sin, değil misin erkekçe söyle ? (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, ben... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 

rica ederim... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partisinin burada, yapılan sataşmalara 
vâki olarak, bir grup başkanvekili olarak cevap 
vermek isterim. Ortanın solu refah yoludur. 
Halk Partisinin... (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, A.P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler) 
Onu... (Şiddetli gürültüler) 

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

HÜDAİ ORAL (Devamla) —- Onu, ortanın 
solu refah yoludur diyen Feyzioğlu burada. Onu 
alkışlayın... Ondan sonra da... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Altını 
oku... Altını üstüne getirdiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ondan sonra 
da «Adalet Partisinin bindiği at Mobil'in atı
dır»' diye de Feyzioğlu burada, zabıtlar burada.. 

BAŞKAN — Sayın Oral süreniz bitmiştir, ta
mam. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Müsaade edin 
de söyleyelim. 

BAŞKAN —- Buyurunuz, Sayın Hüdai Oral, 
süreniz bitmiştir, buyurunuz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Çok haşır ne
şir olmuşsunuz... (Gürültüler) " 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partisinin... 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Hüdai Oral, 

sözünüzü keseceğim... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — (Gürültüler) 
Gerçekten ortanın solunda, hakkın yanında ol
duğunu ifade etmek imkânı verin. Kimden kor
kuyorsunuz?.. (Gürültüler) Halktan korkuyor
sunuz... 

BAŞKAN — Sayın Oral... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Halkın tevec

cüh ettiği Cumhuriyet Halk Partisinden korku
yorsunuz... (Başkan tarafından mikrofon kapa
tıldı; gürültüler) 

BAŞKAN — Sözünüzü kehsim... 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, siz oraya biz size... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — önerge verece

ğiz... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Demokratik 

hukuk devleti ilkelerine aykırı olan... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devlet Güven

lik Mahkemelerinin karşısında bu önergelerimi
zi sonuna kadar savunacağız değerli arkadaşla
rım. Halk Partisinin ne olduğunu sizlere bu kür
süden, millet kürsüsünden söyleceğiz ve yılma
dan söyleyeceğiz, cesaretle söylemeye devam 
edeceğiz. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... (Anlaşılmadı sesleri) 
Çalışmayla ilgili önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve yetki 

Kuruluş 

Madde 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il
gilendiren suçlara bakmakla görevli, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Birinci madde üzerin
de?... Yok. (C. H. P. sıralarından, «var var» ses
leri) 

Beyefendiler dikkat ediniz... Madde üzerinde 
görüşmek isteyen var mı? Var, derhal; yoksa 
yok derim ve oylarım. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ben söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen var m i l . Yok. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ben isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir sayın Birler'e bakıyorsunuz, 
Sayın Birler'e ben bakıyorum... Buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hikâye 
anlatmak mecburiyetinde değilsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun. (A. P. sıralarından 
«Yok dediler» sesleri) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

ı«ıDevletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa
da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlara 'bakmakla görevli, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ancak, Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin 
hükümler saklıdır.» hükmü olan 1 nci maddeyi 
müzakere ediyoruz. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, onu 
teşkil eden fertlerin ve yönetimde sorumluluk 
alanların gerçek sorumluluk duygularını taşı-
malarıyle mümkündür. Görevlerini, sorumlu
luklarına uygun şekilde kullanan insanların 
yönetimde bulurimalarıyle mümkündür. 

Ve yine hür demokratik düzen ve Cumhuri
yetin muhafazası da, keza Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin manevî şahsiıyeltinde tezahür 
eden, yüce camianın içinde bulunan partilerin, 
(birbirlerini bir zamanlar bir arada bulunduk
ları süre içerisinde hayal ettikleri mevkilere 
gelememiş olmalarından dolayı gerçek dışına 
eı'karak ve milletin aldatılması yollarının hep
sini deneyerek hareket edenlerin bulunmasıyle 
mümkündür; ama ne yazık ki, bugün bir süre
den beri gerçekten Devletin ülkesi ve milletiy
le bütünlüğü konu'sunfda Ibir siyasî partinin ba
şında bulunan kişi bile, halkın karşısında veya 
milletin kürsüsünde gerçekleri rahatlıkla tah
rif edebiliyor ve bu .kanuna «Komünistlere kar
şı çıkarılmış olan bir kanun, bu kanuna oy ver
mezseniz komünizmi himaye etmiş olacaksınız» 
'diyebiliyor. Halbuki bu kanun, bundan önce 
Yüce Meclisin çıkardığı kanunların birçoğun
da olduğu gilbi yine Devletin güvenliğiyle il
gili olan bir kanun mahiyetindedir; ama tah
rifler nerelere kadar gidiyor bunun örneklerini 

(burada güzel bir şekilde gördük, iıbretamiz bir 
şekilde gördük. Yaklaşan secimler için binlbir 
tertibin içine girenlerin burada neler dediğine 
şahit olduk. 

Şimdi bu durum karşısında yapmak istedik
lerimizle fiillerimizi karşılaştırdığımız zaman, 
samimiyetsizliğin ve sorumsuzluğun ,bu derece 
seviye irtikâbetmiş olması, seviye kazanmış ol
ması karşısında gerçekten tedbirlerin önce 
kafalarda bir ıslahatın, düşüncelerde bir insanî 
davranışın ve her türlü parti hesaplanılın üs
tlünde memleket hesaplarının cari olmasının 
ne derece lüzumlu olduğunu da bu ibretlerle 
iberafber seyrettik. 

Aziz arkadaşlarım, hiç şüphesiz Türkiye 
Cumhuriyeti yaşayacalktır. Ne kadar nifak to
humları saçılırsa saçılsın yaşayacaktır. Çünkü 
ona saihilbolacak parlâmentosu vardır, Ordusu 
vardır ve milliyetçi, vatanperver insanları var
dır. Binibir mahkeme kumanız dahi, yönetimin
de aksaklıklarmı önleyemediğimiz fiilleri ve 
fiillerin müseiblbibi olduğunuz birçok olayların 
hiç şüphesiz payının bulunduğunu da kaibul et
mek lâzım. Mahkemeyi ne şekilde kurarsanız 
kurun, ne şekilde işletirseniz işletin; ama mah
keme huzuruna çıkacak insanları düşünmediği
niz takdirde, kurulacak mahkemelerin bir mem
lekette huzur sağlayacağına inanmak mümkün 
değildir. 

Şimdi bir kanunun müzakeresi sırasında biz 
muhtelif endişeleri dile getirmiş ve bu kanunun 
'birçok maddeleri iyi dahi olsa, birkaç maddesi
nin çok önemli sakıncalar doğuracağını nazara 
alarak karşısına çıkmış olursak biraz önce bu
rada gerçekleri tahrif etme maharetini göste
ren insanların hükümleriyle mi karşılaşacağız'? 
Hiç şüphesiz kanunları müdafaa etmek (kadar, 
tasarıları tenki'd etmek de bir görevdir. Lehin
de oy kullanmak kadar, aleyhinde oy kullan
mak da bir görevdir; ama illâ başkalarını ken
di aklından geçen hesaplara uygun şekilde bir 
davranış içerisinde gösterme çabasını politika 
sayarak hareiket edenlere, onların ithamlarını 
ıbirinci plâna alarak mı hareket edeceğiz biz de? 

Şimdi bütün bunları şunun için arz etmek 
istiyorum. Normal şartlar altında müzakere
lerin cereyanı, ancak memleketin gerçeklerine 
uygun hükümleri ortaya çıkarır. Müzakereleri 
asıl gayesinden saptırarak, yaklaşan seçimleri 
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nazara alarak birbiriyle irtibatı bulunmayan 
müessese ve kuruluşların suçlarını birbirinin 
üzerine ekleyerek, yeni yeni huzursuzluk or
tamlarının tohumlarını saçtığının farkına dahi 
varmadan, na/hak yere, en az kendileri kadar 
bu memleketin menfaati için çalışmayı görev 
bilenleri suçlamak yoluna tercih edenler, bu 
kanuna taraftar olurlarsa ve ben de onun kar
şısına eıkarsam, ben töhmet altında kalacağım, 
bu derece nifakı bir arada yapa'bilenler de mem-
leketsever duruma geçecekler!.. Aklın hükmün
den korkan ve kaçanların, hâsıl etmek istedik
leri sonucu, hiç bir zaman elde ettikleri görül
memiştir. Bu yolda başarı dahi kazanmış olsa
lar geçici olmuştur bu. Bütün bunlar da göste
riyor ki, şu kanundan menfaat umanlar, evve
lâ şu kanunun Yüce Mecliste normal şartlar 
altında müzakere edilmesini sağlamaya çalışır
lar; ama biz bunu dahi Yüce Meclisten esirge
yerek bendi partisinin propagandasını bir mey
dan mitingi havası içerisinde yapanları görün
ce, onların hükümlerine hiç bir zaman itibar 
etmiyoruz ve verdikleri hükmün de hiç bir za
man cari olmayacağına inanıyoruz. Bu yolda 
devam ettikleri süre zarfında da, büyük Türk 
'milletinin kendileri hakikimi a 1969 "da nasıl hü
küm vermişse 14 Ekim 1973'de de aynı hükmü 
vereceğine gene aynı şekilde inanımız vardır. 

Saygılar sunarım. 

ce Meclisini kaibul ettiği Anayasanın 186 ııcı 
maddesine karşı çıkmak demekttir. Bir Anayasa 
müzakeresi yapmıyoruz; kesinleşmiş, usulüne 
uygun olarak değiştirilmiş ve 8 nci 'maddesine 
ıgöre de bütün kurumılarm, ibütün organların ve 
.kişilerin bağlı olması lâzım gelen bir yasa 'hük
münün gereğini tasarıya aktarmışız. 

Muihterem arkadaşlarım, bilindiği gibi 12 
Mar t t an sonra, partiler dışı hükümetler, ola
ğanüstü dem'iyeceğim, yine olağan dışı şartlar 
içinde ve 'belli biçimde kurulmuşlardır. Bu hü
kümetler kurulduktan hemen sonra, 1 nci Erim 
Hükümeti başta olmak üzere, ilk şikâyet anar
şiden olmuştur ve hemen onun yanı sıra da x4na-
yasadan şikâyet olmuştur. Bu Anayasa ile mem
leketin idare edilemeyeceğini Hükümet Başkanı 
Erim açıktan kamuoyuna intikâl ettirmiştir. Kı
sa bir süre sonra Başlbakan Erim'in, Anayasa 
değişikliği olarak hazırladığı bir taslak kamu
oyuna intikâl etmiş ve bu konuda partilerarası 
bir komisyon kurularak 'tam bir ittifak ve an
layış içinde Anayasanın 35 esas maddesinin de
ğiştirilmesini öngörmüş ; usulüne uygun teklif 
yapıldıktan sonra, Yüce Meclislerin, yine Ana
yasada gösterilen esaslara uygun olarak değiş-
itirıgeyi kaibul etmesi şeklinde tecelli ıc'den iradesi 
ile Anayasa lOTl'dc son şeklini almıştır. Bu de
ğiştirilen 315 esas maddenin 32'si rejimin karak
teri ile ilgilidir. Devleti güçlendirecek tedbirler 
'manzumesidir. Bunların başında 11 nci maddcl 
igelir ki, kilit madde diyoruz, şapka madde di
yoruz. Hak ve hürriyetlerin istimali ile ilgilidir. 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetler, Devle
tin ülke ve millet bütünlüğü aleyhine kullanı
lamaz; nitelikleri Anayasada yazılı olan Oum-
Ihuriyeit aleyhine kullanılamaz. Kullanılırsa ne 
olur? 11 nci madde son fıkrasında yazmış; ka
nunda gösterilen ceza ile suçluları cezalandırı
lıp 

Değerli arkadaşlarım, bir süre sonra, Ana
yasanın 35 esas maddesinin değiştirilişi istika
metinde, Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuat 
çıkmış; Basın Kanunu ile ilgili mevzuat çıkmış, 
basınla ilgili 22 nci maddeyi değiştirmişiz ve 
ona uygun olarak da ilgili kanunu çıkmış; örfî 
İdare kanunları değişmiş, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu sevk edilmiş, bunlar ka
nunlaşmış. Birçok tedbirler alınmış; ama kısa 
bir süre sonra Erim Hükümeti kurulmuş. Gene 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
buyurun Sayın Seyfi öztürk. 

A. P. GRUBU ADİNA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Tasarının tümü üzerinde beş saati aşan bir 
zamandan beri görüşmeler yapıldı ve en geniş 
şekilde değişik fikirler bu kürsüden dile geldi. 
Şimdi maddeler üzerinde konuşma yapıyoruz. 
Şüpihesiz ibu konuşmaları, nazarî plânda his 
plânm'da değil, daha ziyade pozitif hukuk ba
kımından tetkik ve tahlil etmek gerekecek; 
tartışmayı böyle bir mecraya çekmek arzusu 
ile huzurunuzdayım. 

Tasarının 1 nci maddesi, Anayasanın 136 nci 
maddesinin aynen tasarıya intikalinden ibaret-
Itir. Tek virgül dalhi değiştirilmemiştir; Anaya
sanın 13(6 nci maddesinde ne yazılı ise, tasarı
nın 1 nci maddesinde de onlar yazılıdır. Tasa
lının 1 nci maddesine karşı çıkmak demek, Yü-
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modeli aynı, partiler dışı veya partiler üstü 
•deniyor, üstü tâbirini kullanmak istemiyorum, 
çünkü partilerin üstünde bir şeyi düşünmek 
bize tuhaf geliyor; demokrasiye inananlar 
için, partiler dışı, sorumluluğu tamamen muay
yen ölçüler içinde (partileri ilzam etmeyen ta
sarruflarda bulunan) isorumluluğu olan bir 
hükümet kurulmuş; başında iSaym Melen; 
Fransa'dakine benzer, Fransa'daki gibi değil. 
Fransa'dakine benzer Ibir güvenlik mahkemesi 
kurulması ihtiyacını, sorumluluğu altında, ka
muoyuna intikâl ettirmiş. Demek ki, iki Ana
yasa değişikliği de A. P.'deıı veya bir başka 
partiden gelmiyor; hattâ Meclislerimizden gel
miyor; öncelikle meselelere çok daha objektif 
teşhis koyduğu 'düşünülen, öyle değerlendirilen 
Hükümet başkanları tarafından, 12 Mart son
rası geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin kurulması konusu, yine bir par
tiler arası komisyon teşkil edilerek tartışıldı. 
O komisyonda, Mecliste grubu bulunan bütün 
partilerimize mensup değerli arkadaşlarımız 
bir usul kararı ittihaz ettik, her oturuma bir 
parti riyaset etti, Başkanlık Divanı olarak. 
A. P. birgün bir oturumda, C. G. P. bir başka 
oturumda, D. P. bir başka oturumda, C. H. P.'de 
bir başka oturumda riyaset etti. C. H. P.'nin 
riyaset ettiği oturumların bildirisi altında, 
C. H. P.'li temsilci, parti temsilcisi arkadaşın 
ismi, soyadı yazılı. O bildirilerin muhtevasını 
tetkik ederseniz ki, kamuoyuna • onlar intikâl 
ettirmiştir; radyolardan okundu, gazetelerde 
çıktı elimizde mevcuttur, orada Devlet Güven-
Mlk Mahkemesinin kurul usuna karşı olmadıkları, 
Devlet Güvenlitk Mahkemesinin kurulmasının 
zaruret olduğu, lüzum olduğu ilân edildi. Şimdi 
tabii yönetim kurulları inceledi bunu, resmî 
kurulları inceledi. 

BAŞKAN — iSaym öztürk sonuçlandırırıa-
nızı rica edeceğim. 

A. P. GRUBU ADINA ıSEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bu inceleme sonunda bir tek 
fıkra için, hâkimlerin tayini ile ilgili kısım 
için itirazlar olmuştu; fakat görüyo>ruz ve an

lıyoruz ki, aradan biraz zaman geçmiştir, bâzı 
siyasî düşünceler, cephe kurma hareketleri, 
yeni taban bulma teşebbüsleri vardır; taban 
arama teşebbüsleri var. Bu maksatla, düşün
dükleri bir başka tedbir olarak da, anlıyoruz 
ki, Güvenlik Mahkemesine karşı olmakta fay
da görmüşler ve bunun için karşısında duru
yorlar. 

Zaman kısa olduğu için, diğer hususları bir 
ikinci hakkımı kullanmak suretiyle, bir başka 
madde üzerinde açıklama yaparak arz edece
ğim. Görülecektir ki ,bu mahkeme, denildiği 
gibi ne olağanüstü mahkemedir, ne kanunî 
yargı yollarını değiştiren bir mahkeme şekli
dir, ne Hükümetin diktası altında, emri altın
da, vesayeti altında bir hâkimler heyetidir. 
Bunların hepsi kuruluştan bu mahkemeyi ren
cide etmek, mahkemeyi itibarsız kılmak, bir 
Anayasal .müesseseyi itibarsız kılmak hesabına 
dayanan; haksız, yanlış isnatlardır. Bunlar, 
yeri geldikçe, tabiî maddelerde, fıkralarda 
huzurlarınıza getirilip arz olunacaktır. 

Şimdilik vaktim dolduğu için mâruzâtımı 
burada kesiyorum; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başkaca 
görüşmek isteyen sayın milletvekili1?... 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
1 nci madde üzerinde C. H. P. Gruibu adına söz 
istiyorum . 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka 
görüşmek isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Oral, bir dakikanızı rica edeyim. 
Efendim, saat 21,30'da toplanmak üzere 

Birleşime bir saatlik ara vereceğim; Sayın 
Oral ilik görüşmecidir. 
. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Peki efendim. 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Sayın Oral'dan sonra 'grup adına ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size verdim efendim. 
iSEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Grup adı

na Sayın Başkan, ikinci defa söz istiyorum. 
BAŞKAN — Pdki efendim. Oturumu ka

patıyorum. 
(Kapanma saati ; 20,31) 

» • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21,50 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipmar teşrif 
eder misiniz Divana?.. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben nöbetçi değilim. Nöbet cetveli ya
pılmıştır; benim hazırlığım var, konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Konuşursunuz; buyurunuz. Di
van üyesi olmanız hasebiyle teklif ediyorum. 
Teşrif etmediğiniz takdirde usul hükümlerini uy
gulayacağım. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tuncali) — Ben 
gelirim ama, nöbetçi arkadaşlarınıza usulü uy
gularsınız. 

BAŞKAN — Onu biliyorum efendim. Nöbet
çi olmadığınızı biliyorum.. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — O 
halde benim hakkımda bu usulü uygulayamaz
sınız. 

BAŞKAN — Sizin için demedim efendim. 
Teşrif etmediğiniz takdirde. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Ben de yap
tım Divan Kâtipliğini, Sayın Sirmen çağırdığı 
zaman ben de katıldım. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tuncali) — Usul 
ayrı şey, sen karışma.. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin. Yenipınar nö
betçi değildir. Nöbetçi, nöbet cetvelinde Demok
ratik Partiden Sayın Mehmet Ersoy'la Adalet 
Partisinden Sayın Sadi Binay'dır. Sayın Meh-

"mct Ersoy adına Hüseyin Yenipmar nöbetçi ol
madığı halde Divana, gelmiş bulunuyor, Adalet 
Partisi içinden bir aday rica edeceğim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ne 
oluyor1? Aday seçimi mi var!.. * 

BAŞKAN — Muvakkaten... (A. P. sıraların
dan, «Geldi geldi» sesleri) Sayın Şevket Doğan 
gelmiş bulunuyor bu suretle Divan teşekkül et-

• miş bulunuyor. 
126 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Hüdai Oral, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve 
işleyişi görev ve yetkileri ve yargılama usulleri 
hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
kısaca arz etmek isterim. 

1 nci madde, tasarının temel maddesidir ve 
Anayasanın 136 ncı maddesine paralel olarak 
getirilmiştir. Ancak, 1 nci maddede doğrudan 
doğruya. Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlar 
deyiminin tanımı yapılmamaktadır. Sayın Ko
misyon ve Hükümet; doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlardan, doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğinden neyi kasdettik-
1 evini bu kürsüde açıklamak zorundadır. Açık
lamazlarsa, Türk Ceza Kanununda ne kadar 
âdi suç. varsa, bu maddenin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görevi şümulüne girer ve bü
tün vatandaşlar Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
sevk edilirler. Suçta aslolan; tanımı yapmaktır, 
unsurlarını tespit etmektir. Bu yapılmamıştır. 
Ne gerekçesinde vardır, ne Anayasanın 13.6 ncı 
maddesi gerekçesinde vardır, ne bu kanun tasa
rısının gerekçesinde vardır; bu tanım yapılma
mıştır. 

Bunu kısaca ifade ettikten sonra, şu nokta
lar üzerinde durmak isterim : 

Bu madde ile diğer maddelerin de ilişiği var
dır. Bu tanım yapılmadığı takdirde 9 ncu mad
de Anayasaya aykırıdır. 9 ncu maddenin (a), 
(b) ve (c) fıkraları ve o fıkralarda' gösterilen 
suçların mahiyeti ve mahkemelere sevk şekli bu 
tanımla ilgilidir. Devlet güvenliğini doğrudan 
doğruya ilgilendirdiği takdirde bundan neyi 
kasdettikl erini açıklamalıdırla r. 

İkincisi; geçici 1 nci maddede aynen; - bu 
madde ile ilgili okluğu için söylüyorum. «Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen 
ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine 
giren suçlar ile, Anayasanın geçici 21 nci mad
desine göre gönderilen veya açılan dâvalara, 
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Devlet Güvenlik Mahkemesi bakar.» denilmek- I 
tedir. 

Bu madde Anayasamızın 32 nei maddesine 
aykırıdır. 32 nci maddeye göre, suçtan sonra 
hâkim tespit etmek, mahkeme tespit etmek müm
kün değildir. 

Şimdi Anayasamızın geçici 21 nci maddesi
ne bakalım : 

«Kamu dâvası a'çı'llmıaJmış dosyalar dlıe duruiş-
mıanm 'tatiil'ih.e karar verlltl'mli'ş dâvalar1 durumla-
rma, niteliklerine ve kanun hükümlerine göre 
görevli ve yetkili mercilere verilir.» 

Bu görevli ve yetkili merciler, Devlet Gü-
von'llijk 'mıalhkemıeler'i değilldir. Bu görevli ve yıe't-
kili merciler normal mahkemelerdir. «Sıkıyöne-
timıüp. 'kaldırıldığı tarihte iSıkıyöne'iiim mahke-
mldilöriınıde görülımıekte b ulutman dâvalar ısonuç- I 
landırılmcaya kadar bu mahkemelerin görev ve 
yetkileri devam eder.» denildikten sonra, «Ka
mu dâvası açıllmamıs dosyalar i'le duruşmanın 
tatSinıe kanar Veıil'l'miş dâvalar durumlarına, ni
teliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli 
ve yetkili mercilere verilir.:» deniyor. 

Bu Kanun tasarısında bu alınmış, normal 
mahkemelere verilmemiş, Devlet Güvenlik mah
kemelerine bırakılmış. Böylelikle, vatandaş, her 
kim ise, doğrudan doğruya normal mahkeme
ler yerine, Anayasanın 32 nci maddesine aykı
rı olarak, olağanüstü mercilere, mahkemelere 
sevk edilmektedir. 

Bu nedenlerle, 1 nci madde ile ilişkisi bakı
mından arz ediyorum, burada Anayasaya aykı
rılık vardır. 

Şimdi, üç noktadan Anayasaya aykırılığına I 
'illerli ısür'cirıek, Devlet Grüvmlik mıalhıkıemıpll'eri (km- I 
mın tasarısının, Cumhuriyet Halk Partisi, Ana
yasa Mahkemesinden iptalini isteyecektir. 

1. Doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il
gilendiren suçlar deyimi ve tanımı yapılmadığı 
için kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine, 
Anayasanın 33 ncü maddesine aykırı olduğu I 
için; bir. 

2. Tabiî hâkimıiindıeım, tıalbtiî mıaıhlktiifidsimdıcn 
başka olağanüstü mercilere vatandaşları geçici I 
1 nci madde ile' götürdüğü için; iki, (Anayasa- I 
nın 32 nci maddesine aykırı olduğu için; iki). 

3. Bir de 136 nci maddenin, her ne kadar 
Anayasa maddesi olmuş ise de, Anayasa Mah
kemesine gitmek imkânları, ancak şimdi şevke- J 
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dil'ö.ı Devllet Güvenlik mahtkemelıeı'ri kanun ta
sarısı ile mümkün olduüu için, 136 nci madde, 
tabiî hâkim prensibine, ilkesine, Anayasanın 7 
nci, 32 nci ve 33 ncü maddelerine aykırı oldu
ğu için, çelişki içinde bulunduğu için; Devlet 
Güvenlik •mıaıhöknueleni de Amayaasnın gcırekçıe-
sine, bağımsızlık ve teminat ilkelerine, Anaya
sanın 7 nci maddesine, Anayasanın 32 nci mad
desine, Anayasanın 33 ncü maddesine aykırı 
olduğu için; aynı zamanda Anayasanın 136 nci 
maddesine de aykırı olduğu için Devlet Güven
lik ımıaüıkemicClerinin «kuruluşu li'la Dlgiili olarak bu 
tasarının Anayasaya aykırılığı yönünden Cum
huriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine ip
tal dâvası açacak ve g*klwekıtiir. 

Bu söyleyişimin nedenlerini kısaca ifade et-
tüim. Bu 'tasarı, tümıü 'ile iüllgıülü .olarak, toıaısını hak 
ve özgürlüklerine, insan haklarıyla ilgili Ev
rensel Beyannameye, Avrupa Sözleşmesine, Ana
yasanın genel gerekçesine, Anayasanın 7 nci 
madde gerekçesine, Anayasanın 32 nci madde
sine, gerekçesine ve unsurlarına, Anayasanın 
33 ncü maddesine, Anayasanın 144 ncü madde
sine - Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili - aykı
rı olduğu için ve bu biçimde Devlet G-üvenlik 
/nıalhkemlcllie'rinin 'kurulmıaismnn m'ürr)!üinı olma
dığı inancı içinde bulunduğumuz için, Anayasa 
Malh'kem1: ilime riptaıl .dâvası aınaıcğız. 

Hükümet şu anda sanıyorum temsil edilmi
yor? Var 'mı Hükümıcit temsille isi?,. 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ NÜSRET HERGÜNER — 
Yetki belgem var. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAI ORAL 
(Devamla) — Var mı efendim yetki belgesi; 
peki. 

AHMET SAKIP HİÇERIMEZ (Ankara) — 
Daha yeni veriyor. (Gürültüler.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hayır, bir usul 
olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Devam edüm telfıcmfîüm. Biziim 
görev taksimimiz var. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hüküjnet var 
mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Var efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi mi va r . 

efendim 1 
BAŞKAN — Her zaman var efendim; ora

da. Müzakerenin başladığı andan beri orada 
bulunuyorlar. 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hükümetin 
bulunduğu şimdi gııpjen İbir tezkere ilıe anla
şıldı; biz sorduktan sonra Sayın Başkan ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. C. H. P., Devlet. Gü
venlik mıah)kemıekırıi teklıiıfini'ın şevki gcreıkecsi-
nin, Başfbakanlık gerekçesine de aykırı olduğu ( 
'kanısındadır.. Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle 
ilgili, aynen Başbakanlık tezkeresini tekrar oku
yorum' : 

/«Anayasanın 32 nci maddesinde yer alan 
hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir merci önüne çıkarılamaz» biçiminde-
(ki, hukuk devletinin bu temel ilkesi mutlaka 
korunmalıdır, şartına aykırı olarak Devlet Gü
venlik Mahkemeleri tasarısı getirilmiştir. Aynı 
zamanda, ancak Devlet güvenliği aleyhine olan 
ive kanunla belli edilecek bâzı ağır suçların 
işlenmesi halinde 141 nci maddeyi, 146 ncı mad
deyi, getirirsiniz. 452 ve 448 nci madde de gel
miş buraya; adam öldürme. Adam öldürme 
maddelerini... Eğer bunlar, Marksist, anarşist 
bir düşünce için, sabotaj anlamında yapılmışsa, 
zaten 146 rucı maddenin şümulüne giriyor. Adam 
»banka soymuşsa adamın suçu 146 ve idam tale
biyle sevk ediliyor. Siz 448'i niye getirdiniz1? 
Eğer maksadınız Anayasayı tebdil ve tağyir ve 
Anayasayı değiştirmekle ilgili bütün siyasî suç-
'larsa o başka. Bâzı siyasî suçları ki, burada ağıa4 

isuçlarm işlenmesi halinde, bâzı ağır suçların 
Devlet Güvenlik Mahkemesine gideceği öngörü
lüyor.' 

Meselâ bir şey söyleyeceğim. Ankara'da 4 
tane ağır ceza mahkemesi var. Bir Numaralı 
Ağır Ceza Mahkemesi belirli suçlara bakar, iki 
Numaralı Ağır Ceza Mahkemesi de Devlet aley-
ıhine işlenmiş suçlara bakar. Niçin bundan ka
çmıyorsunuz da Devlet Güvenlik Mahkemesi 
'kuruyorsunuz?.. (A„ P. sıralarından «Anayasa 

• emri, Anayasa emri» sesleri) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saz ne

den gocunuyorsunuz? 
HÜDAÎ ORAL (Devamda) — Değerli arka

daşlarım, işte Anayasanın 136 ncı maddesi, 
Anayasanın bünyesinde çelişki içinde olduğu 
liçin; Anayasanın 32 nci maddesi kadırılmadan, 
Anayasanın 33 ncü maddesi * kaldırılmadan, 
'Anayasanın genel gerekçesi kaldırılmadan 136 

* n>cı madde ipka edilemeyeceği için; çünkü, biz 
Anayasa Mahkemesine gidemedik 136 ncı mad

de için. Öyleyse, Devlet Güvenlik Mahkemele
ri için bu şekildeki bir kuruluş için bütün bun-
lların Anayasa Mahkemesince incelenmesi ve 
'iptali için, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa 
Mahkemesine müracaat edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hüdai OraPm 
Ibeyanları arasında yer alan Hükümetin temsili 
hususunu zapta geçirmek için arz ediyorum. 

126 ncı Birleşimin başında müzakereye ko
nan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 
tümü üzerindeki bütün müzakerelerde,- Cezia iş
leri Genel Müdürü Nusret Hergüner'in hazır 
bulunduğunu ve ikinci toplantıda da hazır bu
lunduğunu ifade ederim. 

Hükümeti temsilen de Genel Kurulumuzda 
bulunmakta olan Sayın Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem yerinde bulunmaktadır. 

Birinci oturumda da Sayın ismail Hakkı Te-
kinel Hükümet yerini, diğer bakanlık: temsilci
leriyle beraber işgal etmiştir. Bakanlık temsil
cisinin yetki belgesi de Başkanlığımıza tevdi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Seyfi Öz'tür'k şahsınız adına mı efen
dim?. 

(SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Grup adl
in a. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz. 
A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım i 

Anayasanın 136 ncı maddesine göre Devlet 
Güvenlik Mahkemesi teşkili, ilkesi, Unsurlarıy-
le birlikte, bir Anayasa müessesesi haline gel
miştir. 

Şimdi buna uygun olacak kanun hazırlanı
yor. Sayın Oral arkadaşımız, Anayasa maddesi
nin Anayasaya aykırılığını iddia ettiler. Hal
buki, 1971 yılında yine Sayın Hüdai O rai'in oyu 
ile, grubunun oylarıyle... 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Çelişki olduğu
nu söyledim Saym öztür'k. 

SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — ... 147 nci? 
maddede bir değişiklik yaptık, açıp okuyacak
lar. O maddede şu vardır; Anayasa değişiklik
lerinin, esastan Anayasaya aykırılığı iddia edi
lemez. Sadece şekil yönünden, usul yönünden 
lAnayasaya aykırılığı iddia edilebilir. Demek ki,' 
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şimdi mer'i Anayasamızın 147 nci maddesine 
göre, buradaki oylama riisalbı üzerinde bir iti
raz yapılabilir; şekil yönünden. Bunun dışın-
da, hukuka, gerekçeye, Anayasanın 32 nci mad
desine, 33 ncü maddesine, 132 nci maddesine 
maddeleri sıraladılar) aykırılığından hilbahis 
Anayasanın bir maddesinin aykırılığı iddia 
edilemez, dava edilemez; maldde 147. 

ŞÜmdi... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devlet Güven
lik Mahkemesini söyledik !biz Sayın Öztürk. 

(SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 
136 nci madde Anayasa mıaddesıi, 32 ncü madde, 
o ida Anayasa maddesi. 136 nci maddenin 
32 radi maddeye aykırılığını nasıl dâva edecek
siniz; 147 nci madde meydanda liken? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yohı-
nu şaşıranca öyle ölür. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Zorluyor
sunuz, zorlayamazsınız. Hukuk nosyonu ren
cide oluyor, bu yo/İlana gitmeyelim'. 

Şimdi 'efendim, delçMiar ki, Devlet Gü
venlik Mahkemesi 'hangi suçlara (bajkacak?.. 

Muhterem arkadaşlarım, hukuktan nasibi 
olan herkes bunun cevabını verir. Açacağız 
Ceza, Kanununu; 125 ve müteakip maddeler... 
Başlık. «Devletin arsıulusal şahsiyetline 
karşı işllenen cürümler.» «Madde 125 v$ iner
siniz 126, 127, 128, 129 ve devam eder... 
174 ncü 'maddeye 'kadar unsurlarıyle saymış
tır. Devlet aleyhine işlemen cürümleri Ceza 
Kanunumuz göstermiş. Yailnız Ceza Kanunu 
mu? Hayır. Askerî Ceza Kanunu da. 54 ncü 
maddesini açarsınız; «Vatan aleyhine cürüm
ler.» Vatan aleyhine cürümün ne olduğunu 
taıüf .etmiş; cezayı tayin ebmiiş. Ayrıca Ceza 
Kanununun 4 ncü maddesi de «Devletlin em
niyetti aleyhine cürümler» başlığı ile tarifini 
yapmış, unsurlarını ikoymuş. Demekfei, Devlet 
Güvenlik Mahkem'cei; lıa'lıen mer'i olan, tatbik' 
edilen, içtihatla tdkevvün eden 3 kaynaktan 
ilham alarak o suçlara bakacalktır. İb r i mad
dede bunlar tadat edilmiş variyettedir. 

Bumda yeni bir tanım gciya-meye lüzum 
yoktur. Maddesi ıgel'dlğânclla arz edeceğim. 
Ceza Kanununun 125 ve müteakip nıaddeüeri ;• 
Askcirî Ceza Kanununun 54 ncü mıaddan, Ceza 
Kanununun 4 ncü maddesi «Devlet aleyhine 

işlenen cürümler», «Vatan aJleyhûme imlenen cü
rümler», «Devl!i3lfcin araıulusal şahsüyötine n§-
lenem cürümler» başlığı i'le hangi tarifleri 
yapmış, hangi suçjl'arı iiçine almış ise, DeVlet 
Güven'llk Mahkemesi ıbu suçlara bakacaktır. 

Niçin?.. Anayasa ile kurulmuş yeni bir 
yargı müessesesi. Karma bir yargı müessesesi. 
Neden karma? Neden asker - sivil hâkim? Bu suç
lar Devlet güvenliği aleyhine işlenen suçlar; yal
nız sivil ıselktörde, 'siıvill sahada kalmıyor; Dev
letin emniyetiyle illlgili bütün müessese'Uer aske
riyle, siviliyle meseüeye ımulhataıboluyor. Ana
yasanın 111 nci maddesine göre Millî Güvenlik 
Kurulu kurmuşuz; Millî Güvenlik Kurulunda 
niçJÜn. yalnız siVıil şahıslar olmuyor?' Cumhur
başkanı, '(DeVlet Başkanı olaraik) Hükümet 
Başkanı, kanun gereğince kurul üyesıi balkan
lar, Silâhlı Kuvvetlenin başı ve kuvvet ko
mutanları; atjker - sivil beraberce Devletin 
-güvenliği ile ilgili me'aciHeri 'görüşüyor, tav
siye .kararları adıyor. 

Burada da, yangı bakımımdan, yargının 
mücissiriyeti bakımından, Devletin ve: rejimin 
korunması bakımından; sürat, emniyet ve 
sıhhat sağlamak için karma bir müessese ku
rulması Anayasa iliç .tldkemmül etmiş. 

O bakımdan, ıbu suçlar, (tgerieik asker - ka
nadında, geirek sivili '.kanadında eîisun) Devlet 
güvenliğine müteveccih suçiarsa bu mahkeme 
görecek. Efendim, îranu kim takdir edecek?1 

Muhterem arkadaşlarım, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu gayet sarih; «Cürmün 
vasfını 'kast tayin eder.» Kast varidır, adam 
Öldürme fiilinin tekevvününe medar olur; 
adam Öldürmek kaısdıylie hareket eder, adam 
öldüriir. Kast vardır, fiilî müessiredir. Bun
lar bcildidir. Kast vardır, fiilî müessire' maik-
ısıachylıa işilense dahi, faalin kasdettiği asıl 
hedef, amaç ıbir başka hedeftir, siyasî bir he-
defbir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyle hırsız
lık ' yadlar. Devlet GüvcüEk MalJ-ceiuesinie; 
gider; gayet tabiî. Tellleri kesecek, Devletin 
muhabere İn j vân'larını ortadan kaldıracak, 
bunlar 126, 127, 128'de var. iSullı zamanında, 
harp zamanında Devlet smııilannm faşec&l-
mesi, Devletin muayyen meselelerinin sabote 
edilmesi, muhaberenin sabote edilmesi, bir baş
ka yazışmanın el altından ya'bancılara intikal 
ettirilmesi; bunlar âdi suç olarak mütalâa edi-
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lemez. Uçak kaçırılması bir menkul eşyanın ka
çırılması mıdır? Soruyorum Sayuı Oral. Uçağı 
kaçırdı; «efendim, menkul eşyayı kaçırdı, 
uçak gayrimenkul değil; ne yapalım?» «Hır
sızlık cezası verelim»; yani uçağı kaçıran ki
şiye 491 nci maddeye göre hırsızlık suçundan 
ceza vereceğiz. Uçağı kaçıran ideolojik mak
satla kaçırıyor, işlenen suç hırsızlık suçu değil, 
Devlet güvenliği aleyhine işlenen bir suç. 

(Binaenaleyh, suç âdi de olsa, kastı cür-
mî bakımdan Devlet güvenliğine müteveccih 
bir suç ise, elbetteki cezası ona göre tekevvün 
edecek ve aidolduğu mahkeme, Anayasa ile ku
rulmuş olan bu Devlet Güvenlik Mahkemesi 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ifade etmek 
istediğim husus, tabiî hâkim meselesidir. Sayın 
Oral, bir alışkanlık zannediyorum, o sebebe da
yanıyor; tabiî hâkimden bahsettiler. Yine 1971 
yılında kendi gruplarının oyu ile yapmış oldu
ğumuz bir değişiklik var ; 32 nci maddeden 
«tabiî hâkim» terimini kaldırdık. Bu, çok ilti
basa meydan verdi, münakaşalara sebeboldu. 
Bunun yerine kanunî yargı yolunu koyduk, Tabiî 
hâkim, konunî yargı yolu ile aynı mütalâa edi
liyor; ama, Sayın Oral'm tefsir ettiği mânada 
değil. Kanunî yargı yolu; kanunla tekevvün 
etmiş bir mahkeme; suçun işlendiği zamanki 
mer'i kanuna göre suçluya tayin edilmesi gere
ken ceza ve bu mahkeme. Burada getirilen bu; 
olağanüstü mahkeme değilki; tamamen kanu
nî yargı, Anayasa ile kurulmuş bir mahkeme; 
suçun işlendiği zaman, o suça kanunların tayin 
ettiği ceza ne ise, o cezayı tatbik edecek mah
keme. 

retmeni hâkim tâyin etmiyoruz. Birinci sınıf hâ
kim ve savcılar arasından tayin ediliyor. Bi
rinci sınıf hâkim ve savcı nasıl olur? Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Savcılar Kurulu; mahsus 
kanuna göre kademe kademe ilerleyip birinci 
smı'fa gelmiş olan hâkimler; tamamen serbest, 
«Ne icra ile, ne başka organla alâkası var, 
terfi ettirir, lâyıktir. Cumhuriyet Adliyesinin 
mensubudur.» der. Bu mensuplar arasından Ba
kanlar Kurulunun göstereceği adaylar (ki, bir 
misli boş yer için) ve Yüksek Hâkimler Kuru
lu da atamayı yapacak. Anayasanın 144 ncü 
maddesine uygun bir tasarruftur. Biz burada 
yeni bir tâyin usulü icadetmiyoruz; icranın ta-
sarrufuyle hâkim tâyin etmiyoruz; buradaki 
tayin, yine yargı bağımsızlığı içindedir. 

Muhterem - arkadaşlarım, Hükümetleri, her 
şeyi kötü yapan, her fenalığın kaynağı ve mü
sebbibi görmek, demokratik anlayışla bağda
şamaz. Hükümetler her fenalığın kaynağıdır, 
Hükümetin dışında olan herkes de iyinin kay
nağıdır!... Bu mantığı anlamak mümkün de
ğil. Hükümet, hangi Hükümet? -Meclise daya
nan Hükümet. Hangi Meclis? Genel seçimle te
kevvün eden Meclis, millî iradeye dayanarak 
yenilenen, seçimlere dayanan Meclis. 

Binaenaleyh, Meclisin gücünden kuvvet ala
rak, ilham alarak teşekkül eden, tekevvün eden 
Hükümetlere itibar etmediğiniz zaman, yargıya 
itibar etmek mümkün olmaz. Devlet güvenli
ğinden birinci derecede sorumlu olan Hükü
mettir. Burada Sayın Oral, tümü üzerinde ko
nuştular, arada bir kelime geçti; «Güçsüz Hü
kümet.» 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dol
muştur, sonuçlandırınız. 

ıSEYö&tf ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bir cümle ile ifade 
edeceğim. 

Hükümetlerin gücü, Anayasa ile teçhiz edi
lip, yetkilerle teçhiz edilip, o yetkileri istimal 
edip etmemelerine bağlıdır. Bizim Anayasamız 
Hükümetlere ne yetki vermiştir, ne görev ver
miştir, bakalım. Yetkisi yoktur, görevi vardır, 
kendi beyanlarıyle ortaya koymuşlardır. Şunu 
yapmak yetkisi yoktur, Hükümet karışamaz; bu
nu yapmak yetkisi yoktur. Şurada iki aday gös
termeyi Anayasa ile bir yetki, bir imkân olarak 
Cumhuriyet Hükümetimin Bakanlar Kuruluna 
vermek istiyoruz, ona da feryat ediliyor. 

ıŞimdi, trafik mahkemesi kuruyoruz, döviz 
mahkemesi kuruyoruz, çocuk mahkemesi kuru
yoruz, kadastro mahkemesi kuruyoruz, toprak 
hukukuna göre ihtilâfları halledecek mahkeme
ler kuruyoruz; bütün bunlar ne yapacak? Ka
nunî yargı yolu ile ihtilâfları halledecek. Bun
ların kanunla kurulmuş olması, bir - fiilin iş
lendiği zaman, muayyen olan cezanın, tatbikin
de bu mahkemelerin görev yapması, kanunî yar
gı yolunun Anayasada tarif edildiği şekilde tat
bikatını gösteren açık misallerdir. Bunun dı
şında bir mütalâa doğru olmaz. 

Burada olağanüstü bir mahkeme kurmuyo
ruz, falan kaymakamı, filân valiyi, filân öğ- | 
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• Görüyorsunuz, 10 senede Türkiye'ye nasıl 
bir anlayış hâkim olmuştur. Hükümetler ne ka
dar sınırlı, âdeta yetkisiz hale getirilmiştir; 
ama falan yerdeki hareketten mesul olan Hü
kümettir; Fırat kenarındaki, bilmem, kuzunun 
kaybolmasından mesul olan Hükümettir. Mesu
liyet yükleniyor; «Güçsüzsünüz, yapamadınız, 
edemediniz» diyorlar; ama yetki meselesine ge
lince, Güvenlik Malhkemesindeki bir hâkimin 
boş yeri için iki aday gösterme yetkisini çok 
görüyorlar. 

iBu tezatlar içerisinde, Devletin güçlenmesin
den yana olduğunu iddia etmek mümkün de
ğildir. Vazgeçiniz bu hislerden, bu sizleri fev
kalâde yaralamıştır; kamuoyunda yaralamıştır, 
millet vicdanında yaralamıştır. Geliniz şu Dev
leti güçlendirelim. Devlet güçlü olursa ferdî 
hürriyetler teminat altında olur. Devletin gücü 
olmazsa güçsüz Devlet ferdî hürriyetleri temi
nat altında tutamaz. 

iSaygılar sunarım. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
•grup adına söz işiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oral. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Öz-
türk'ü dinledim. Sayın Öztürk, konuşmalarımı 
yanlış anlamış olacaklar. Ben, Anayasanın bir 
maddesinin iptali için, diğer maddesine aykırı 
olduğundan bahis ile iptali için, Anayasa Mah
kemesine gideceğimizi söylemedim. 

Ben, bugün buraya gelen Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ile ilgili tasarımın, 7 nci, 32 nci, 
33 ncü, 144 ncü v. s. diğer maddelere dedim izah 
ettim; kanunsuz suç olmaz prensibine, tabiî 
hâkim prensibine ve yine 136 ncı maddenin ge
tirdiği esaslara ve geçici 21 nci maddeye aykı
rılığı nedeniyle iptal dâvası açacağımızı söy
ledim. Bu arada, 136 ncı madenin, Anayasanın 
tümü üzerinde, diğer maddelerle çelişki için-
'de bulunduğunu da' ifade ettim. Yani, 136 ncı 
madde ile 32 nci maddeyi bir araya getiremezsi
niz. Getirirseniz^ işte geçidi maddeyi sevkeder 
Hükümet. Geçici maddede ne diyor? 

Bu arada, geçen 136 ncı maddenin müza-
keresindeki bir görüşmeyi, bugün iktidar or
taklarınızdan bir grubun temsilcisinin yaptığı 
bir görüşmeyi arz edeyim. 

13 . 6 .1973 0 : 2 

8 . 2 . 1973 tarih, Birleşim 53, Oturum 1. 
«Eğer siz, sonradan ihdas ettiğiniz Devlet Gü
venlik Mahkemesine,- bu mahkemelerin ihda
sından önce birtakım dâvaları, sanıkları gö
türürseniz, işte o zaman kanunî yargı ilkesini, 
ciddî surette zedelemiş olursunuz. Yapamazsı
nız efendim, bunu yapamazsınız.» Bunu söyle
yen G. P. Genel Başkanvekili; G. P. adına söy
lemiş o zaman. 

MUSTAFA BOYAR (Samsun) — Sen de 
öyle konuşuyordun o zaman. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi, arka
daşıma katılıyorum. Bu fikir doğrudur. 

BAŞKAN — Sayım Boyar, çok rica edece
ğim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Çünkü, bir 
vatandaşın hâkimi kim?... Tabiî hâkıimi, filân; 
mahkemesi, filân. Suç işlediği zaman bir kim
se, tabiî hâkimi ve yargı organı kim ve ne ise 
oraya gider. Sonradan Devlet Güvenlik Mahke
mesini kurup da, 6 ay evvel suç işleyen bir va
tandaşı, 6 ay evvelki suçu için Devlet Güven
lik Malhkemesine gönderemezsiniz. Tekrar edi
yorum, gönderemezsiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Af mı 
edelim, af mı edelim? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu hukuk, hu
kuk... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Saym Tosyalı 
çok rica edeceğim, müdahale etmeyiniz efen
dim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Anlamadığı
nız bir şeyden balhsetmiyorum; anlamıyorsu
nuz ki!... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, müdahale 
etmeyiniz. Çok rica edeceğim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Burada otu
rup, sabahtan akşama kadar, bir de size hukuk 
dersi versinler. Eğitilin biraz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Allah, 
Allah. Hukukla memleketimi yıkacağız ? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Saym Öztürk'ün burada ifade ettiği 
ıbir hukuk meselesini hallediyoruz. Size aynen 
okudum; birazcık bu bakımdan çelişkileri or
taya çıkarmak için. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biraz 
da vatanı düşünelim yahu!... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi bunu 
söyleyişimin nedeni şu idi: Dediler ki, yargı... 



M. Meclîsi B : 126 13 . 6 . 1973 O : 2 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Herif
ler vatanı yıkacak, ondam sonra affedeceksiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başka
nım müdahale... 

•BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İhtar ediyorum Sayın Oral, görüyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sabre
demiyoruz efendim. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Ben sabrede
miyorum, çünkü anlamıyorsunuz. 

Yargı ilkesini ciddî surette zedeleme mese
lesi var. Yargı ilkesinin ciddî surette zedelen
mesi konusunda, 136 ncı maddenin görüşülmesi 
sırasında, burada sözcülerin; Sayın İsmail Hak
kı Birler'in de, Sayın Öztürk'ün de tutanaklar
da ifadeleri vardır. Grupları adına tabiî yargı
dan ne .anladıklarını ifade etmişler. Bugün ta
sarı tam bunun aksini getirmiş; tasarıdaki hü
küm. Biz de, Anayasa Mahkemesine gidip bu
nun iptalini isteyeceğimizi ifade ettik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Güle 
güle, gidin canım. 
' HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi Sayın 
Öztürk arkadaşım çıktı, «efendim bunu en ba
sit hukukçu bilir, efendim tabiî yargı şudur...» 
falan dediler. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimsenin, kimse
ye burada hukuk dersi vermeye hakkı yoktur. 
Evvelâ kendisi öğrenir, ondan sonra bunu kür
süye getirir. (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Onun için, kalkıp da; «işte hukuk şöy
leydi, müptedi hukukçuydu, basit hukukçuy
du...» derse, bir kimse diğerinden daha fazla 
hukuk bilgisi olduğunu iddia etmeye, bu kür
süden kalkarsa, böyle çelişkilere düşer; tabiî 
hâkim, tabiî yargı prensiplerinin ne olduğu 
hususunda çelişkilere düşer, bocalar; sonra da 
C. H. P. nin dediği gibi, Anayasa Mahkemesin
ce bu tasarı iptale mahkûm olur. 

iSaygılarımla. 

KASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mek
tup mu aldın, mektup mu aldın? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen alamazsın. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yoksa 

önceden düşüne mi yattın? 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Tümen değil 

bu oğlum, havacılık da değil. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz seni 

de idare ederiz, memleketi de idare ederiz. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Re-
fet Sezin, buyurun. 

«Sayın hatipler aşağıda çok samimî oluyor
lar, kürsüde sert oluyorlar. Kürsüde de yu
muşak olsalar çok iyi olacak. 

A. P. GRUPU ADINA REFET SEZGİN (Ça
nakkale) —• 'Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ;, 

Devlet Güveni âk Mahkemelerinin kuruluş 
ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle, siyasî parti gruplarının sayın sözcü
leri saat 1'5,00'ten beri kendi 'mütalâalarını ve 
gruplarının mütalâalarını ifade buyuruyor
lar. 

Özellikle C. H. P.'li sayın grup sözcüleri
nin dikkatle taiki'b ettiğim mütalâalarından, 
ben de «Acaba hukuku ihmal mi ettik, huku
ku unuttuk mu, yoksa çağın çok ilerisine gi
den bir ileri hukuk anlayışının karşısında mı
yız?» diye tereddüte düştüm. Saym Oral, Bec-
carıa'dan beri müesses bulunan ceza esasları
nı değiştiren yeni nazariyeler mi getirdi hu
kuk sistemimize diye düşüntlüm. Ancak, müza
keresini yapti'ğumız kanun tasarısı ile, Sayın 
Oral'rn ve C. H. P. Grup sözcülerinin ifaide bu
yurdukları mesele ve ithamlar ile hiçbir alâ
kasını, (Teşehhüt miktarı da olsa) hukuk ile 
iştigal etmiş bir arkadaşınız sıfatı ile bula
madım. 

Şimdi, b arada gayet önemli, memleketlimiz 
bakımından, Devletimiz bakımından, (Hepi
mizin hassas olması lâzımıgelen Devletimiz ba
kımlından) ve Cumhuriyetimizin bekası yönün
den önemli bir kanım tasarısı müzakere edi
lirken, bu kanun tasarısı ile uzaktan, yakın
dan ilgisi bulunmayan ve gerçekleri1, kasten 
Tüıik milletine yanlış takdim elden bir davra
nış içerisinde bir sıilyasî parti grupu bulu
nursa, vatandaşın vicdanında, (Hukuk ille işti
gal edenlerin, fakat bu kanun tasarısını tet
kik edinceye kadar geçecek zaımaın içerisinde, 
tasarıyı getirenler bakımımdan bir itham konu
su olmamak için) meseleyi vuzuha kavuşturma 
lüzumunu duyduğumu 'belirtmek istiyorum. 

Eğer tabir caizse ve beni mazur görürler
se, saym C. H. P. sözcülerinin, kanun tasarısı
nı ya sureti katiyede tetkik etmeden veya-
hutda bilerek meseleyi baş'ka mecralara kay-
idıırmak istediklerini ifade edeceğim. 
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'Neleri ihlâl eltmişiz? Getirilen tasarı ile 
Hükümet neleri ihlâl etmiş? Kanun'suz suç ol
maz kaidesini ihlâl etmiş. Beccana'dan beri ge
len, 'kanunsuz suç olmaz kaidesini ihlâl etmiş!.. 
Yok büyle bir şey. Burada bir suç ihdas edil
miyor ki, bir suç ihdas edilmiyor. Yeni bir 
suç ortaya konmuyor. 9 ncu maddede bunun 
müzakeresini âriz anıi'k yapacağız. Madde gel
diği zaiman alacağız elimize - Türk Ceza Ka
nununu, da getirdim - bu tasarı hangi madde
leri, Güvenlik Mahkemelerinin yetkisi içerisin
de görüyor, onu teşrih edeceğiz ve (göreceğiz 
ki, bu kanun taasrisı ile yeni bir suç, ihdas 
edilmiyor. Bizim de ağılla olduğumuz ve ger
çekten hiç kimsenin 'değiştiremeyeceği kanun
suz suç ve ceza olmaz (Nnllum erimen, nulla 
Poena sine lege) kaidesı'ne uygun hareket eden 
bir tasan karşısınjdayız. Bunu göreceğiz, bu
nu ispat edeceğiz. Sayın Hüdai O rai arkada
şım da bunu öğrenecek, öğrenecek. Burada, 
gelip de bir 'kısım arkadaşlara «bilmiyorsunuz;» 
•demek suretiyle birtaldm cevaplar vermek 
kolay; ama kanunsuz suç ve ceza olmaz kaide
sini ihlâl eden, ihmal eden bir tasarı karşısın
dayız, denildiği zaman ve bunun aksi ispat 
^edildiğinde sayın arkadaşımın hangi hal içe
risinde bulunduğunu da merak etmek isterim 
gayet tabiî. 

Mesele, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, 
memleketimizde hâsıl olan ihtiyaç sebebiyle 
(kurulmasını temin etmektir. Şimdi, her mad
de görüşlerimizi âıiz amilk ortaya kayacağız. 
Bu madde münasebetiyle Sayın Öztürk arka
daşım meseleyi vuzuh ile ortaya koydular. 
Buna karşılık Sayın O rai, büyük bir hukuk bil
gisi içerisinde ve Anayasamın birtakım hü
kümlerini güya dile ıgetirmek yolunu ihtiyar 
•ederek, gerçekte Anayasanın hükümlerini ve 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tasarı
sının bâzı hükümlerinıi okumadan, onları bir 
tarafa itmek suretiyle, bir yanlış görüşü or
taya koydular. Dediler ki; «Siz öyle bir tasa
rı getiriyorsunuz ki, suçun işlendiği zamanın 
kanunnuna göre ki, henüz Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ortada yok iken, yani tabiî hâ
kiminden ayırmak suretiyle bilâhara bu su
çun maznununu Devlet Güvenlik mahkameleri-
.no veriyorsunuz. Bu, Anayasaya aykırıdır.» 

Şimdi, izin verirseniz Anayasanın neresi
ne aykıntdıır; buna bir göz gezdirelim. 

i «Anayasanın geçici 21 ııci maddesine ay
kırıdır» dediler ve asıl tasarının geçici 1 ııci 
maddesini de hiç. dile getirmediler. Bir hukuk 
oyunu, bir mantık oyunu. Hukukta böyle hilei 
şeriyeye başvurulur bâzı ahvalde; ama, huku
ka bağlı, hukuka inançlı kişilerde hilei seriye 
bahis konusu olamaz; onlar hilei şerllyeyi red
dederler. 

Şimdi ben bir taraftan Anayasanın geçici 
21 nci maddesini okuyacağım, onun yanında da 
bu tasarınım geçici 1 nci maddesini oikuyaca* 
ğıım. Bakalım geçici 1 nci madde nedir; Anaya
sanın geçici 21 nci maddsei nedir; hangi halleri 
kapsıyor? 

Tasarının geçici 1 nci maddesi diyor ki; 
«Geçici madde 1. Bu kanunun yürürlüğe gir
diği 'tarihten itibaren işlenen...;» Hanigi kanu
nun Yüce meclislerin kabulüne mazhar oldu
ğu takdirde müzakeresini yapmakta bulun-

I duğmmuz kanunun «.. Tarihinden itibaren işle
nen ve Devldt Güvenlik Mahkemelerinin gö
revine giren suçlar hakkında, bu kanun hü
kümleri uygulanır./». 

Denıekki, tasarı ne getiriyor, hangi 'hük
mü getiriyor? Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işlenen suçlar bakımından Devlet Gü
venlik Mahkemeleri yetkilüdir. 

Bir hüküm da.ha var; nedir? Sayın Oral'ın 
ifade ettiği maddeye geliyorum; «Geçici mad
de 1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra işlenen ve Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin görevine giren suçlar ile, Anayasanın 
geçici 21 nci maddesine göre gönderilen veya 
açılan davalara, Devlet Güvenlik Mahkemele
ri bakar.» 

Şimdi geçici 21 nci madde nedir? «Sıkıyö
netimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim mah
kemelerinde görülmekte bulunan dâvalar so
nuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerim gö
rev ve yetkileri devam eder. Kamu dâvası 
açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline ka
rar verilmiş davalar durumlarıma, nitelikle
rine ve kanun hükümlerine göre görevli ve 

I yetkili 'mercilere verilir..» 
Görülüyor ki, sıkıyönetim mahkemelerinde 

derdest bulunan davalar hakkında Anayasa
nın geçici 21 nci maddesinin vazetnıilş bulun
duğu bir hüküm var. Buna göre, Sayın Oral'ın 

I yüce huzurunuzda, «Evvelce işlenen suçları, 
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siz Devlet güvenlik mahkemelerinin yetkile
rime vermek suretiyle, tabiî hâkimlerden ayırı
yorsunuz» ilddiası, gerçeğin dışındadır ve ger
çeğe aykırıdır. Bu, yalnız Anayasanın geçici 
21 -nei maddesi icabı, sıkıyönetim mahkemele
rinde derdest bulunan davalara ait bir hüküm
dür. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde açılmamış 
bulunan, orada ıiiyet edilmemekte bulunan 
ve bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra işlenen suçların hükmü geçici 1 nci mad
dededir. Onu söylemek, - tabirimi mazur gör
sünler bektaşi misali, işine gelmiyor; Lâ tak-
rabüs salâte hikâyesinde olduğu gibidir. Bu
nu herkes bilidiği için tekrar etmiyorum. 

Diğer maddelerde görüşlerimizi ve 'bundan 
önce söylenen, fakat cevaplandırılması zama
na sığmadığı için cevaplandırılmayan diğer 
konulara ailt görüşlerimizi, huzurlarınızda âriz, 
amiik arz etmeye (Fırsat bulursak) gayret 
edeceğiz. 

jSaygılar sunacağım. 
BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim: Hiç

bir hatip madde üzerinde konuşmamaktadır; 
tasarının tümü üzer'iııde konuşmaktadır; arz 
ederim. Tabiî bu konuşmalar; açıştan, cevap
tan, ileri gelmektedir. 

Kifayeti müzakere önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde yeteri kadar üye ko

nuşmuştur. Kifayetin oylanmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Oylannuza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi «oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etımeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 
Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yar

gı çevrelerinin tespiti. 
Madde 2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri

nin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve 
bu mahkemelerin, ilk kuruluşta yargı çevrele
rinin tayinine, Adalet Balkanının teklifi üzeri
ne, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerekti
ğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya 

bu mahkemelerden bir veya birkaçının kaldı
rılmasına, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun 
görüşü alındıktan sonra, Adalet Bakanın tekli
fi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Dev
let Güvenlik Mahkemesii kurulduğu takdirde 
bunlar numaralandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen var m i l . 

Buyurunuz Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güvenlük Mahkemelerinin kuruluşu 
ile ilgili kanım tasarısının görüşmeleri, saat 
15,001ten beri devam ediyor. Şimdi ise 2 nci 
maddeyi görüşüyoruz. Yapılan konuşmaların, 
hemen hepsinde öne sürülen iddialardan bir 
tanesi şu ildi: Anayasanın 136 nci maddesi de
ğiştirildi; bu kanun, Anayasanın değişen 136 
neı maddesine uygun olarak hazırlanmış bir 
kanundur. Anayasanın 136 nci maddesline altı 
fıkra eklenmesi ile ilgili değişiklik, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun da, Partilerarası 
Komisyondaki muvafakati ve multa'bakaltayie 
(Ve sadece atama şetkli hariç diğer kısımları 
da Cumhuriyet Halk Partisinin Grupunun oy-
lenyle) geçlti Meclisten. O halde, şimdi yeni
den Anayasa müzakeresi yapıyormuşeasıına 
136 nci madde üzerinde tartışmaya girmek ge
reksizdir. 

İlk bakışta bu iddia sahiden ağırlığı olan 
bir iddia olarak gözüküyor. Ama değerli arka
daşlarım gerçek bu değil. Tefemıaita girmek 
istemiyorum, vaktim de yok, on dakika ile sı
nırlıyım. Partilerarası Komisyonun hangi esas
lar, ilkeler 'içerisinde çalıştığını, mutabakatları 
ne suretle sağlandığı, hangi konularda muta
bakat sağladığı veya sağlayamadığı hem ko
misyonda çalışan değişik partilere mensup 
arkadaşlarıımızea bilinmekte, hem de her gwı 
kamu oyuna yapılan bildirilerle kamu oyu
nun da, sizlerin de malûmu bulunmaktadır. 

Şjmdi bakınız, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kuruluşu ile yetki alanımdan bahse
den bu 2 nci madde, Partilerarası Anayasa Ko
misyonunda görüşülürken, yapılan uzun tar
tışmalardan, incelemelerden sionra varılan mu
tabakat ne idi? Bu okuduğum metin; Komis
yonca teşkil edilen Bir Alt Komisyon tarafın-
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dan yapılan görüşmelerin ışığı altında, Ko-
Miisyonda ımutabıfc kalınan esaslar nedir, mad
de madde, a, b, c diye sıralamış, daktilo edil
miş ve bütün partilere ve partilere mensup 
üyelere tek metin 'halinde dağıtılmış olan me
tindir. Sayın Öztürk buradaldırlar, Sayın Din-
çer sanıyorum buradadırlar, Sayın Yıldız bu
rada; arkadaşlarımı irşat ediyorum. 

(Balkınız ne demişti: Yetki alanı «1. Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin yetki alanı hütün Tür
kiye'dir». İhtilâf yok. 

«2. Devlet Güvenlik Mahkemesi birden 
fazla kurulalbilecefctir». İhtilâf yok. 

«3. Kuruluşla 'birlikte ve kanunla her 
mahkemenin yetki âlânı belli edilecektir.ı» 

•«4. Yeni ihtiyaçlara göre yeni mahkeme
lerin kuruluşu ve bunların yetki alanlarının 
tespiti, kurulmuş olan mahkemelerin kaldırıl
ması, Yüksek Hâkimler Kurulunun olumlu 
görüşüne dayanılarak yürürlükteki kanunla
ra göre Adalet Bakanlığınca yapılacaktır.» 

Anayasamızın 144 ncü maddesinin dördün
cü fıkrası hükmü de bunu âmirdir. 45 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası da 
'bunu âmirdir. Mahkemelerin teşkiline dair 
26 . 4 . 1340 ta r t ı ve 469 sayılı Kanunun hü
kümleri de bunu âmirdir. 

Komisyonda, bu esaslarda muta'bık kalın
mıştır, bu esaslara uygun bir kanun tasarısı 
hazırlanması gerektiğinde de mutabık kalınmış
tır. 

Şiimdi Cumhuriyet Halk Partisi 136 nci mad
denin, Devlet Güvenlik Ma'hkemelerinin kurul
masınla imkân veren maddenin, mevcut şek
liyle, bâzı kısımları istisna edilirse, esasına 
Komisyonda katılldı, mutabakatını boyan etti 
deyince, şimdi geıtirilen tasarının 2 nci mad
desiyle mutabık olduğumuzu, daha evvel mu-
taibıfc kaldığımızı iddiia etmek arasında bir 
benzerlik 'bir müşabehet kurabilir misiniz ve 
böyle bir iddia haklı olabilir mi? Yazılı metni 
okuldum. 

Şimdi de kanun metnini okuyalım: «Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin, lıanlgi illerde me 
miktar kurulacağına ve bu mahkemelerin, ilk 
kuruluşta yargı çevrelerinin tâyinine, Ada
let Bakanının teklifi, üzerine, Bakanlar Ku
rulunca karar verilir.» 

Burada bir adını ileri de gidilmiş. Bunu 
lıomıen ifade etmek istiyorum. Daha evvel ha
zırlanmış, blir evvelki Hükümet zamanında 
hazırlanmış bir tasarı, var, o biraz dalha deği
şlik ; «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi 
illerde ne miktar kurulacağına ve bu mahke
melerin ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tâyi
nine Millî Savunma Bakanlığının görüşü alın
dıktan sonra Adalet Bakanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca karar verilir.» imiş. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulacak, birden fazla kuru
lacak; evet. Yetki alanları, tamamının, (İster 
tek kurulsun, ister birden fazla kurulsun, ta
mamının) tâbiri caizse toplam yetki âlânı, 
bütün Türküye olacak; tamam. Ama kaç tane 
kurulacağı ve ilk kuruluşta, kurulan her mah
kemenin yetki alanının nereleri kapsayacağı
nı kanunda göstermeye mecbursunuz. Eğer, 
«Hayır, kanunla göstermeyiz; kanunla verdi
ğimiz bir organa bunu yaptırırız.» diyorsanız 
kanunu böylece çıkarabilirsiiniz; ama «Bu Par-
tilerarası Anayasa Komisyonunda Cumhuriyet 
Halk Partisinin mutalbakatı ile tespit -edilen esas
lara uygundur.» iddialsunı artık söyleyemezsiniz. 
Bu gerçeği böylece tespit edelim. 

İkinci fıkra: «Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin, gerektiğinde yargı çevrelerimin de
ğiştirilmesine veya 'bu mahkemelerden bir ve
ya birkaçının kaldırılmasına, Yüksek Hâkim
ler Kurulunun uygun görüşü alındıktan son
ra, Adalet Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulunca karar verilir.,» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; hemen söyle
necek itirazı tahmin ettiğim için arz edeyiim; 
denebilir ki, siz neye mutabık kalmışımız? Yü
rürlükteki kanunlara göre Yüksek Hâkimler 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Adalet 
Bakanlığınca bir mahkeme lâğvedileibilecek, 
kalidırılabilecek. İhtiyaç kalmamıştır, inşallah 
hiç birisine ihtiyaç kalmaz, hepsi kaldırılır. 
E, bu ikinci madde ne diyar; «Adalet Bakanı
nın teklifi üzerine (Yine Yüksek Hâkimler 
Kurulunun olumlu görüşü almıyor), Bakanlar 
Kurulunca karar verilir.» «Bir mahkemenin 
kaldıırılmasına Adalet Bakanının karar verme
si mi daha teminatlı bir şeydir, yoksa Bıakan-
lar Kurulunun karar vermesi mi daha teminat
lı bir şeydir?» diye sorabilirisiniz ve hemen ilk 
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akla gelen de, elbette Bakanlar Kurulunun ka
rar vermesi daha uygun olur, daha teminatlı
dır olur ve bu denilebilir. Ancak, bunu lütfen 
birinci fıkra ile bağlayarak düşünmek ve 
'değerlendirmek zorundayız. Birinci fıkrada ku
ruluşu, kaç tane kurulacağını, nerede {kurula
cağımı ve kurduğunuz mahkemelerin yetM 
alanlarının nerele.nl kapsayacağının tespitini 
Bakanlar Kuruluna bıraktmiiz mı, bunun ta
biî sonucu olarak kaldırıma da gelir Bakan
lar Kuruluna dayanır. 

Eğer birinci fıkrada mutabık isek, arz et
tiğim metinlere dayanarak ifadeye çalıştığım 
hususlarda, Partilerarası Komisyonda partlile-
,ri adına görev yapmış arkadaşlarımız bunu 
cerh ve inkâr etmiyorlar ise, bu mutabakatı 
bugün de muhafaza ediyorlar ise, o takdirde 
geliniz bi'ılinei fıkrayı, sahilden partilerin tam 
bir mutabakatla tespit ettikleri şekilde kanun 
metnine yazmaya çalışalım, beraberce en iyi 
şdkli verelûm. Bu mahkeme kurulacaktır, bu 
mahkemenin kuruluşta güçsüz, kuruluşta göl
geli olmasını arzu etmiyoruz; aksine kurula
cak bu mahkemelerin sahilden bir işe yara
malarını arzu ediyoruz. 

Ama değerli arkadaşlarım, sanılıyorsa ki, 
sadece mahkemeyli kurmakla bütün mesele
ler halledilecektir ve meselâ bir arkadaşımı
zın dediği gibi, sanıyorum Sayın Öztürlk'ün; 
«Hükümette yetki yok. Bir sürü görev var, 
yetki yok. Bir misli aday gösterme hakikim da
hi Bakanlar Kuruluna çok görüyorsunuz.»; 
eğer sanılıyorsa ki, Devlet Güvenlik Mahke
melerine sadece Bakanlar Kurulunun aday gös
termesi ile bütün meseleler halloluyor; hattâ 
geliniz izin veriniz, bu hâkimlerin atamasını 
Bakanlar Kuruluna bırakalım, bu işler çok da
ha çabuk hallolsun; ama biz bu inançta, bu 
kanaatte değiliz. 

Teşe'kkür eder, saygılar sunarım. , 

BAŞKAN — Sayın Öztürlk, buyurunuz. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) - , )Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
ıSayın Birler bir veslikaya meseleyi bağla-

ımasalardı, bu vesikayı huzurunuzda okuma 
ihtiyacını duymayacaktım. 

Şimdi1, bir vesika ıbütünü ile ya muteberdir, 
ya değildir. Eğer Partilerarası Komisyonda 
mutabakata vardığımız hususlar mer'i, şaya

nı 'kabul ve ittiba hale gelmişse Cumhuriyet 
Halk Partisi için, müsaadenizle o zaman vesi
kanın blirinci maddesinden işe başlayalım: 

(«Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşu ve 
yargılama usulleriyle ilgili' görüşmelerin öze
ti : 

,18 . 8 . 1^72; 
21 . 8 . 1972; 
22 . 8 . 1972; 

Partilerarası Anayasa Komisyonumda Dev
let Güvenlik Mahkemesi ile ilgili olarak ya
pılan görüşmeler sonunda bu mahkemenin ku
ruluşu, başkan ve üyeleriyle savcıların atan
ması, görevleri ve yetki alanı, yargılama ve 
kanun yollarına başvurma usulleri ürerinde 
prensip anlaşmasına varılmıştır..» 

Dört parti tem'silcilerünim imzaları da ımev-
cut. 

ÎS'MÎAÎL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sayın 
Öztüı'k, autunda bir cümle daha var. 

iSEY'FÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Devam ede
ceğim müsade ederseniz. 

Şimdi bu prensip anlaşmasının içerisinde, 
unsurlariyle, yetki alanı da derpiş ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yetki alanı bahsinde 
ıSaym Birler'in hukuk zevkini ve müktesabatı-
nı takdir ederim; müsaade ederlerse şekil değil, 
muhteva önemlidir. Teminat için yetki alanı 
üzerinde duruyoruz. Teminat hangi halde var? 
Teminat, mahkemelerin yerlerinin değiştirilme
si, mahkemelerin kaldırılması bahis konusu ol
duğu zaman, hâkimlerin değiştirilmesi bahis 
konusu olduğu zaman; hâlkim teminatı ve mah
keme bağımsızlığı esası Anayasada espri olarak 
kabul edildiği için, teminat hükmünü 
Anayasa esprisine uygun olarak bu bapta 
aramaktayız. Nitekim, 144 ncü maddenin ikin
ci fıkrası da bunu açık şekilde göstermiştir. 
Bunun dışında takdir tamamen teşriî meclislere 
aittir. 

144'ün ilgili fıkrası, «Bir mahkemenin veya 
'bir hâkimin kadrosunun kaldırılması veya bir 
mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 
Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görmesine 
bağlıdır» diyor. Karar kimindir yine tatbi
kata göre? Bakanlar Kuruulnundur, Adalet Ba-
kanınmdır. Neye göre? 469 sayılı ve Cumhuri
yet Halk Partisi zamanında meriyete girmiş 
olan kanuna göre. Bugünkü tatbikat böy-
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le. Meselâ Kadastro Mahkemesi kuracağız. 
İBuııun için kimden izin almıyor ? Ada
let Bakanlığı kadastro mahkemesini ihdas edi
yor, trafik mahkemesini ihdas ediyor, döviz 
mahkemesini ihdas ediyor. Bu yetiki var; ama 
siyasî organın teminata şu veya bu şekilde göl
ge düşürmemesi için; kaldırılması, hâkimlerin 
değiştirilmesi veya mahkemelerin yetki alanla
rının kaydırılması hallerinde Anayasa teminat 
aramış. 

Getirilen tasarıda ne var? Getirilen tasarıda 
bugünkü tatbikata uyıgun hükümler var. Bir 
defa, «Devlet Güvenlik Mahkemesinin hangi 
illerde ne miktar kurulacağına ve bu mahkeme-
lerin ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tayinine 
Adalet Balkanının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir» diyor, örfi idare ilânı 
fböyle değil mi mulhterem arkadaşlarım1? Örfi 
idare ilânında hangi illerde örfi idare ilân edi
leceğine Bakanlar Kurulu karar verir. Ayrıca, 
askerî mahkemeler teşkil edilir; askerî mahke
meler, mer'i mevzuata göre muayyen prosedür
den .geçtikten sonra Millî Savunma Bakanının 
tasarrufu ile ve hâkimlerin tayini suretiyle te
kevvün eder; sıkıyönetim mahkemelrinin ta
sarrufu içerisinde. Şimdi bu, tamamen icra ve 
icranın içindeki bölümlere ait tasarruflar. Bu
rada da Devlet Güvenlik Mahkemesinin, gerek 
mesaisi bakımından, işlerin hacmi bakımından, 
ıgerek o mıntıkada Devlet güvenliği aleyhine iş
lenen suçların belli ölçüyü aşması halinde; 1, 2, 
3 mahkeme, ihdasına lüzum gördüğü takdirde, 
Adalet Bakanlığı teklif edecek Bakanlar Kuru
lu karar verecektir. Bunda maznun için temi
nat olmayan taraf nedir? Müdafaa hakkını mı 
kısıtlıyor? Tabiî yargı yolunu mu saptırıyor? 
Nedir teminata aykırı olan şey? Sıkıyönetim 
ilân ediyorum Konya ilinde, mahkeme kuruyo
rum icra olarak; buna itirazınız yok. Mer'i tat
bikat bu. Anayasa Mahkemesinin mütaaddit 
kararları, bunun Anayasaya uygun olduğunu 
tescil etmiş. Burada da mer'i mevzuata, içti-
Ihata uygun bir tatbikat var. Teminat noktası; 
maznunun muhakeme edildiği anda meselâ; 
Mersin'deki dâvayı Konya'ya nakil, Konya'daki 
dâvayı Erzurum'a nakil; işte burada^ tabiî 
hâkimden ayrılma olduğu için, teminat baJhis 
mevzuudur. O teminatı da ikinci fıkra getir
miştir. Nasıl getirmiş? Yüksek Hâkimler Ku
rulunun olumlu mütalâası alındıktan sonra an

cak Bakanlar Kurulu mahkemeyi kaldırabilecek 
veya nakli yapabilecek. Yüksek Hâkimler Ku
rulu en büyük bir Anayasa teminatı müessese
si, yargı bağımsızlığı bakımından. Böyle bir 
espriyi, 144'e göre, mçr'i mevzuata göre, tatbi
kata göre ve Anayasanın genel esprisine göre 
sevketmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarıım, bu izahatımla şunu be-
Üiirtımıeik işitiyorum; tasarı, Anayasamın 136 ncı mad
desine göre olağan, hukukî esaslara uygun, mah-
kemtetorin bağumsızlığı ve hâkim teminatı esprisini 
tamamıyle kapsayan bir üslup içinde, espri içinde 
sevk edilmiştir. Karanlık ve karışık bir tarafı 
yoktur; ama şu metindeki; «Türkiye'nin bütün 
çevreleri..» Devlet Güvenlik Mahkemesinin yet
ki alanı bütün Türkiye'dir ibaresi mevcut. Bu 
mesele yine bu maddenin içerisinde mevcuttur, 
Bu, Bakanlar Kurulunun kurduğu mahkemenin, 
bir yerde kurduğu mahkemenin, Türkiye'de mu
ayyen mıntıkada işlenmiş olan ve Devlet gü
venliği aleyhine işlendiği için Devlet Güvenli
ği Mahkemesine sevkedümesi gereken dâvala
ra bakmasına mâni değildir. Sayın Birler hatır
layacaklar, 67 vilâyette 67 tane Devlet Güven
lik Mahkemesi kuramayız. Belki, yalnız Anka
ra'da, İstanbul'da, İzmir'de; büyük şehir mer
kezlerinde kuracağız. Belki bölgeler itibariyle 
kuracağız; ama bir bölgeye kurduğumuz za
man, o böligeye yakın olan vilâyetlerde, yetki 
alanına giren yerlerde işlenen suçlar, o mahke
meye gidecek. Bakanlar Kurulu, bumu geçici 
1 nci maddeye göre, kanunun meriyetiyle birlik
te elbette tespit edip, yargı alanını tâyin ede
cek. 

Bu bakımdan, kanuna uygun olarak kurul
muş olan bir mahkeme; kanunun mer'i olduğu 
tarihte işlenen suçlara bakacak bir mahkeme, 
tek istisnası geçici 21 nci madde. Geçici 21 nci 
madde istisna. Neyin istisnası gibi arkadaşlar? 
Söyleyeyim; Anayasanın 12 nci maddesi «Eşit
lik» ilkesi koymuştur. «Hiç bir şahsa, aileye, 
zümreye imtiyaz tanınamaz.» Ama, bir Tabiî 
Senatörlük Müessesesi vardır, istisnadır; eşitliği 
de ihlâl eder, belli bir şahsa imtiyaz tanır ma
hiyettedir; ama Anayasa içerisinde istisna mü
essesesi doğmuştur. Bunu değiştirmek Anayasa 
değiştirmekle mümkündür. Burada da geçici 
21 nci madde bir istisna hükmüdür. Sıkıyöneti
min elinde bulunan, açılmış dâvalara sıkıyöne-
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tim kalktıktan sonra devam edecek. Bunu çok 
tartıştık. Dosyaları agâhtır, 1 100 şahitli dosya 
vardır, yargıya olan güven meselesidir; netice-
lendirinceye kadar sıkıyönetim mahkemesi gö
recektir bunları. Paket halinde olan, henüz açıl
mamış dosyalar varsa, bunlar da Devlet Güven
lik Mahkemesine gidecektir; ama Devlet Gü
venlik Mahkemesinin kurulmasına dair kanu
nun meriyetinden sonra işlenen suçlar için bu 
Mahkeme genel prensip olarak yetkilidir. On
dan evvel işlenmiş olan suçlara elbetteki bak
mayacaktır, ta ki, geçici 21 nci maddedeki 
tarif içerisinde kalmış olmasın. 

Saygılar sunarım. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çok selis konuştuğum iddiasında değilim; 

ama sanıyorum sözlerim anlaşılmayacak biçim
de de değil. Ben neler söyledim, Sayın Öztürk 
neleri savundu; bir küçük karşılaştırma yap
maya izninizi rica ediyorum. 

Daha evvel de şunu ifade etmek istiyorum; 
Sayın Öztürk yerimden yaptığım uyarmaya rağ
men, yapmaması gereken bir şeyi yaptı; ondan 
da üzüldüm. «Bir belge tümüyle ya geçerlidir, 
itibar edilir yahut edilmez» diye buyurdular; 
doğrudur. «Bunun, biraz evvel okuduğum kıs
mına sahip çıkıyor, diğer kısmına niye saJhip 
çıkmıyoruz1?» dediler ve okumaya başladılar. 
İzninizle bir de ben okuyacağım. 

^Partilerarası Anayasa Komisyonunda, Dev
let Güvenlik Mahkemesiyle ilgili olarak yapı
lan görüşmeler sonunda, bu mahkemenin kuru
luşu, başkan ve üyeleriyle savcılarının atanma
sı, görevleri ve yetki alanı, yargılama ve ka
nun yollarına başvurma usulleri üzerinde pren
sip anlaşmasına varılmıştır.» Ben yerimden, bir 
cümle daha var Sayın öztürk, lütfen onu da 
okuyunuz dedim. «Okuyacağım, geleceğim» di
ye buyurdular; ama okumadan indiler. O cüm
leyi ben okuyayım. 

.«Anlaşma sağlanamayan (konular, ayrıca be
lirtilmiştir». O da bu belgenin içindedir. 

Sayın Öztürk bunu yapmamalıydı. 
ıSEYiPİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hangi ko

nu o? 
İSMAİL -HAKKI BİRLER (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki, partiîer-

arası Komisyonda mutaibık kalınan husus; bu 
mahkemelerin kaç tane olacağı, nerede kurula
cağı ve ilk kuruluş'ta yetki alanlarının ne olaca
ğının, bu mahkemelere vücut verecek olan bu 
kanunla belli edilmesi yolunda idi. Bunun hilâ
fına bir cümle dinlemedik. Ne dinledik? Ge
çici 1 nci madde ve Anayasanın geçici 21 nci 
maddesiyle ilgili bâzı mütalâalar dinledik. Eğer, 
Sayın Başkan, kanunun 2 nci madesiyle ilgili 
'görüşmeler sırasında geçici 1 nci maddeye • ve 
dolayısıyle Anayasanın geçici 21 nci maddesine 
(benim de temas edöbilmıeme müsaade buyuru
yorlar ise ,o mütalâalar karşısında kendi görü
şümü de arz imkân ve fırsatını bulurum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 136 nci 
maddesi değişti, altı yeni fıkra eknedi; doğ
ru. Metin, Anayasanın metnine girdi; tamam. 
Bunun bir de gerekçesi var. Bu .gerekçeyi biz 
Sayın Öztürk'le beralber yazdık. Hani bir za
manlar modaydı; «Anayasayı bu parmaklar 
yazmıştır.» bu -gerekçeyi de Sayın Öztürk'ün 
parmaklarıyle benim parmaklarım yazdı. Ne 
diyoruz orada? 

[«Devlet Güvenlik: Mahkemeleri, ihtiyaca gö
re belli bölgelerde görev yapmak üzere kurula
cak ve yetki alanları önceden tespit edilecek
tir.» Ne ile ? Kanunla. 

Değerli arkadaşlarım, bu belge, bir öz*el usul 
içerisinde kurulmuş, Partilerarası Komisyonun 
mutaibakat belgesi. Hem değeri var, hem değeri 
yok. Bana göre var. Bu da Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının değişen 136 nci maddesinin 
gerekçesi. Bunun da mı değeri yok? E, hani 
Anayasaya uygun kanun yapıyoruz? Anayasa 
gerekçeleri, ne zamandan beri Anayasanın tümü 
ile birlikte mütalâa edilmekten çıktı? 

Aziz arkadaşlarım, özetliyorum, sabrınızı 
suiistimal etmeyeceğim. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin nerede, 
kaç tane kurulacağını ve yetki alanlarının ne
releri kapsayacağını, bu kanunda ve bu 2 nci 
madde ile belirtmek zorundayız; eğer Anaya
saya uygunluğu sağlamak istiyor isek, eğer ger
çekten bir centilmenlik anlaşması içerisinde 
sürdürülen Partilerarası Komisyon çalışmala
rına aksi bir davranış içine girmek istemiyor 
isek. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili? Yok. 
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Bir önerge vardır, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
İkinci maddenin aşağıda yazılı olduğu bi

çimde değiştirilmesini öneririz. 
Madde 2. — Devlet Güvenlik Mahkemele

rinin, hangi illerde, ne milktarda kurulacağına 
ve bu mahkemelerin ilk kuruluşta yargı çevre
lerinin tayinine, Yüksek Hâkimler Kurulunca 
karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerekti
ğinde yarığı çevrelerinin 'değiştirilmesine veya 
(bu mahkemelerden ıbir veya birkaçının kal
dırılmasına, Yüksek Hâkimler Kurulunca ka
rar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Dev
let Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde 
Ibunlar numaralandırılır. 

Denizli İstanbul 
Hüdai Oral Reşit Ülker . 

'Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Mahkeme kurulu ve yedek üyeler 
Madde 3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri; 

bir Başkan, iki hâkim ve iki askerî hâkim üye
den teşekkül eder. 

Her Devlet Güvenlik Mahkemesinde, ayrıca 
biri hâkim, diğeri askerî hâkim iki yedek üye 
bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tasa

rısının 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
(biçimde değiştirilmiştir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bir başkan, 
ikisi hâkim ve ikisi askerî hâkim olmak üzere, 
dört üyeden teşekkül eder.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KıİNEL (İstanlbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır. Önengenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Katoul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Baş
kan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu made ile mi ilgili efendim? 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bu madde ile 

ilgili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, bu 

madede «Bir Başkan, iki hâkim, iki askerî hâ
kim üyeden teşekkül eder» diyor. 

Askerî hâkimlerin özlük işleriyle ilgili ola
rak ayrıca bir madde tedvin edilmiş; ek mad
de 4. 

Şimdi benim öğrenmelk istediğim şu: Ek 
madde4'teki konu; tâyin edilecek olan askerî 
hâkimlerin özlük işleri, bugünkü statüsünden 
farklı olarak, yine bir kumandanlığa bağlan
ma şeklinde oluyor. Özlük işleri, üst rütbede 
de olsa, bir kumandanlığa bağlı bulunan iki as
kerî hâkimin böyle bir mahkeme teşekkülünde 
(bulunması hangi ölçüde ihtisas mahkemesi ta-
biatiyle mağdaşır? 

.BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, Ana
yasanın 136 ncı maddesine eklenen altı fıkranın 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kaibul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
ibul edenler.. .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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içerisinde askerî hâkimler hakkında (özlük iş
lerine dair olarak) şu ibare mevcuttur. «Askerî 
hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yardımcı
larının atanmaları ise özel kanunlarında göste
rilen usule göre yapılır.» 

iSoru sahibinin mevzuuibalhsettiği 4 ncü mad
de, askerî hâkimlerin tâyin, terfi, özlük işlerin
deki usul nasıl ise, bu mahkemeye atanmış bu
lunan aslkerî hâkimlerin de aynı usule tabi ol
duğuna dair kayıt getirmektedir ve Anayasanın 
tadil edilen bu hükmüne paraleldir. 

'Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — ,Soru cevaplandırılmıştır. 
3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•Cumlhuriyet iSavcılığı 
Madde 4. — Her Devlet Güvenlik Mahke

mesi nezdinde bir Cumhuriyet Savcısı ve yeteri 
kadar Cumhuriyet Savcı yardımcısı bulunur. 

[Birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi 
aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teşkilâtı ile 
yetinildbilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki 
'Cumhuriyet iSavcı yardımcılarının miktar ve 
nispeti, Adalet Bakanlığınca tespit edilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili ? Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
flbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBaşIkan ,üye ve Cumhuriyet Savcı ve yar
dımcılarının nitelikleri 

Madde 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanı ile iki asıl ve bir yedek üye, birinci sı
nıfa ayrılmış hâkimler arasından;, iki asıl ve 
bir yedek üye, 'birinci sınıfa ayrılmış askerî 
ıhâkimler arasından; Cumhuriyet Savcısı, birin
ci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları arasın
dan ve Cumhuriyet Savcı yardımcıları ise, Cum
huriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından 
atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? 

Buyurun Sayın Birler. 
BMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yine Anayasa açısından konuyu dikkatleri

nize sunmak istiyorum. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı ve iki 
sivil üyesi ile bir yedek üyesi ve savcısı birin
ci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından tâyin edil
mek isteniyor. 

136 ncı maddeye eklenen 2 nci fıkrayı - ki, 
136 ncı maddenin böylece 3 ncü fıkrası oluyor -
izninizle aynen okuyorum: «Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde bir başkan," dört asil ve iki ye
dek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yar
dımcısı bulunur. Başkan, iki asıl ve bir yedek 
üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
CumJhuriyet savcıları arasından;» 

Demek ki, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
başkanı, iki sivil hâkim üyesi ve bir yedek üye
si ile savcısı birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 
arasından değil, birinci sınıfa ayrılmış hâkim
ler ve Cumhuriyet savcıları arasından atanacak
tır. Bunu sayın Komisyonun da dikkatine sunu
yorum. Anayasaya lâfzen de aykırıdır, ruhen 
de aykırıdır. Bu, Komisyonda uzun tartışmala
ra da konu olmuştur. Meclis Anayasa Komis
yonunda da tartışma konusu olmuştur. Varılan 
sonuç, .güdülen hedef şu idi: Cumhuriyet savcı
ları arasından mahkemelere üye tâyin edilebil
sin, başkan tayin edilebilsin; hâkimler arasın
dan savcı tayin edilebilsin. Bu espri içerisinde 
madde tedvin edildi, Anayasa maddesi haline 
geldi. Bu metin Anayasaya lâfzen dahi aykırı. 

Şiiındıi bunu lıiiç söyLememieım ve Anayasa Mıah-
kemıes'ine bir iptal söbebi olarak da bumu götürme
miz belki bâzılarmızca daha uygun gelir idi; 
ama maksadımız o değildir. Maksadımız; Yü
ce Meclisin çıkardığı kanunların sahiden Ana
yasaya uygunluğunu sağlamak, uygun olarak 
çıkmasında küçük de olsa bir katkıda bulun
maktır. 

ISaym Komisyonun dikkatine bir hususu da
ha arz ediyorum: Yine metinde askerî hâkim
ler için kullanılan tabir şu: «İki asıl ve bir 
yedek üye, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâ
kimler arasından» deniyor. Askerî Hâkimler ve 
Savcılar Kanununda «Birinci sınıfa ayrılmış» 
tabiri yoktur, «Birinci sınıf» tâbiri vardır. Bi
naenaleyh, bu tabirin de düzeltilmesi gerekir. 
Tamamen redaksiyonla ilgili bir konu, Komis
yonun takdirlerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. 
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5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
fbul*edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atama 

Madde 6. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, Cumhuriyet 
savcılığı ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı ata
malarında, Bakanlar Kurulunca her boş yer 
için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar ara
sından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimle
rinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, 
Cumhuriyet Savcısı ve yardımcılarının atanma
ları Yüksek Savcılar Kurulunca, askerî hâkim
lerden üye, yedek üye ve savcı yardımcıları
nın atanmaları ise, özel kanunlarında gösteri
len usule .göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan, üye 
ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet Savcı ve yar-
dmıeıarı üç yıl için atanırlar, süresi bitenler 
yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlyamcaya kadar, 
öncekilerin görevi devam eder. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, asıl 
ve yedek üyelikleri ile Cumlhuriyet Savcılığı ve 
yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre 
içinde Yüksek Mahfkemelere seçilme hali ayrık 
olmak üzere, başka yer veya göreve atanamaz
lar. Ancak, bu süre içerisinde görevlerde her
hangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, yu
karıdaki hükümler gereğince ve onbeş gfnı 
içinde yeni atamalar yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma
sına dair ikinci maddede yazılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin Resmî Gazetede yayımını 
tafcibedeıı onbeş gün içinde atamalar yapılır 
ve atananlar, dertti al görevlerine baslarla. 

Bu maddede yazılı onbeş günlük sürenin; 
ilk on günü içinde Bakanlar Kurulu aday gös
terir. Sonraki beş gün içinde yetkili Kurul ve 
merciler atamaları yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkana ve üyeliklere vekâlet 
Madde 7. •— Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Balkanının kanunî sdbeplerle görevi başında 
'bulunmamasi hallerinde, Başkanlık görevi, asıl 
üye hâkimlerin en kıdemlisi tarafından yerine 
getirilir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunma
yan asıl üye hâkim yerine yedek üye hâkim; 
asıl üye askerî hâkim yerine de, yedek üye as
kerî hâkim mahkeme kuruluna katılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici görevlendirme 

Madde 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül 
edemediği hallerde, boş olan üyelikler, Yüksek 
Hâkimler Kurulunca, diğer bir Devlet Güven
lik Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine ge
çici yetki verilmek suretiyle doldurulur. 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, 
Yüksek Savcılar Kurulu, bir Devlet Güvenlik 
Mahkemesi nezdindeki Cumlhuriyet Savcı yar
dımcılarından bir veya bir kaçını, başka yer 
Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde, o yer 
Cumhuriyet .Savcısının isteği üzerine geçici ola
rak ıgörevlendirebilir. 

BAŞKAN — Madde 8 üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili? Ydk. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - t i 

Görev 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevi 
Madde 9. — Devlet Güvenlik mahkemeleri

nin .görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141 nci 

maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde; 
161 nci maddesinde; 163 neü maddesinin bir, 
iki ve üçüncü fıkralarına ve 168, 169, 171 ve 
172 nci maddelerinde yazılı suçlar : 

B) Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlü
ğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendik
leri ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il-
'gilendirdikleri takdirde, aşağıda yazılı suçlar; 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 
145, 158, 159 ve 162 nci maddelerinde ve 163 
neü .maddesinin dört, beş ve altıncı fıkralarında 
ve 164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 nci madde
lerinde, 191 nei maddenin ikinci fıkrasında, 
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193 ncü maddenin ikinci fıkrasında ve 201, 234, I 
235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 
271, 296 nci maddelerinde; 311 ilâ 315 nci mad
delerinde; 369 ilâ 374 ncü maddelerinde; 376 
ilâ 382 nci maddelerinde 384 ilâ 388 nci madde
lerinde; 390 ilâ 394 ncü maddelerinde; 401 ve 
403 neü madelerinde; 448 ilâ 452 nci maddele
rinde; 464 ncü maddesinde; 495 ilâ 500 ncü 
maddelerinde; 512 ve 517 nci maddelerinde ya
zılı suçlar; 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, rad
yo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haiberleş-
me araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen 
hırsızlık suçları; 

3. 10 . 2 . 1963 tarih ve 171 sayılı.Toplan
tı ve Gösteri Yüriiyüşü Hürriyeti hakkında Ka
nunda, 15 . 7 . 1963 gün ve 275 sayılı Toplu 
tş Sözleşmesi, Grev ve Lo'kavt Kanununda ve 
22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununda yazılı suçlarla, 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun değişik 12 nci maddesinde 
yazılı suçlar; 

C) A ve B bentlerinde yazılı bir suçu işle
mek veya gizlemek maksadiyle veya bu suç 
vesilesiyle yahut bu suçla umumî veya müşterek 
bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar; 

Yukarda belli edilen suçları işleyenler, bun- | 
ların suçlarına iştirak edenler; sıfat, meslek 
ve memuriyetleri ne olursa olsun Devlet Gü
venlik Mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatı 
ile ve görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yar- j 
gılayacağı kişilere ilişkin, 44 sayılı Anayasa | 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulle- I 
ri hakkında Kanunun 20 nci maddesinin 3 nu
maralı bendi hükümleri saklıdır. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Demokratik Parti Grulbu adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Demokratik Parti 
Grulbu adına. I 

•Sayın Akmumcu, iSaym Önder şahısları 
adına. 

D. P. GRUBU ADINA İLHAN EGEMEN 
DARENDELİOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Demokratik Parti Grubu olarak, Devlet 
Güvenlik mahkemelerinin kurıılınıasına karşı I 
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olmadığımızı, daha evvel grup adına konuşan 
arkadaşlarımız ifade etmişti. Ancak, 9 ncu 
madde kapsamına alman Türk Ceza Kanunu
muzun 163 ncü maddesinin de (Güvenlik mah
kemeleri tarafından o madde kapsamıma giren
lerin de) güvenlik 'mahkemeleri huzuruna ge
tirilmesine karşı olduğumuzu ifade etmek iste
rim. 

Aziz arkadaşlarım, 1950 yılından bugüne 
kadar, bilhassa 1960 ihtilâlinden (bugüne kadar, 
Türkiye'de birçok hâdiseler . olmuştur. Fakat 
bu hâdiselerin akabinde, bir güvenlik mahke
mesinin kurulması asla söz konusu olmamıştı. 
Ne zaman ki, Devletin bütünlüğüne, Türkiye 
Cumhuriyetine, milletin ve vatanm bütünlüğü
ne silâhlı bir tecavüz vâki olmuştur; o zaman 
ınillet olarak, Büyük Millet Meclisi olarak, 
bilhassa güvenlik mahkemelerinin kurulması
nın zaruretine inanmış olarak, bu kanunu bu
raya getirmiş bulunuyoruz. 

Yalnız aziz arkadaşlarım, kanunun kapsa
mına giren suçlar arasındaki, 163 ncü madde 
biliyorsunuz lâikliğe aykırı suçlardır; yani 
Türkiye'de henüz vuzuha erişmemiş bir düşünce 
sisteminin mensuplarının suçlarıdır, bunlar da 
alınmış. Türkiye'de kimse inkâr edemez ki, 
evinde üc sene evvel, beş sene evvel veya 10 sene 
evvel babası için mevlüt okutan insanlar, âyin ya
pıyor diye tevkif edilmiştir. Nurcudur denmiştir 
Süleymancıdır denmiştir tevkif edilmiştir. Hat
tâ aziz arkadaşlarım, bu kürsüden, bundan ev
velki Dahiliye Vekili bile, örfî İdarenin uzatıl
ması karan anında, (15 gün evvel) söze başlar
ken, 35 aşırı sağcının da âyin yaparken yaka
landığını söylemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, tekrar ifade etmek is
terim ki, Islâmiyette âyin yoktur; übadet var
dır. İbadet ise açıktır. Âyin; o zaman da söy
ledim; Hıristiyanlıkta vardır, Mason teşekkül
lerinde vardır. 

Şimdi, adalet mekanizmasında, adlî hata ola
rak, birçok masum Müslümanm, adalet huzuruna 
getirildikten üç ay, beş ay veya 'hattâ bir se
ne, birbuçuk sene sonra serbest bırakıldığı, 
suçsuz olduğu çok görülmüştür. Şimdi, böyle 
memleketin bütünlüğüne matuf hareketleri yar
gılayacak bir mahkemenin huzuruna, âyin yap
tı baihanesiyle veya mevlüt okuttu bahanesiyle 
•bir vatandaşımız, 3 - 5 vatandaşımız da gelirse, 
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bu kanunun asaleti küçülür. Dalha doğrusu 
gölge düşer. Aslında lâiklik vuzuha kavuşıma-
-mıştır, dedim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun huzu
runuza getirilirken, gerekçesinde zikredilen 
eli silâhlı eşkıyaya karşı dur demenin bir mâ
nası vardı. Yani, bu kanunun Büyük Millet 
Meclisine silâhlı eşkiya kıyama kalktıktan son
ra getirilmesi düşünülmüştür. Yoksa Müslüma-
nm âyin yapması veya ibadet yapması, mevrut 
'okutınıası filân mevzuuibaihis değil. 

Şimdi biz, eli silâhlı eşkiya ile, daha doğru
su Türk polisine, Türk Devletinin güvenlik kuv
vetlerine tetik çöken ile, evinde tespih çekeni tef
rik edemeyen bir zihniyetin eline, bu teşkilâtı 
verirsek (çünkü böyle olmuştur bu memleket
te, maalesef böyle olmuştur) eski durumu getir
miş oluruz. Silâhlı eşkıya ile Müslüman yan-
yana getirilmiştir; aynı mahkemede yargılan
mıştır. O zaman bu mahkemenin asaletine 
gölge ılüşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söylerken, 
bu ifadeyi size hatırlatırken, bundan iki saat 
•evvel muttali olduğum bir hâdise de beni ren
cide etti. O da şu; orada oturan bir arkadaşı
mız, bu memlekete Başvekil vermiş olan bir 
bölgeden çıkan arkadaşımız Hüsamettin Ak-
mumcu'ya, Adalet Partililer, «Yeşil komünist» 
diye bağırdılar. 

Aziz arkadaşlarım.. 

CEVAT ÂDEMOĞLU (Kocaeli) — Yalan 
söylüyorsun. 

D. P. GRUBU ADINA İLHAN EGEMEN 
DARENDELİOĞLU (Devamla) — Yalan söy
lemiyorum. Siz yalan söylüyorsunuz. 

Şu Adalet Partililer, «Yeşil komünist!» di
yen gafil Adalet Partililer, Marksist ile Müs-
lâmaııı ayırdedemeyecek kadar gaflet içinde
dirler. Bu mahkemenin başına getirdiğimiz in
sanlar da, sizin gibi gaflet içerisinde bulunur 
ise, o zaman, Müslünıanla, namussuz, hain bir 
arada yargılanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu... 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (De
vamla) —• Bu Türk milletinin... 

BAŞKAN —• Bayın Darendelioğlu, iyi bir 
ahenk içine girdi Meclisimiz. Lütfen 9 ncu 
madde üzerine fikirlerinizi teksif ediniz. 

j İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (De
vamla) — Teksif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz Sayın Akmumcu'yu niçin 
savunuyorsunuz1? Kendileri savunabilirler efen
dim. Kendilerinin de söz hakkı var. Lütfediniz 
de 9 ncu madde, üzerinde görüşünüz.. Güzel 
bir ahenk içinde gidiyoruz. Çok rica edece
ğim. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (De-
vaımla) — Sayın Başkanım, kapatıyorum. 

Yalnız,, istirham ederim. Bu kürsüden biraz 
,cvvel şahsî davalarını müdafaa eden arkadaş
larımız oldu. Ben bunu şahsî dava olarak değil, 
imilletin dâvası olarak huzurunuza getirdim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Avukatları mı
sın? 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (De
vamla) — Bir arkadaşı tenkit etmiyorum, bit' 
'zihniyeti tenkit ediyorum. O arkadaşın da kim 
.olduğunu bilmiyorum. Hangi arkadaş «yeşil 
komünist»' dedi, adını da söylemiyorum. Benim 
tenkit etmek istediğim bir zihniyettir aziz ar-
ıkadaşlariım. Onun iç'in, hani o zihniyetin men
supları gilbi bu mahkemelerin başına da böyle 
insanlar gelir ise, bu kanunun asaletine gölge 
düşürür diyorum; maksadım odur. 

Onun için, grup olarak teklifimiz, bu 9 ncu 
maddeden Ceza Kanununun 163 ncü maddesi-
ııin çıkarılmasıdır. 

Hepinizi saygıyld selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Refelt Sezıgin, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN 
'(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Aslında, tasarının 9 ncu maddesi üzerinde, 
Meclisin şu andaki durumu itibariyle grup adı
na söz aOmak niyetinde değildik. Ancak, bir me
seleyi vuzuha kavuşturmak ve bâzı hususları' 
da tespit etmek bakımından söz almakta zaruret 
nıeydanaf geldi. 

Evvelâ, 9 ncu maddeyi, maksadı bakımından 
ısarih hudutları içerisinde tespit etmek lâzım
dır. Çün'kü yarın, «Devlet Güvenlik MialhkemeSi 
kanun tasarısının kapsamına öyle suçlar sokul
du ki, Adalet Partisi öyle suçlan soktu ki-
müslümanlarm aleyhinde is'timal edilecektir ve 
İbu kanunla müslümanlar hapishanelere girecek-
•tir.1») gibi bir beyan ile -karşılaşabiliriz. Böylo 
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.bir beyan ile karşılaşmamak için meseleyi açık- ; 
lama'k lâzımdır. : 

Kanun tasarısı dikkatle okunur ise, (9 nen \ 
maddeyi aynen okuyorum) Madde 0. — Fıkra 
(b) - «..Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilen
dirdikleri takdirde...» diyor, aşağıdaki yazılı 
suçlar geliyor. 

Benden evvelki konuşmacı .('bu maddelerde-
yazılı olan) Türk Ceza Kanununun 162 den 
sonra, 163, 164 ncü maddelerini dikkate almak1 

suretiyle sanki, ibâdet yapmakta bulunan biı« 
niüslüman Türk'ün bu kanunun hükümlerine 
istinaden Devlet Güvenlik Mahkemelerine sevk 
edileceği gibi bir mâna çıkarmaktadır. Böyle 
bir m/esele yoktur. Kimin aleyhine Devletin gü-
(Veliliğini tehdit eden bir fiili herhangi bir ş̂ahıs1 

işlerse; bu şahıs bir .milletvekili de olabilir, bir 
hâkim, subay veya bir din adamı da olabilir. 
Buradaki kıstas, fiili işlediği iddia olunan şah-1 

sın kaselinin mücerret, devletin güvenliğini teh
dit eden bir fiil olmasıdır. 

Binaenaleyh, namaz kılan, ibâdet yapan, teş
bih çeken Mr müslüman vatandaşın Devlet Gü.-. 
ivenlik Mahkemeleriyle ilgisi, sureti kafiyede* 
bahis konusu değildir; açı'ktır bu. 

Eğer, basit ve iptidai hukuk bilgisine sahip 
olabilirsek ve kanun tasarısını bu dikkat ilen 
.(sadece) okursak, böyle bir hükme varmamız 
mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi Türkiye'de1 

40 milyon nüfus var. Elhamdülillah bunun % 
99,,5'u da müslümandır. Bunlar yani, namaz kı
lıyor, Kur'anı Kerim okuyor ve ibâdetini yapı- ; 
yor diye hapishanelere mi sokuluyor veya soku
lacak? Böyle bir me'sele bahis konusu değildir. 
Böyle bir şey bahis konusu olsa, bu tasarı Ada
let Partisi ve bu koalisyonu teşOril eden siyasî 
partiler tarafından bu Meclise getirilmez, geti
rilemez. Böyle bir şey bahis mevzuu olmaz. 

Bu, zannediyorum ki, tasarıyı tetkik etme
den, iptidai bilgilerle; onun dışarısında sadece, 
siyasî rekabet sebebiyle Adalet Partisini itham 
ve jurnal etmek maksadına matuf bir siyasî be
yandan ibarettir. Böyle bir şey bahis mevzuu 
olamaz. 

AHMET MUKADDER ÇlLOĞLU (Burdur) 
— Sen ona bakma, onun aklı buna ermez. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Demagoji yapmayın. Bu hâdiseler 
Türkiye'de vuku bulmuştur, ben bunları söyle
dim : Bunu inkâr etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, demin de 
ricada bulundum. Lütfen... 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Masum nıüslümanlar tevkif edilmiş
tir. 

A. P. GRUBU ADİNA REFET SEZGİN (De
vamla) — Vuku bulmuş hâdiseler münakaşasını 
yapmıyoruz. Fakat bana bu kürsüden, «Dema-
g'\"İi yapmayınız» diye hitabeden muhterem ar
kadaşını, asıl demagojiyi kendisi burada yap
maktadır; bundan ötesinde de vatan sathında 
yapmaktadırlar. 

Bir taraftan dün bu Mecliste kabul edilen 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı mü
nasebetiyle (partilerinden hiç kimse olmadığı 
hülle) bir grup sözcüsü çıkarak, her madde üze
rinde, «Kolektivist bir kanun tasarısını getiri
yor» diye bize hücumlarda bulundular, yanlış 
ve haksız iftiralarda bulundular, gerekli cevap
larını da verdik. 

Dikkatinize arz ediyorum ve Meclisin zabıt
larına tescil ediyorum: Bunları seçim zama
nında, yeri gelince elbette istimal edeceğiz. 

Şimdi, «Biz sağda bir partiyiz, komünizmin 
karşısındayız» diyorlar. Bu tasarı münhasıran; 
hepimizin gözleri önünde cereyan etmiş bulunan 
ve hepimizin ibretle, hüsran ile şahidi olduğu
muz; komünistlerin yarattığı hâdiseler sebebiy
le, «Bu kabil hâdiseler bir kere daha memleke
timizde tekerrür etmesin; Devletimizi, Cumhuri
yetimizi teminat altına alalım» düşüncesi içeri
sinde; Türkiye'yi kızıl komünizmin bir memle
keti, bir peyki haline getirmek isteyen gafiller 
için sevk edilmiş bulunmasına rağmen, bu ka
nun. tasarısının müzakeresinde Sayın Demokrat 
Partiden... 

BAŞKAN — Demokratik Parti.. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Komünistler için söylemedim, yanlış 
anlaşılmasın. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bir dakika 
efendim, bir dakika. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Komünistler için söylemedim. 
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EEFET SEZGİN (Devamla) — Böyle bir 
konuşmaya lüzum yok. Müsaade etsinler de 
efendim; arkadaşımız galiba... 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, bir daha 
teşrif edersiniz, beyanınızı tazalersiniz efendim. 
Böyle bir şey yapmayınız, çok rica ederim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Arkadaşı
mız galiba Millet Meclisine çok devam etmediği 
için müzakere usûllerinden de habersiz bulunu
yor. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Evet, sizin gibi. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, bu 
da bir gerçek: Mecliste şu anda, grup sözcüsü 
olarak kendilerinden başka bir tek üyeleri de 
bulunmamaktadır. Bir taraftan komünistlerin 
karşısında olacaksınız; bir taraftan da, komü
nistlerin kökünü kurutmak içiır, fiillerine set 
çekmek için getirilen kanun tasarısının müzake
resinde bulunmayacaksınız. Bunu, Millet Mec
lisinin mikrofonlarından Türk Milletinin aklıse
limime hitabederek, onun hafızasında yer bırak
ması için ifade ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk, Adalet Par

tisi Grubu adına görüşmek üzere buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Madde üzerinde, Grubum adına sayın arka
daşımın beyanlarına ilâveten bâzı hususları 
zapta tescil ettirmek için huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla yapmak 
istediğimiz şey; hürriyetlerin en geniş surette 
istifadesine imkân veren, insan haklarını temi
nat altına alan; hür demokratik parlamenter 
rejimi her türlü tahribe karşı korumaktır, hedef 
budur. 

Mecliste grubu bulunan siyasî partilerimiz, 
Anayasa değişikliğini bu anlayış içinde yaptı 
ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulması 
lüzumunda da, Sayın Demokratik Parti ile gö
rüş birliği içinde olduk. Demek ki hedef; Dev
let nizamını korumak, Devletin varlığını koru
mak, Devleti yıkmak isteyenlere karşı hukukî 
yoldan tedbirler almaktır. Bunu, en açık şekil
de, dikkat ederek, itina ile üzerinde durarak, 
unsurlariylc tespit ettik. Bir endişenin, akla 
gelmesi mümkün ihtimalin, bir faraziyenin or

tadan kalkması için Grubum adına gayet açık 
ve sarih şekilde söylüyorum ve söylemeye de 
mecburum : 

Muhterem arkadaşlarım, her alanda hürri
yetlerin en geniş surette tatbikat bulduğu dev
re, Adalet Partisinin iktidar devresidir. Adalet 
Partisi, bütün hürriyetlerle birlikte, onların en 
kutsalı olan din ve vicdan hürriyetinden bütün 
vatandaşların istifade edebilmesini tatbikatiyle 
teminat altına almış ve buna, kutsal bir hak ola
rak saygı göstermiştir. 

Haber alıyoruz ki, birtakım yanlış iddialar, 
ithamlar siyaset pazarlarına sürülmektedir ve 
bir siyasî nema gibi bundan gıdalanmak iste
yen (Tenzih ederim sayın hatip arkadaşları) 
çevreler de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, din ve vicdan hürri
yeti, itikat hürriyeti, ibadet hürriyeti, telkin 
hürriyeti, (Bütün unsurlariylc Kurucu Meclis
te Anayasanın 19 ncu maddesini savunmuş, o 
şekil almasını müdafaa etmiş bir arkadaşınız 
olarak ifade ediyorum) 6 küsur yıllık tatbikatı
mız zamanında hamdolsun, «Müslümanım» di
yen herkesi huzur içinde tutmuştur. Vicdan 
hürriyeti hiçbir tehlike vasıtası olarak görül
memiştir, tatbikatı da böyle olmuştur; bu bir. 

İkincisi nedir? Acaba, müslümanlar bundan 
zarar görür mü? Allah korusun, iftiradan her
kes zarar görüyor. İftira, (Keşke tedavisini be
raberce yapabilsek) her yerde mağdur ediyor; 
ama müfteri de bir gün meydana çıkıyor. İfti
rayı yapanın da iflah etmediği, hüsrana uğra
dığı bir vakıa. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mahkemeyi kur-
masanız; bugünkü mer'i mevzuata göre, aynı 
isnat ile, aynı iftira ile kişilerin mahkemeye 
gitmesi mümkün. Bugün de ağır cezalara gidi
liyor, oralarda birçok insanlar uzun süre mev
kuf kalıyor, sonunda beraet ediyor; bugün de 
bu mekanizma işliyor. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başka te
minat getirilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde, sıkıyönetim mahkemelerinden çok daha 
üstün teminat vardır. Sıkıyönetim mahkemele
rinin çalışma tarzı muayyen şekil ve usullere 
bağlı : Askerî Yargıtaya gidiyor. Burada o de
ğil; burada, yargı bağımsızlığı ve mahkeme te
minatı altında bulunan Temyiz Mahkemesine 
gidiyor; Yargıtay, tetkik mercii olarak mevcut. 
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Ayrıca, beş kişiden mürekkep bir karma malı- I 
keme (Üç kişilik bir ağır ceza heyeti değil) beş 
kişilik bir heyet meseleyi tetkik ediyor; alelıt
lak 163 neü madde değil, (Bunu zapta geçiri
yorum, yarın tatbikatçılara ışık tutar) yani, 
alelıtlak 163 ncü maddeye mugayir harekette 
bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesine gitmez. I 
Bugün nereye gidiyorsa, orada muhakeme olur: J 
Ta ki, Devletin ülke ve milletin bütünlüğünü 
bozmak isterse nitelikleri Anayasada yazılı 
Cumhuriyeti yıkmak için Habbaş'la işbirliği 
yaparsa, Yesar Arafat'la işbirliği yaparsa; Çin 
malı silâhlarla gelir Cenupta, şurada burada 
falan kisve altında aynı, falanın ve filânın yap
tığı gibi rejim ve devlet aleyhine suikaste teşeb
büs ederse, bu unsurları ihtiva ettiği takdirde 
Devlet Güvenlik Mahkemesi bunu rüyet ede
cektir. 

Biz burada suçları tarif etmiyoruz. Biz bu
rada Devlet güvenliği aleyhine işlenen suçların 
kastını esas almak suretiyle bu kasta giren suç
ları belirtiyoruz : İster uçak kaçırma olsun 
(Menkul mülkiyeti gaspın adına hırsızlık denir; 
ama uçak kaçırma olayını Devlet güvenliği aley
hine işlenmiş suç sayıyoruz kastı varsa) isterse 
telgraf tellerini kessin. İsterse otomobilin lâs
tiğini patlatsın, isterse resmî vazife görenleri 
resmî vazifeden cebren men etsin; kastı cür-
mü, kastı 1 nci fıkrada yazılı unsurları ihtiva 
ediyor ise, ancak o şartla Devlet Güvenlik Mah
kemesine gider. Aksi halde normal, bugünkü 
şekliyle muhakeme olunacaktır. 

Tekrar edeyim arkadaşlarım, «Müslümanlar 
cezalandırılmak için bu tertip yapılıyor» gi!bi 
isnatlar çok çirkin olur. Bunlar yapılmıyor; ama 
'bâzı çevrelerde, gezdiğimiz yerlerde haiber alı
yoruz; (Sayın Darendelioğlu alınmasınlar, ben 
geçen hafta Toka titan geldim) buıgün Türkiye' 
de neler söyleniyor; hayret ettim, haıfsalam al
madı ; bunları, gezdiğimiz yerlerde, duyuyoruz. 
Talbiî, bunların cevapları Meclis tatilinden son
ra verilecektir. 

Müslümanlık, herşeyden evvel sağlam ah
lâk salhübi olmaktır, dürüst olmaktır; kimsenin 
inhisarında değildir. Müslümanlık bir ticaret I 
metaı olmamalıdır, bir istismar mevzuu değildir. 
Kemaliyle hürriyetlerini var olması için çalışan 
(bir parti, elbette ki bütün vatandaşların huzu
runu temin edecek kanunları getirmektedir ve 
(bunların çıkarılmiasına gayret etmektedir. | 
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Anayasa Nizamını Koruma Kanunuyle ilgi-
. li bir teklif olmuş idi, hatırlarsınız değerli ar
kadaşlarım, O zaman da çok kötü tefsirler oldu, 
yanlış anlıaımalar oldu, >o kanun çıkmıadı ama geçen 
'zaman içerisinde «Bu kanun keşke çıksaydı. 
Keşke çıksaydı da 'başımıza bu felâketler gel
meseydi» diyen mümin, müteydin insanları gör
dük değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bölücülüğün her tür
lüsü Devletin yıkılmasına selbebolur: İster sı
nıf kavgasını talhrik edin, ister mezhep kavga
sın tahrik edin, ister bir başka ırk vesaireyi tah
rik edin; bir 'milletin bütünlüğünü böldüğünüz 
takdirde Devlet zaafa uğrar. Zayıf bir Devletin 
Ihiürriyeti koruma gücü olmaz. Evvelâ Devlet 
güçlü olacak ki, 'hürriyetleri koruma imkânı ol
sun. Yıkılmak üzere olan bir Devletin, zayıf bir 
Devletin içerisinde Müslümanm teminatı kalır 
mı? Vicdan hürriyetinin teminatı kalır mı? İşte 
biz onu teminatlı hale getirmek için, hertürlü 
tasallutu önlemek için ve bütün hürriyetlerin 
kemaliyle yaşayalbilmesi için bu tedbirleri biı< 
hukukî manzume olarak getiriyoruz. Yanlış an
lamalara imkân vermemesi için bu açıklamayı 
yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu daiha belirt
meden geçemeyeceğim. Devleti yıkmanın yönü 
yoktur. Devleti yıkma hedefine yönelen hareket 
nereden gelirse gelsin Devlet kendisini korumak 
zorundadır. Bir taraftan, gelene müsaade ede
lim, yıkılsın Devlet; bir taraftan gelene müsaa
de etmeyelim-, kavga edelim; olmaz bu. Devleti 
korumakta beralbersek, beraberliğimizin gere
ğini yerine getireceğiz.. Suç himaye görmez : 
Suçu kim işlerse işlesin, kanun nazarında ge
nellik esasına, eşitlik esasına göre tatbikatın ge
reğini görür, ceza neyse tayin edilir. Türkiye' 
de 40 milyon vatandaşımız vardır. Bunun % 99,5 
'u hamdolsun Müslümandır; ama hapisanelerde 
yatanların adedine bakarsanız şudur, şudur, şu
dur. Demek ki, büyük ekseriyette, kahir ekseri
yete, suç işlemeyen temiz yürekli masum ekseri
yete hiç bir şey yoktur. İftirayı kaibul ederini, 
iftira her yerde olalbilir; ama iftiranın da başka 
yolları, başka cezaları vardır. Onu önlemek için, 
mevzuatımıza başka tedbirler getirilmiştir. 

Teşekkür ederim, sayglar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı İsmail Hakkı Tekinel, buyurun. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanlbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

'Demokratik Parti sayın milletvekili Daren
de lioğlu; tasarının Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Görevi başlığını taşıyan 9 ncu maddesi
nin «A» bendinde yazılı 1B3 ncii maddesinin 1, 
2 ve 3 neü fıkralarının, bu mahkemenin görevi
ne ithal edilmesi konusunda. bir beyanda bulun
du, 

Bu nedenle söz almış Inılunuyoi'um. Eksik 
incelemeye müstenit hatalı bir sonuca varmışlar
dır, müstenidatım takdim edeceğim. 

Anayasamızın 1.% ncı maddesinde bir deği
şiklik yaptık. Bu değişikliği yapan, Hükümet 
değil, Türkiye Büyük Millett Meclisidir. Bura
da, aynen şu büküm vardır : «Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğü, h'ür demokratik düzen ve 
»(dikkaJtinizi çekiyorum) nitelikleri Anayasada 
helirtilen Cumhuriyet. aleyhine işlenen ve doğru
dan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurulur» 

Şimdi, nitelikleri Ana.ya.sada. belirtilen Cum
huriyet nedir? Bunu tespit edelim. Anayasamı
zın 2 nci mıaddesi; «Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilke
llere dayanan, millî, denıo'krıatik, lâik ve sosyal 
ibir hu'kuk devletidir» der. Bu itibarla lâiklik 
k'onusu, Cumhuriyetin nitelikleri arasında bağ
layıcı bir unsurdur. Aslında, bu konuda hiç kim
senin bir itirazı da yoktur ve olması da müm-
Ikünl değildir'^ 

Simidi, Anayasanın 2 nci maddesi ve Ana
yasamızın 136 ncı maddesinde yapılan değişik-
dikle ilgili olarak bütün unsurlar gözünü nd e 
ıtuitulursa; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
'başlıca görevleri; Türk Ceza Kanununun «Dev-
iletin Şahsiyetine Karşı Cürümler» başlığını ta-
işıyan 12ı5 nci maddesinden 174 ncii maddesine' 
kadar olan maddelerde tadat edilen suçlardır. 
Bunların tamama 136 ncı madde de gösterilen 
'unsurları ihtiva etmediği için tasarıda yer al
mamıştır. 163 ncii madde de, «Devlet Aleyhine 
(İşlenen 'Suçlar»1 bölümünde yer almış bulunmak-
]tadır. 163 ncii madde metni de, açıkça tespit 
edildiği gibi 6 fıkradan ibarettir. İlk fıkrası; 
lâyikliğe aykırı olarak, Devletin içtimaî ve ikti
sadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarını 

I kısmen de olsa dinî esas ve1 inançlara uydur-
\ ıma'k amacı ile cemiyet tesis, teşkil, tanzim, sevi?} 
i veya sevk ve idare edenler içindir. 

İkinci fıkra, bu cc'mıiyetlcrc girmeyi kolay
laştıranlar ve teşvik edenler hakkında basit bir 
cezayı Öngörür. 

Üçüncü fıkra, dağılmaları emredilmiş olan, 
yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam altında 
'.veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden tesis, 
'teşkil, tanzim veya sevk ve idare edenler ha'k-
ikmda verilecek cezaların, artırılmasına müte
dairdir. 

Şimdi sayın arkadaşınım, kanun tasarısında 
yer alan hu iki fıkra hakkında ümit ediyorum 
'ki, herhangi bir itirazı yoktur. Bunlar, Anaya-» 
sanın 2 nci maddesinde yazılı temel unsurlara 
aykırı davnahmak .maksadı ile teşkilâltlanmi'Ş 
(toplulukları hedef ahmaktadır. Eğer, kendileri
nin dediği gibi; basit telâkki edilen konularda 
bu mahkeme görevli kılınmak istense idi, T. C. 
Kanununun 163 neü maddesinin 3, 4 ve 5 ve 
16 ncı fi'kraalrı da tasarı metninde yer alırdı. 
14, 5 ve ve 6 ncı fıkralarda uns'urları tadat edi
len suç; siyasî menfaat veya şahsî nüfuz temin 
ive tesis .eylemek maksadı ile, dini veya dinî his* 
siyatı veya, dince mukaddes tanınan şeyleri âlıeJt 
ederek, her ne suretle oluma propaganda yap
maktan ibarettir. Elbetteki, kanunda, yazılı suç-' 
l an işleyen kimselerin tecziye edilmesi şarttır. 

' Anayasanın, koymuş olduğu esaslar içerisin
de ve Anayasaya uygun olarak getirilen bir 
(hükmün, yanlış yorumlanması doğru değildir. 

Bu itibarla, kanunların iyi yapılması, değru 
lolarak tanzimi edilerek yürürlüğe konması ile; 

I 'uygulayıcı] arın yaptıkları ımuam el eleri birbiri-
! ne karıştırmamak lâzımdır. Kanundan şikâyeıfe 
! yerine, uygulayıcıdan şikâyet, etmenin belki 
! doğru olduğunu düşünmek mümkündür. Uygu-
! layıcı hakkında şikâyetler var ise, elbetteki 
j <bunlar, uygulayan yetkili mercilerde dikkate 
| 'alınacaktır ve alınması da lâzımdır. 
| (Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim- : Sa-
I ;ym Darıendel'ioğlu arkadaşımızın ifade ettiği 

maksaıt tah'tuidla herhangi bir kodifikasye-n, 
fasla ve kait'a bahis konusu değildir. Anayasanın, 
doğru olarak ortaya koyduğu esaslara uygun 

I hareket edilmiştir; Hükümet, tasarıyı bu anlanı-
j da sevk etmiş ve Yüce Meclise niyabeten bu ta-
] .sarıyı inceleyen komisyon da .aynı riyazi soııu-
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0a, varmıştır. Bu konuların yanlış anlamlara I 
ımeydan verilecek sekilide tartışılmasında kamu 
yararı olmadığı kanısındayız. Arkadaşlarımızın 
dikkatli olmasını hassaten istirham ediyorum. 
Uygulamadan doğacak şikâyetler, bu mahke
melerin kuruluşumdan önce de varıdır ve 'ku
ruluşundan sonra da olabilir. O ayrı bir konu
dur ve başka bir prosedür içerisinde murakabe
ye tabi tutulması icabeder. 

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

-BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Tosyalı. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Fsparta) — 

Bende söz istemiştim. 
BAŞKAlN —• Sayın Tosyalı sizden daha evvel 

istemişti efendim. Sırayı arz edeyim efendim: 
Sayın İlhan Darendelioğlu, Sayın Refet Sezgin, 
Sayın Seyfi Öztürk, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın İsmail Hakkı Alaca, Sayın Mehmet Ka<zova, 
Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Buldanlı, Sayın A.k-
mumcu, Sayın Kemal Önder, Sayın Asutay, Sa
yın Akova bilâhara; grup adına olduğu için de
ğişti. 

U. G. P. GRUBU ADİNA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım ; 

ıCumhuriyetçl Güven Partisi olarak, Cumhu
riyetin 50 nci Yıldönümünde, Devletimizi teşkil 
eden bütün unsurları bir tüm olarak korumak 
maksadıyle müzakeresini yaptığımız Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanun tasarısının 9 ucu 
maddesinin de çok yerinde olduğu kanaatinde- I 
yiz. Çünkü; tarihimiz boyunca kanımızla, canı
mızla muhafaza ettiğimiz Türkiye'mizi, Türk 
milletini; bütün tarihî gelenekleri ile, örf ve 
âdeti ile, dini ile, dili ile ve her şeyi ile bundan 
sonra da müdafaa edebilmek için böyle bir ka
nuna. ihtiyaç vardı. Eğer bu kanun zamanında 
çıkarılmış olsaydı, memleketimizin başına şikâ
yet ettiğimiz konulardan hiç birisi gelmezdi. İş
te, milleti ve diğer bütün unsurları (icra kuv
vetini, yasama kuvvetini ve kaza kuvvetini de 
birlikte) ieine alan devleti muhafaza edecek 
böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. 

Yüce Meclisimiz bugün bunu müzakere et
mektedir; bunun karşısında olmaya hiç. imkân 
yoktur. Aksi takdirde, Yüce Atatürk'ümüzden 
aldığımız en büyük mirası zedelemiş' oluruz ve 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde Atatürk'ü
müzün ruhu rencide olur, muazzep olur. J 
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Bu sebeple de muhterem arkadaşlarım, ka
nun tasarısı gayet yerindedir; 9 ncu madde de 
yerindedir. Bu maddenin, aleyhindeki iddialarla 
hiç bir şekilde ilgisi yoktur. Bu tasarı yalnız, 
Türk'e düşman olan her şeye düşmandır. Bu ta
sarı bu sebeple yerindedir. 

Saygılarımızı sunarız. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. .P. Grubu adına Sayın İs
mail Hakkı Alaca, buyurun. 

A. P. GRUBU ADİNA İSMAİL HAKKİ 
ALACA (Kars) — Muhterem Başkanım, muh
terem arkadaşlarım; 

15 Mart 1973 tarih ve 1699 sayılı anayasa de
ğişikliğiyle Anayasamızın 136 nci maddesinde 
ifadesini bulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 
diğer yargı müesseselerimiz gibi bir anayasa ku
ruluşudur ve birer ihtisas mahkemesi olarak ka
bul edilmiştir. Dünyanın diğer memleketlerinde 
olduğu gibi, bizde de soıi zamanlarda önemle 
vücudunu hissettiren ve devletin güvenliğini, 
emniyetini ıalâkada<r eden; memleketin selâmeti
ni, bilhassa Türk milletinin tamamıyetini ilgilen
diren meselelere önemle vaziyet etmek imkânını 
sağlayan bir kanun olmak itibariyle kanunun 9 
ncu maddesinde tadat olunan fiilleri (memleke
tin emniyetini, yurdun tamaımiyetini, milletin 
varlığını ve birliğini korumak için; bunu tehdit 
eden fiilleri) heyeti umumiyesiyle bu mahke
melerin görevi içerisine almış bulunmaktadır. 

Yalnız, burada bâzı kimselerin iddia ettikle
ri gibi bu mahkemeler; karşılaştığımız bir kı
sım anarşik olayları tedip ve tenkil etmek için 
kurulmuş değildir. Bu, her nereden olursa ol
sun komünizme, anarşizme karşı olduğu gibi; 
milletin varlığını,. Türk milletinin birliğini, mül
kün tamaımJyetini ihlâl edecek her türlü fiil ve 
hareketlere karşı tatbik yerini bulacaktır. 

Ezcümle, 9 ncu maddenin (a) ve (b) bent
lerinde ve müteakip maddelerinde tarifini bu
lan bireok fiiller ve suçlar bu mahkemelerin 
görevi içine girmiş bulunmaktadır. 

Ancak, (a) bendindeki bu fiillerin 125 ve 
müteakip maddelerle; (b) bendindeki fiillerin 
umumî, bütün maddelerin heyeti umum iyesi ile 
ilgisi hakkındaki görüşleri benden evvelki ha
tipler ifade etmiş ve lâzım gelen izahatı vermiş 
hulunmaktadırlaır. Yalnız, dinî politikaya âlet 
eden, dinin icaplarına göre dinî görevlerini ifa 
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etmeyen bâzı kimiselerin dini istismar etmeleri, 
sosyal hayatta dini bir nevi ticaret nıetaı yap
maları ve her türlü hasis emellerine alet etme
lerine mâni olmak için 163 neü maddemizde bâ
zı müeyyideler getirilmiş bulunmaktadır. Öte
den beri, bu hükümler yegân yegân tatbik edil
mektedir. Bu hükmün tatbik edilmiş. (»İması, lâ
ik Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ve 
mahkemelerinin din ve mıUlümanlık aleyhinde 
bir vaziyet almış olması mânasına gelmez ve 
bu mânayı işrap etmez. 

Evet; Türk Milleti müslüman bir millettir ve 
İslâm dini, (bâzı şeylerden evvel) kaidel eriyle 
beralber Türk milletinin harsının bölünmez bir 
parçalandır. 

Rahmetli Atatürkümüzün en hassas zaman
larında; inkılapları kökleştirdiği sıralarda İs-
taniml'da bâzı ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
de, genç çocuklarımızı hıristiyanlaştırmak (tena-
sus ettiıımıek) gaibi bir kaç hâdise ardı ardına zu
hur etmişti. Bendeniz de o zaman talebe idim, 
İstanbul'da talebe idim. O sırada; Atatürk'ün 
ıgörüş ve anlayışlarını Hâkimiyeti Milliye Gaze
tesinde yazan, kendisiyle yakın ilgi kuran kim
seler varlı . Bahsettiğim hâdise üzerine Ata
türk'ün derhal verdiği emre uyarak Necip Ali 
beyin yazdığı makaleyi ben gördüm. Necip Ali 
bey; «Türkiye Cumhuriyeti lâik bir Devlettir; 
takat Türk vatandaşlarının, Türk çocuklarının, 
Türk harsına tamamen yabancı bulunan lııristi-
van, katolik gibi türlü mezhep ve mezheplere 
davet edilerek, bunların gözümüzün önünde 
hıristiyanlaştırılmasıııa asla müsamaha edilemez 
ve cevaz verilemez..» diye yazıyordu. Ve bu 
mekteplerin bir çoğunu rahmetli Atatürk ka
nattırmış ve aynı makalede de; İslâm dininin, 
Türk harsının bir rüknü olduğu esasını dahi 
ifade ettirmiş ve bu suretle bu cihetten de yi
ne oluru dairesinde İslâm dininin korunmasın
la lâzım gelen hizmet ifa edilmiştir. 

(Bununla beraber İslam, dinini getirip de (de
min arz ettiğim gilbi) hasis emelleri için, ondan 
ısom'a kendi menfaatleri için; şu bu zihniyete, şu 
bu yola âlet ederek gayrimeşru menfaatler ve 
gayrimeşru neticeler sağlanmak yolunda bıı 
manevî kudreti suiistimal edenlere de kanun as
la cevaz vermeyecektir. Kaldı ki, buna müsama
ha edildiği talkdirde bu zaviyeden de memleketin 
emniyetinin selâmetini ve bu milletin varlığını 

J tehlikeye düşürmek imkânlarını elden kaçırma-
i yaca'k bir çok suiniyet sahiplerinin mevcudiye-

!

' tine de bu millet vâkıf olmuştur ve bu millet, 
İm gibi kötü hallere başvuran insanları da gür-
müştıür ve tarihimiz bu badireleri de kaydetmiş
tir 

IBıı itibarla, bu mahkeme] erim iz birer ihtisas 
mahkemesidir. Ancak, memleketin güvenliğini 
tehlikeye düşürecek bir saikle suç işleyen ve o sa-
ikle ibadet perdesi altında dinî buluşmalar yaptık
ları ve dinî bâzı vecibelere riayetsizlik ettikleri 
sabit olan kimseler bu mahkemelerde muhake
me edilir vo yargılanırlar. Yoksa, alelade bir 
vatandaş; kendi e/inde veyahut, da camide iba
det etmiş olması sebebiyle, hiçbir suretle bir cü
rüm tehdidi altında bırakılmayacak ve yargılan
ın ay a çaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, sonuçlandırın 
efendim. 

İSMAİL HAKKİ ALACA (De\anıla) — Şim
di, 163 neü madde dolayısıyle bu şekilde «Vay; 
müslümauları da mahkemeye veriyorlar, hapisa-
neye gönderecekler» diye yaygarada bulunan ki
şilerin feryadı; herhalde, milletçe kendilerine 
verilen ve millî irade mahsulü olan emaneti hiç 
bir surette istimal etmeımelerinden mütevellit, 
seçim satlhı mailinde; âdeta, denize düşüp de bo
ğulurken, yılana sarılıp kurtulmaya çabalayan 
veya bu «şekilde bir hüsran hissi dolayısıyle bir 
bataklığa girmiş insanların feryadından başka 
bir mânaya gelmez. 

Bu itibarla, madde tamamen yerindedir. 
Hiç bir şekilde din ve dinî esaslara aykırı hali 
yoktur; maddenin, aynen geldiği gibi kabulü 

j yerinde iolur. 
] Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. ve 
İ C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

| BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, buyu-
| ıım efendim. 
j HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — Sa-
! ym Başkan, grup adına mı"?... 
\ BA:ŞKAN — Siz niye soruyordunuz ikide bir-
> de efendim! Taibiî grup adına. 
i HÜSAMETTİN AKMjUMOU (İsparta) — 

Milletvekili olarak soruyorum. (A. P. sıraların-
) dan, «Otur otur, mayası bozuk» sesleri.) 
\ BAŞKAN — O hakkınız yok sizin... 
j A. P. GRUBU ADINA MEHMET KAZOVA 
j (Tokat) —Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
738 — 
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9- ncu madde üzerinde Sayın Darendelioğlu 
arkadaşım söz almasaydı, söz almak benim ak
lımdan bile geçmezdi. Arkadaşım, 9 nen madde
nin İslâmiyeti körletmeye çabalayan ve İslâmi-

. yetin aleyhine olan bir madde olduğunu söyle
di. Ben bu fikirde değilim. Bu madde doğrudan 
doğruya; İslâmiyeti korumak, İslâmiyeti zedele
memek için getirilmiş bir maddedir.. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Arkadaşlar; İslâm âleminde komünizm; na
mazsız, oruçısuz, hacsız, zekâtsız ve kelimei şa
hadeti inkâr ederek gezmez: maazallah, din per
desi altında gezer; her kıhğa girer, her kıya
fete bürünür, her delikten sızar; sağcılık, mem
lekette bir aşırı solculuk mevzuu olur. 

'Sayın arkadaşlar, sağcılıkta.aşırılık diye bir 
şey yoktur: Kendini aşırı sağcı gösteren kimse, 
aslında sola mensuptur. Birisi soldan avına de
vam eder, öbürü de sağdan ava devanı • eder; 
ama ikisi de aynı kazanda kaynar. 

ıŞimdi, o aşırı sağcı görünen adam; dindar 
adamları, masum adandan, zavallı insanları ba
şına toplar, onların nabzına göre şerbet verir, 
hattâ toplantı tertip eder, «filân saat ta ben de 
geleceğim» der; o verdiği saatten yarım saat ev
vel toplantı okluğunu ihbar ettirir, orayı bastı
rır. 

Maksat, gaye nedir! Maksat; solculukta bir 
tehlike- varsa, bir de sağı denemek ve işte bu
radaki esmayı sağa çekmektir; soldaki kötülüğü 
ısağa yerleştirmıektir. Mazallah, Ijuraya da yer
leştirilmiştir ve bu zihniyet bu memlekette ha
zindir. 

Arkadaşlar, Mısır'da «Müslüman kardeşler» 
diye bir cemiyet teşekkül etmişti. Bu cemiyet 
o kadar ileri gitmişti ki, maddî ve manevî ola
rak, devlet içinde bir devlat olmuştu. Ama ne
ticede bunlar, o masum, zavallı, dindar adamla
rı temizlemişler, sosyalizmi yerleştirmişlerdir. 
Bugün AraJbistan'daiki komünistlik Mısır'dan ya
yılmıştır. Bugün bütün Arabistan (Ürdün ha
riç) olduğu gibi komünist olmuştur arkadaşlar. 
Mesele budur. 

öBu madde tam yerindedir: İslâmiyeti, mi'tslü-
ımanlığı, dini korumaktadır. Arkadaşım, yeşil 
komünistlikten bahsettiler. İşte asıl sağcı görü
nen ve aibdestsiz namaz kılanlar... (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri) bir komünistin peşine 

düşüp, ona «yeşil komünist» demişlerdir. İşte 
bunlar bu memleketi felâkete götürür. 

Arkadaşlarım, bu memlekette çok parti var
dır; bir de, millî felâket partisi vardır. (Gülüş
meler) Bu, memleketi kötüye götüren bir parti
dir. Bu parti en kötü, en tehlikeli bir partidir. 
Çünkü, bu millet müslümandır. Adamcağıza ba
karsın oruç tutmaz, namaz kılmaz; «İslâmiyetie 
hiç alâkası yoktur» dersin; ona, «kâfir» de, 
«kâfir» de istediğin kadar hakaret et, çünkü, 
müıslüman olarak doğmuş, müslüman çocuğudur 
arkadaşlar. 

Ben fazla vaktinizi almayacağım. («Konuş 
konuş» sesleri.) Buraya çıkıp ta; efendim, «bu 
madde şöyle imiş, bu madde böyle imiş» diye, 
elinin tersi nedir, önü nedir bilmeyenler bu şe
kilde konuşmasınlar arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

HÜSAMETTİN AKMLMCü (İsparta) — 
Konuş konuş. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
vandır, okutuyorum. 

iSayııı Başkanlığa 
Müzakere 'konusu 9 ncu madde üzerinde ye

terince konuşma yapılmıştır. Müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
•Süleyman Çağlar 

(BAŞKAN — Sayın Cop aleyhinde, buyuru
nuz efendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Tdbrik ederim Sayın Başkaı,. 

BAŞKAN — Bir şey mi söylediniz efendim ?.. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Tebrik ederim dedim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Uzun za
mandan beri görmedim, şu anda ilk defa tebriki
nizi almış bulunuyorum. Çok uzun zamandan 
beri sizi Genel Kurulda görememiştim, teşekkür 
ederim. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bendeniz kürsüyü çok işgal eden bir arka
daşınız değilim; ama 9 ncu madde üzerinde ya
pılmak istenen istismarı duyunca, bu Mecliste 
9 ncu madde üzerinde konuşmak istiyorum. Bu 
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itibarla da yeterliğin aleyhinde de söz almış bu
lunuyorum. 

Görüşmekte okluğumuz 9 nen madde, Gü
venlik Mahkemelerinin vazife şümulüne ait bu
lunmaktadır. Bu mahkemelerin vazifesine gire
cek suçlan tadat etmektedir. Daha evvel konu
şan bir parti sözcüsü, burada 163 neü maddeden 
bahisle din havariliğine girdi. Bu memlekette 
vicdan hürriyeti vardır, din hürriyeti vardır, 
% 99'u müsliiman olan bu memlekette herkes 
dinin icabım vicdan hürriyeti içinde yerine ge
tirmektedir. Bu meselenin bu memlekette daha 
fazla suiistimale ve istismara tahammülü bulun
mamaktadır. 

(Bu itibarla, yeterliği kabul etmezseniz bu 
madde üzerinde konuşmak ist iyonun. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

İLHAN (EGEMEN) D ARENI) KLİOĞI Al 
(İstanbul) •— Siz istismarın mânasını bilmiyor
sunuz galiba.. 

(BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 
aykırılık derecesine göre önergeleri okutuyo
rum. 

İSayıtı Başkanlığa 

Tasarının 9 ucu maddesi, getirilmek istenen 
yeni takip ve muhakeme sisteminin temelini 
teşkil etmektedir. Zira, anılan madde ile «Dev
let Güvenlik Mah!kemeleri»nin madde ve kişi ba
kımından görev alanları çizilmekte, hangi suç
ların faillerinin bu mahkemelerce muhakeme 
edileceği g'öisterilmeıktedir. Kanun tasarısı ile, 
taıkip ve muhakeme usullerinde olağan adalet 
mercilerinde alışılmadık yenilikler de getirildi
ği hatırlanacak olursa, maddenin, önemi iyice be
lirginleşir. 

Tasarı, genel gerekçesinden de anlaşılacağı 
gibi, «...özellikle Anayasanın 11 nci maddesi 
doğrultusunda ve doğrudan doğruya Devlet gü
venliğini ilgilendiren suç.'arm kovuşturma ve 
yargılanmasında gerek ceza müessiriyetini artır
mak için süratli yargılamayı sağlamak ve gerek 
hususiyet arz eden bu suçların ihtisaslaşmış 
mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak 
için...» hazırlanmış bulunmaktadır. Hal böyle 
olunca, bir yandan devletin güvenliği kollanır
ken, bir yandan da ve en az aynı derecede dik-
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kat ve özen ile kişilere tanınan anayasal hak ve 
güvencelerin de zedelenmemesi temel düşüncesi
ni benimsemek gerekirdi. Madde metninde bu 
dikkat ve özen gösterilmediği gibi, tasarının da
yanağı olan Anayasanın 136 ncı maddesine 
açıkça, ters düşen hükümlere de yen* verilmiştir: 

Anayasanın 136 ncı maddesi, «Devletin ülke
si ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu
riyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Dev
let güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla 
görevli...» mahkemeler kurulmasını öngörmüş 
iken, maddenin 1 nci fıkrasının (B) ve (C) bent
lerine konulan hükümlerle, devlet güvenliğiyle 
ilişkisi pek güçlükle tesis edilebilecek, hattâ, 
böyle bir ilişkiyle devlet güvenliğine bağlanma
sı mümkün olmayacak suçlar bu mahkemelerin 
görev alanına sokulmuşlardır. 

Maddenin (A) bendi dışındaki iki bendinde 
sıralanan suçların böylelikle görev alanı içine 
alınmış olması, t nisanımı, hukukî olmaktan çok 
politik amaçları gerçekleştirmeğe yönelik oldu
ğunu göstermektedir. Gerçekten, (B) bendinde 
üç paragraf halinde işlenen suçlar soyut ola
rak ele alındıklarında, prensip itibariyle tama
men âdi nitelikteki eylemleri kapsarlar. Bendin 
başında yer alan ölçüye göre, bu suçlar, «...dev
letin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür de
mokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belir
tilen. Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğ
rudan doğruya Devlet Cüvenliğini ilgilendirdik
leri takdirde...» kurulmak istenen mahkemelerde 
muhakeme edileceklerdir. Görüldüğü gibi, anı
lan eylemlerin, bu yoldan muhakeme edilebilme
leri için, ilik cümlede sayılan hedeflere yönelmiş 
olması yanında devlet güvenliğini doğrudan 
doğruya ilgilendirmesi de gerekiyor. Şu halde, 
şu sorunun tereddüde1 yer bırakmayacak bir 
açıklık ve kesinlikle cevaplandırılması gerek
mektedir : 

«Devlet Güvenliği» nedir? Eylemlerin bent 
metninin baş tarafında gösterilen nitelikte ve 
bu amaca yönelmiş olarak işlendiğini kim tak
dir edecektir? 

Ne tasarı metninde, ne genel gerekçesinde ne 
de maddenin gerekçesinde «Devlet Güvenliği» 
kavramına bir tanım getirilmemiştir. Anayasa
mızın metin ve gerekçesinde de bu konuda bir 
açıklık yoktur. Aslında, kavramın herkes ta-
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rafından beuimsenebilecek bir tanımına bugüne 
kadar doktrinde de ulaşılamamış ve «Devlet 
güvenliği», «millî güvenlik» gibi kavramların, 
nihaî bir tahlilde o günkü yöneticilerin ve ikti
dar sahiplerinin güvenlik duygu ve anlayışına 
müncer olacağı sonucuna varılmıştır. Kavrama 
yasal bir açıklık getirmek mümkün olmadığı gi
bi, hangi suçların bu nitelikte olduğunu tayin 
edecek makam ve merciler- bakımından da bü
yük sakıncalar mevcuttur. Maddenin gerekçe
sinde bu konuda, 

«... Fiilin bu mahiyette ve bu amaca yönelmiş 
olarak işlenmesini takdir edecek merciler de, 
şüphesiz kanunların yetkili ve görevli kıldıkları 
adlî merciler bulunmaktadır. İşlenen fiilin bu 
niteliğini, vukuunda veya. soruşturma safhasın
da doğrudan doğruya Devlet Güvenlik .Malıke
mesi savcıları ile yetkili Cumhuriyet savcıları 
ve askerî savcılar; kovuşturma safhasında ise 
bizzat Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile diğer 
yargı organları takdir- ve tayin edecekler. Dev
let Güvenlik Mahkemelerine intikal edecek olay
larda, yerinde tabiri ile, ilk süzgeç vazifesini, bu 
mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet savcıları ifa 
edeceklerdir-» denilmiştir. 

Oysa, mahkemeler nezdindeki savcılar, aynı 
mahkeme hâkimleri gibi, hükümetin ve askerî 
makamların tercihine göre atanacaklardır. Bu 
nedenle, «süzgeç vazifesini» görürlerken, poli
tik tercihlerinin, eğilimlerinin ve siyasal iktida
rın baskılarının ağır basması kuvvetle muhte
mel ve siyasal hayatuııızın bilinen gerçeklerine 
de pek uygundur. Tasarının 1G ncı maddesinin 
1 ııci fıkrası hükmüne göre, savcıların, bu kanun 
kapsamına giren bir suçun işlendiği zehabını ve
recek bir hali öğremeleri halinde bile işe el koy
maları gerekeceği; V) ncü maddesinin 1 nci fık
rası uyarınca da, «ilk derece adalet mahkeme
leri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konu
suna ilişkin kararlarına uymak zorunda olduk
ları ; mahkemelerin yargı çevrelerinin tayinine 
doğrudan doğruya Hükümet karar vereceği, 
yargı çevrelerinin değiştirilmesi ve mahkeme
lerin kaldırılmasında da Hükümete geniş yetki 
tanınmış olduğu (madde 2) hatırlanacak olursa, 
ne denli tehlikeli, keyfiliğe ne denli elverişli bir 
metin ile karşı karşıya__olduğumuz ortaya çıkar. 

Tasarı metninde, (A) bendinde sayılan suç
larla yetinilmcyip (B) müphem bir formüle hağ-
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lanan (B) bendinin sevk edilmiş; onun da ye
terli görülmeyip (C) bendinin getirilmiş olması 
asıl amacın, Devlet Güvenliğimi doğrudan doğ
ruya 'ilgilendiren suçları değil, dolaylı ya da 
-dolaysız siyasî nitelik veriMı ilecek 'bütün 
suçları, yürütmenin doğrudan doğruya etkisi 
allında 'bulunanı mıereillere vermefk orada mu
hakeme ve tecziye 'etmek olduğunu ortaya koy
muştur. Hal böyle olunca, anayasal düzemin 
deımıo-kratik Cumhuriyetin ve Devletim /bütün
lüğümün korunması gi'l>i deyimlerin asıl mak
sadı gtizlemiek için kullanıldığım ısövienvek yan
lış olmayacaktır'. 

.Maddenin (C) mendi, ('A) ve (B) bent
le rinde yazılı suçlarla «umumî» ve «müşte
rek» bir gaye içerisinde işlenmiş suçlan da 
kamum kapsamıma, sdkarkem, maddenin gerek
çesinde de ifade olunduğu gübi, «özel bir 
i'firak ve irtibat hüjkmü» de getirmiş olmak
tadır. «Umumî» ve «müşterek gaye» gibi 
kavramlarım iştirak çeşitlerimi vuzuha gavuş-
liiırmayacakları, suçların, kanuniliği ilkesinin 
iştirak, yamıi, suç ortaklığı türlerinin de ka
nuniliğini gerdk'tirdiği, kanımda açıkça gös
terilmeyen hallerde iştirak. hü|kümleirimim uy
gulanamayacağı unutulmıaımairydı. Mıadde met
ni, bu anayaasl ilkeyi bir kenara itmektedir. 
Oysa, suç ve cezalarım kanuniliği ilkesi, ancak 
totaliter rejimlerde itibar görmeyen, 'kişinin 
temeıl hak ve özgürlüklerini, kendi düzenimin 
çıkar ve amaçlarına göne Mim al ya da yok et
mek isteyen sistemlerim 'terk ettiği bir ilkedir. 

Yukarıda kısaca açıklaman (nedenlerle, Tür-
kiyo Cumhuriyeti Anayasası ile hukukum te
mel ve gen'e'l ilke'lenine aykırı düşleri, [adale
tim tevziimde, kargaşa ve keşmekeş yaratacak 
olan ve demokratik rejimimizin niteliğini değiş
tirmek tehlikesini birlikte getiren 9 ucu mad
de muetnıinim tasandan çıkarılmasını öneririz. 

Denizli Ankara 
Hüdai Oral Cengizham Yorulmaz 

listamihul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon ye Hükümet, me
tinden çıkarılmasına mütedair olan önergeye 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KABRİ 
KESKİN (Kaıs'tamıomu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (Tstanlbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye Ikatı bn a makta dır. 

Dikkate alınıp <almmıanmsı hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate 'alınmasını ka
lbini buyutıartlar... Kalbul 'etmeyenler... Kabul 
ledilim'e'miştıir. 

Komisyonla iadesi hajkkında bir önerge var
dı r, onu okutuyo mı m. 

Mıillet Mjeiclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 neu 

ımıaddelsi Anayasaya laiykırı ve vuzuhsuz: bir 
durumdadır. Kapsaimı içine nemlen, hemen (bü
tün suçları almıştır. 

Anayasanın loö ncı maddesinle göre ane.afk 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilen-
di'nen sııç'lardan halhlseldi'lmişîtir. 

Bu nieldenle de .maddede zikri gelçen kanun 
madde!örfinin birer biıre'ı- ine elenmesi gerek
mektedir. Bunun Meclis Genel Kurulunda ya
pılması uzun zaman alacağından maddenin ko
misyona iadesini öneririz. 

Denizıli . Tokat 
Hüdai Oral İsmail Ha|kkı Birler 

îstaınlbuü 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Koımisyon ve Hükümet katılı
yor nıu <?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ (SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —KatıllmıyorUz. 

BAŞKAN — Katıılımıyorla:r. 
Ötlc'ı-gemin dikkate alınıp .allıın'mamıaisı hu

susim oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul 'buyuranlar. Kabul etmieyenler... 
Kabini >ediknıemıiştir. 

lGo ncü nnadde ile ilgüi 2 öııengc vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi! iSaynn] Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Devlet Güvenlik Mak-

kenveleri» kuruluş İkamın tasarısının 9 ncu 
maddesllnden ve Ibıı ımıaddcilıeinıin (bütün fıkrala
rından Türk Oeıaı 'Kanununun 163 ncü madde-
iSİıiiiln çıkarıl m a sınıı arz ve tejklif ederüz. 

Saygı'l arımızla. 
D. P. Grubu adına 

Sakarya Kocaeli 
Vedat Önsal VeOnhd Engiız 

Rizo 
S. Haisaın/ Ba'sui Allbayrak 

13 . 6 . 1973 O : 2 

'Millet Miec'l isli Ba şkaıv 11 ğ11m. 

DevlleJt güvenlik m alı kem el eriyle ilgili |ka-
ıiııın tasarısının 9 ıncu (maddesine mezkûr mah
keme görevine giren -suçlar kısmından, Türk 
Ceza Kanununun Ki.') ncü maddesinin cııkarıl-
nıa'smı arz ve tielklif eylerim. 

İsparta 
] I üsaım eıt'tiın. Ak mu m cıı 

BAŞKAN — Her ikisi aynı mahiyette ol
duğu eibetıle,, iSayııı Vedat Önsal ve arkadaş
ları tarafmdan verilen önergeyi nıuameleye 
koyuyorum. 

Komisyon ve Hüjküımleıt 'katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
iKİNEL (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınıma-
sını kaibul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kaıbııl edilmemiştir. 

Şimdi bir hususu arz edeceğim: Matbaada 
basılmış ve 9 ncu madde ile ilgili, madde met
ninde yer alan T. C. Kanununun 144, 145 ve 
517'ye kadar olmak üzere, verilmiş yetmiş kü
sur önerge varıdır. Bunlar, aynı maJdde içeri
sinde, birisi 144 ncü maddenin, birisi 145 nei 
'maddenin, birisi 158 nei maddenin, diğeri' 159 
ncu maddenin demek suretiyle teselsül takip 
ediyor. 

O yönüyle, tabiî yeni bir durum karşısın
dayız. Önerge aynı mahiyette ve makinede, şa-
pografta baısılmış. Yalnız (b) . bendinin 144 
ncü maddesi denmiş, (ıb) bendinin 156 ncısı, 
157 ncisi... denmiş. Ben bir önergeyi okutaca
ğım. 

Bunun yanında 144, 145, 158, 159 ve 371 nei 
maddeye kadar olan önergelere Sayın Hüdai 
Oral ile Sayın Reşit Ülker ve Sayın Cengizlıan 
Yorulmaz imzalarını koymuşlar. 872'den 517ye 
kadar aynı şekildeki olan önergelere Hüdai-Onal 
ile Reşit Ülker imzaları koymuş bulunmakta
dırlar. Bunu Genel Kurula arz ettikten sonra, 
(İni* madde içinde olan ve fakat 70' önergeyi ih
tiva eden raJkamları tek bir muamele ile sonuç
landıracağım. Olmaz dendiği takdirde usul 
ta r t ı s ması açacağım. 

790 — 
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AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Olmaz Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî, olmaz veya olur. Çünkü 
usulde bir hüküm yo'k. Her istimal edilen nok
tada biı* uygulama sistemini de düşünmenin, 
Başkanlığın görevi okluğunu sayın milletvekili 
arkadaşlarını takdir edecekler. Düşününüz ki, 
ıbir gün bin tane böyle önerge gelmiş olacaktır, 
bin tane öneııgcyi (günlerce uzar) bitiremeyiz. 
Pek tabiî olarak, bâzı noiktalan usulümüzün 
ımeskû-t geçmesi hasebiyle (bir itiraz vaki olur
ca) usul tartışlması açar, Genel Kurulun oyu
na arz ederiz. 

Şinıdi, önergeyi ve ilgili maddelerilni okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 

9 ucu maddenin (B) bendinde yer alan Türk 
Ceza Kanununun 144, 145, 158, 159, 164, 165, 
166, 174, 179, 180, 188, 191/2, 191/3, 20J, 234, 
235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 257, 258, 271, 
296, 311, 312, 313, 314, 315, 369, 370, 371 nci 
nnaddenin bu maddede suç uıiısuırlannın, Devlet 
Güvenlik deyiminin sarih olması ve kanunsuz 
suç ve ceza olmaz kuraılnıa ve insan hak ve öz
gürlüklerine aykırı bulunmaısı nedenleriyle mad
de metninden çıkarılmasını öneririz. 

Denizli İstanbul 
Hiklai O nal Reşit Ülker 

An'kara 
Oen gizhaıı Vo.ru İma z 

AHMET SxVKlP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan; aynı önerge değil, değil mi? 

BAŞKAN — Aynı önerge efendim. 
AHMET SAKİP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Maddeler aym değil. 
BAŞKAN — Maddeiler aynı efendim. 9 ucu 

madde üzerinde; madde metninde yazılan 144 
noü maddenin çıkarılması, 145 nci maddenin 
çı'karılıması; ama madde içinde yer almış bu
lunması. 

AHMET SAKİP IHÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, okuduğumuz bir tek önerge değil, 
birçok önergelerde mevcudolan maddelerin ifa
de edilmesiyle bir önerge gibi okunuş şeklidir. 
Zabıtlara böyle geçmesi için söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bulunan öner
geler aynı mahiyettedir. Yalnız, mürekkep ka
lemi ile açılmış bir noktaya (b) bendinin 144 ncü 
maddesi metinden çıkarılsın.. Devam ediyor, 
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(b bendi devanı) daktilo ile yazılmış, şapograf-
la çıkmış: 145, 146; rakamlar... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Teksir makinesi Sayın Başkan, şajmgraf değil. 

BAŞKAN — Tamam. 
2 nci partiyi devam buyurun. 

Sayın Başkanlığa 
9 ucu maddenin (B) bendinde yer alan Türk 

Ceza Kanununun 372, 373, 374, 376, 3)77, 378, 
379, 380, 381. 382, 401, 403, 448, 449, 450, 451, 
452, 464, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 512, 517 nci 
maddenin bu maddede suç unsurlarının. Devlet 
Güvenlik deyiminin sarili olmaması ve kanunsuz 
SIK; ve ceza olmaz kuralına ve insan hak ve öz
gürlüklerine aykırı bulunması nedenleriyle mad
de metninden çıkarılmasını öneririz. 

Denizli İstanbul 
Hüdai Oval Reşit Ülker 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) - • 
Bu da biı- tek önerge değil Sayın Başkan. 

B AŞK AN — Değil. 
Sayın Komisyondan şu şekilde soruyorum; 

okunmuş bulunan önergelerde bildirilen, Türk 
Ceza Kanununun maddeleri içinde metinden 
çıkmasını uygun gördüğü, katıldığı husus vaı* 
mıdır"? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KfvSKİN (Kastamonu) — Hayır, yoktur Sayın 
Başkanım. Yalnız, bir ıısıılî hatâ yapılmaması 
bakımından teker teker, madde madde oylanır
sa çok daha salim bir neticeye ulaşılacağı kana
atindeyiz. 

BAŞKAN — Yani. 68 tane maddeyi ayrı ay
rı mı okuyayım efendim .' 

GEÇİCİ KOMİSVON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — O mânada değil 
efendim. Ayrı ayrı, madde madde sıralanmış; 
her madde için, katılmadığımızı beyan edelim. 
Önergeler aynıdır, bu şekilde neticeye varıl
sın. 

BAŞKAN — 144 ncü maddenin (B) bendin
den çıkarılmasına katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, her seferinde oylamanız lâzım, 
lütfenj 

BAŞKAN — Efendim, ifade ediyorum ; met
ni okuduk, tekrar tavzih edivorum : 
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ve Hükümet, Türk Ceza Kanununun 144 ncü f 
maddesinin, (B) bendinden çıkarılmasına katı- l 
lıyor mu? f 

GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI SA13I.lt \ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. | 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKİ TE- ! 
KİNEL (lstan})Uİ) — Katılmıyoruz. [ 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk [ 
Ceza Kanununun 145 nci maddesinin, (B) ben- [ 
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? \ 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk : 

Ceza Kanununun 158 nci maddesinin, (B) ben- ! 
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? j 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ j 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKİ TE
KİNE L (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

• BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve 'Hükümet, Türk 
(•eza Kanununun i04 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• 'Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk " 
Ceza Kanununun 105 nci maddesmin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI İ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. I 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE- \ 
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 100 nci maddesinin, (B) ben- • 
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. ; 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE- i 
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. j 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 174 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNE L (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 179 ncu maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKİ TE
KİNLE (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 180 nci nıa.d el esinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

(IEÇÎOİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKAM İSMAİL HAKKI TE
KİN EL (İsianbul) — •• "Kal ılınıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 188 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katdıyor mu? 

OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) -— Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKİ TE-
KiıNEh (İ:;janimi) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza, Kanununun 191/2 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kasta'monu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 191/8 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kast amonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKİ TE
Kİ NEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 201 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SÂBRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNE L (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 234 ııcü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu'? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 235 ııei .maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKİ TE
KİNLE (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 236 neı maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza. Kanununun 241 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNE L (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 242 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) — .Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 254 neü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 255 ııei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kasta'monu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET. BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 256 neı maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 257 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kasta'monu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
Kİ NKL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
(•eza Kanununun, 258 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kasta'monu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 271 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kasta'monu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNE L (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 296 neı maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —•Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun'311 ııei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 312 nei maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNLE (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 313 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 314 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 315 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz.. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 369 ncu maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 370 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
Kİ NE L (İstanbul) %—• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon va Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 371 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 372 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 373 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 374 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 376 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu,) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 377 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 378 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 379 ncu .maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 380 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz, 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 381 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 382 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katıhvor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kast amonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -— Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 448 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 440 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 451 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 452 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 464 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
("eza Kanununun 495 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNİME (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 496 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 497 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 498 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNCE (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk I 
Ceza Kanununun 499 ncu maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. • 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 500 ncü maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz/. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —•• Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 512 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Türk 
Ceza Kanununun 517 nci maddesinin, (B) ben
dinden çıkarılmasına katılıyor mu? 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet" katıl
madıklarını ifade ettiler. 

(Birlikte okunan bu maddelerin dikkate" al-
nıp alınmaması hususunu.. I 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayını Başkan, 10 ncu mıadde ile ilgili takr i r im
de oyluyors'unuz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
Kİ'NEL (İsltanbul) — Sayın Başkan; Genel Ku
rulumuz, Hükümetin veya Komisyonun beyanı
na aynen iştirak edip etm-eımekte serbesttir. Bu 
itibarla, bunlardan belki bâzılarına tercih hak
kını kullanma imkânı vardır. Tümünü oyan su
nardanız, bu haktan mahrıs m bırakırsınız. 

BAŞKAN •— Kimi mahrum bırakacağız efen
dim? 

DEVIiET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
Kİ'NEL (İstanbul) — Oylamada, hakkım kullan^ 
madan mahrum bırakırsınız. Teker teker oya 
'Sunulması lâzımdır; meselâ yalnız 404 ncü mad
deyi; kabul edenler.. Etmeyenler... Şeklinde 
'bunların teker teker oybnmıası lâzım. Bıma ta
allûk eden metin aynı olduğuna göre, zaten ay
nen zabıtlara geçecektir. * | 
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'SÜLEYMAN ÇAĞLAR (.Manisa) — Komis
yonun takdirine değil, sizin takdirinize kalmış
tır Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
MNEL (İstanbul) — Evet efendim, ben de usu
lü söylüyorum. Sonra yanlış bir neticeye varı
rız, 

BAŞKAN — Doğru olabilir; ama buıgüne ka
dar hiçbir uygulaması yoktur, ilk defa uygulu
yoruz. 

Türk Ceza Kanununun 144 ncü maddesinin 
metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükürneıt katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 1415 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. , 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kalbul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylanın za sunuyorum i 
Kalbul edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilme

miştir. 
Türk Ce'za Kanununun 150 ncu maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler.. Kaibul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 164 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
KaJbul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir, 
Türk Ceza Kanununun l'Ö5 nci maiddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önengeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
KaJbul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
• 'Türk Ceza Kanununun 1;Ö6 neı maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önengeye Ko
misyon ve Hükümet -katılmamaktadırlar. -
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanunumu! 174 neü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kafoul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 179 ncıı maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 180 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
ITürk Ceza Kanununun 188 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş ti/. 
Türk Ceza Kanununun 1'91/2'nin metinden 

çıkarılmasına dair olan önengeye Komisyon ve 
Hükümet ka t il mıamakit a di rl a r. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

in em :R ti*. 
Türk Ceza Kanunun un İ9İ /3 neü bendimin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko-. 
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

in em. iş t i/. 
Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmam aktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti.'. 
Türk Ceza Kanununun 2:14 neü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
Türk Ceza Kanununun 235 niei maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

memiştii'. 
Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir1. 
Türk Ceza Kanununun 241 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
Türk Ceza Kanununun 242 nci maddesinin! 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
mi/yon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler., Kabul edil

memişti/. 
Tüılk Ceza Kanununun 254 ineli maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
'Türk Ceza Kanununun 2i5i5 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergeyi. oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
Türk Ceza Kanununun 256 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti/. 
Türk Ceza Kanununun 257 nei maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

memîlştiA. 
Türk Ceza Kanununun 258 nıci maddesinin 

•metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 271 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
(•Türk Ceza Kanununun 296 neı maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 3111 nci. maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

me'miştir. 
Tıürk Ceza Kanununun 31(2 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kalbul edil

memiş tir. 

Tlürk Ceza Kanununun 313 ncü maddesinin! 
metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul'edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
'Türk Ceza Kanununun 314 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

ör.orgcyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 3115 nci maddesinin 

•metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 3(09 ncu maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş ti '£. 
Türk Ceza Kanununun 370 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş ti r. 
Türk Ceza Kanununun 371 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 372 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza, sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş tir. 
Türk Ceza Kanununun 373 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
ITürk Ceza Kanununun 374 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
'Türk Ceza Kanunumun 376 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

Önergeyi. oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 377 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 
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- önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
ITürk Ceza Kanununun 378 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş ti/ . 
Türk Ceza Kanunuınun 379 ncu maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 3(80 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

- memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 381 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

memiştii.'. 
Türk Ceza Kanununun 382 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiş tû*. 
Türk Ceza Kanununun 401 nci mıaddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti!*, 
Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. . 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : .•••••-• 
Kabul edenler... Etmeyenler.,' Kabul edil-

•nıemiş'tiv. 
Türk Ceza Kanununun 449 ncu maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair ola.n önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 451 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 452 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 464 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti ı'. 
Türk Ceza Kanununun 495 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olaaı önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 496 neı maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan Önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
Türk Ceza Kanununun 497 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
ITür'k Ceza Kanununun 498 nci m/addesinin 

•metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memişti?. 
Türk Ceza Kanununun 499 ncu maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

.önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler., Kabul edil-

memiştii*. 
Türk Ceza Kanununun 500 neü maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair ola.n önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

menıiştîı*. 
Türk Ceza Kanununun 512 nci maddesinini 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-

memiıştii'. 
Türk Ceza Kanununun 517 nei maddesinin 

metinden çıkarılmasına dair olan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil

memiştir. 
[Ayrıca 9 ncu maddenin B - 2 ve B - 3 neü 

tfokralarının metinden çıkarılmiasma mütedair 
iki önerge vardır, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
*9 ncu maddenin B/2 'bendinde yer alan mad

denin, bu maddede suç unsurların, Devlet Gü
venlik deyiminin sarih olmaması ve kanunsuz 
tsuç ve ceza olmaz kuralına ve insan hak ve öz
gürlüklerine aykırı bulunması nedeniyle miadde 
metninden çıkarılmasını öneririz. 

Denizli İstanbul 
Hüdai O rai Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 'katılı
yorlar mı 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ NUSRET HERGÜNER — Ka
tılmıyoruz. 

BASIĞIN — Komisyon' ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. 

önergeyi dikkatlerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kanul edilmemiştir. 

İSaym Başkanlığa 
9 ncu maddenin B/3 bendinde yer alan mad

denin bu maddede suç unsurlarının, Devlet Gü
venlik deyiminin sarih olmaması ve kanunsuz 
(suç ve ceza oinıa>z kuralına ve. insan hak ve öz
gürlüklerine aykırı bulunması nedenleriyle 
'madde metninden ekarlmasmı öneririz. . 

Denizli İstanbul 
Hüdai Oral Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESİCİN Kastamonu) —• Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ NüiSRET HERGÜNER — Ha
yır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. 

Dikkatlerinize sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler.. Kaibul edilmemiştir. 

(C) 'bendinin metinden çıkarılmasına dair 
ıbir önerge vardır, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin (C) bendinin 

maddenin metninden çıkarılmasını löneririz. 
Denizli Istanlbul 

Hüdai Oral Reşit Ülker 

BAŞKAN 
yorlar mı?.. 

Komisyon ve Hükümet katılı-

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRt 
KESKİN (Kastamonu) — Hayır. 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ NUSRET HERGÜNER — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet energe-
yo katılmamaktadırlar. 

Oylarınıza sunuyorum. Kalb^ıl edenler.. Et
meyenler. Kaibul edilmemişim 

9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
ibul edenler'.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 
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Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev : 
Madde 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali daihil, 

askerî mahkemelerin .görevlerine ilişkin hüküm
le i* saklıdır. 

Ancak; 9 nen maddedeki hükümler daire
sinde i 

A)' Askerî Ceza Kanununun 54 ncü madde
sinde yazılı suçlan asker olmayan kişilerle, as
ker kişiler müştereken işlerlerse; 

B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ncı mad
delerinde, 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 
58 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlara asker 
»olmayan kişiler müstakillen veya asker kişiler
le müştereken işlerlerse; 

Yukarda '(A) ve (B) (bentlerinde yazılı bir 
suçu işlemek veya gizlemek maksadıyle veya 
bu suç vesilesiyle yahut bu suçla umıumî veya 
'müşterek bir gaye içerisinde, diğer bir suçu as
ker olmayan kişiler müstakillen veya asker ki
şilerle müştereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
•Ul nci maddesinin (B), (C) ve (D) bentlerinde 
yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
/görevine giren suçlarla irtibatlı olarak yahut 
umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işler
lerse ; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahke
mesinde yangılanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen var mı ? Yok. 

KömfeyıOTDca verilmiş bir tashih önergesi 
vardır, okutuyorum, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet 'Güvenlik Mah

kemesinin Kuruluş ve Yangılanm Usulleri hak
kındaki kanun tasarısının 10 ncu maddesinin 
(B) bendinin birinci satırında (ikinci fıkrasın
da) ibaresindeki sehiv eseri olarak (ikinci) keli
mesinin son şeklinde düzeltilerek kalbulünü arz 
ve teklif ederim. 

1114 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkan] 
Kastamonu 

Sabrı Keskin 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul 
.edilmiştiı\ 

Tadil şeklîyle maddeyi oylarınıza arz .ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
mişti?. 

BÖLÜM - III 

Yargılama usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri : 
Madde '11. — Bu kanunda (gösterilen özel 

hükümler saklı kalmak şartıyle, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görevine giren suçların soruş
turma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın . mahke
me : 

Madde 1(2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümlerinin uygulanması bakımından, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ağır Ceza Mahke
mesi derecesindedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayrı olmak üzere, bir
den fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş 
ise, aynı derecedeki en yakın mahkemenin ta
yininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemıeleri 
nazarı İtibare alınır. Aynı yargı 'çevresi içinde 
(birden fazla Devlet Güvenlik Mahkenuesi ku
rulmuşsa, en yakın aynı derecedeki mahkeme, 
sayı itibariyle takilbeden Devlet Güvenlik Mah
kemesidir. Yargı çevresi Türkiye'yi kapsayan 
bir Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşsa, 
en aykm aynı derecedeki mahkeme, o mahal 
Ağır Ceza Mahkemesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Görevsizlik kararlan i 

Madde 13. — İlk derece adalet mahkemeleri, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konusuna 
ilişkin kararlarına uymak zorunluluğundadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen gö
revsizlik kararı aleyhine ancak bu mahkeme 
nezdindeki Cumhuriyet Savcısı vayt yardımcısı 
acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 
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BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Ülker, Sa- | 
yııı Yorulmaz tarafından önerge verilmiştir. 

Madde üzerinde buyurun Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel kabul buyurulan 11 nei madde, 

genel ceza yargılama usulleri bakımından yeni 
bir hüküm getirmiyor. Doğru olarak; hukukun 
genel prensiplerine uygun olarak Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun hükümlerinin uygu
lanacağını belirtiyor. 

Yine kabul buyurulan 12 nei madde, mahke
meler arasındaki ihtilâfların, itirazların hal 
merciini tâyin bakımından, «En yakın mahke
me» tâbirinin neyi ifade ettiğini vuzuha kavuş
turuyor; yerinde bir madde. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz 13 neti mad
deyi bir defa daha okuyacağım : 

«İlk derece adalet mahkemeleri, Devlet Gü
venlik Mahkemesinin görev konusuna ilişkin ka
rarlarına uymak zorunluluğundadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen gö
revsizlik kararı aleyhine bu mahkeme nezdinde-
ki Cumhuriyet savcısı veya yardımcısı acele iti
raz yoluna müracaat edebilir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, işin trafiğine 
bir göz atalım : Bir suç işleniyor; bu suç, ya 
normal mahkemelerin görevi içindedir; yahut, 
bu kanunun 9 ncu maddesine uygun olarak (ki 
kabul edildi) Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
görevi içindedir. 

Bu suç işlendikten sonra Devlet Güvenlik 
Mahkemesi savcılarınca bu suça el konulmuş ve 
Devlet Güvenlik Mahkemesine dâva açılmışsa, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde de rüyct edil
meye başlanmışsa, hiçbir surette akıl ve hayale 
gelmez ki; bir ağır ceza mahkemesi, bir asliye 
ceza mahkemesi; «Benim görevim dahilindedir, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi bu dâvaya baka-
maz» desin ve bir icabı vazife ihtilâfı yaratsın. 
Bu mümkün değildir; pratikte mümkün değil
dir. Pratikte olacak olan nedir? Bir ağır ceza 
mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcısı bir 
suça muttali olmuştur; tatbikat yapmıştır, ağır 
ceza. mahkemesine; normal mahkeme dediğimiz 
mahkemeye dâvayı açmıştır ve dâva orada rüyet 
edilmektedir. 

Şimdi burada karşımıza çıkan durum şudur : 
Ya; bu ağır ceza mahkemesi dâvayı rüyet 

etmekte iken, dâva konusu olan suçun Devlet { 
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Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar
dan olduğunu ıttıla kesbedecektir; yapa.cağı 
şey, görevsizlik kararı vererek (Hattâ bu tah
kikat safhasında da mümkündür) dosyayı, Dev
let Güvenlik Mahkemesine göndermesidir. Bu
rada da bir ihtilâfımız olamaz. Ama, maddenin 
birinci fıkrasından çıkan anlam bu da değildir. 
Nedir o halde? Arz edeyim. 

Bir ağır ceza mahkemesi bir dâvayı i'üyet 
etmektedir. 13u rüyet ettiği dâva konusu suçun, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren 
suçlardan olmadığı umacında olduğu içindir ki, 
rüyete de devam etmektedir. Ama, bu sırada 
bir Devlet Güvenlik Mahkemesi bir karar ala
caktır. Nedir bu karar? «Filân ağır ceza mah
kemesinin bakmakta olduğu dâva benim göre
vime giren bir suçla ilgilidir, buna benim bak
mam, lâzımdır» diye bir karar verecektir ve ilk 
derece adalet mahkemelerinden olan ağır ceza 
mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin ver
diği bir karara uymak zorunda olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buna, Saym Hükümet 
tasarısını sevk ederken ve Sayın Komisyon bu 
şekliyle kabul buyururken Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun temel ilkeleriyle nasıl bağ-
daştırabildiler, ben özür dilerim anlayamadım. 

Hemen peşinden bir başka madde daha ge
liyor, (14 nfiü maddeye biraz sonra geleceğiz) 
«Uyuşmazlıkların çözümü» başlığını taşıyor : 
«Devlet-Güvenlik Mahkemeleri arasındaki uyuş
mazlıklar bu mahkemelerce verilen hükümlerin 
temyiz mercii olan Yargıtay Ceza Dairesi tara
fından kesin olarak çözümlenir.» Yerinde bir 
hüküm. Ama biraz evvel kabul buyurduğunuz 
12 nei madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, 
derece bakımından, ağır ceza mahkemeleriyle 
aynı derecede okluğunu hükme bağlamıştı. Dev
let Güvenlik Mahkemesi olağanüstü değil, ola
ğan dışı değil, Anayasaya aykırı bir mahkeme 
değil... Doğru, bunların hepsini bir an için ka
bul edelim; ama «Ve ağır ceza mahkemeleriyle 
eşit derecede bir mahkeme» diyorsunuz, hükme 
bağlıyorsunuz doğru olarak. Ama hemen peşin
den, mahkemeler arasındaki ieabî veya selbî va
zife ihtilâflarının çözümü için Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda öteden beri ve hukukun 
temel ilkeleri içerisinde tespit edilmiş olan ilke
lerden hemen bir anda sıyrılıp, Devlet Güven
lik Mahkemelerinin kararlarına ilk derece ada-
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let mahkemelerinin, ağır ceza mahkemesi dâhil, 
uyma zorunluğunu getirmek, suretiyle, 12 hci 
maddede koyduğunuz, «Devlet Güvenlik Mah
kemeleriyle ağır ceza mahkemeleri aynı derece
dedir» ilkesini zedeliyorsunuz ve ağır ceza mah
kemeleri, ilk derece adalet mahkemeleri aleyhi
ne olmak üzere Devlet Güvenlik Mahkemeleri
ne bir üstünlük sağlıyorsunuz. Böylece değerli 
arkadaşlarım, hoş bir tâbir değil; ama Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin normal mahkeme ol
madığını şu madde içerisinde ifade etmiş olu
yorsunuz. Sayın Komisyondan istirham ediyo
rum, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atıf 
yapan 11 nci madde, Devlet Güvenlik Mahke
melerinin ağır ceza mahkemeleriyle aynı dere
cede bulunduklarını belirten 12. nci madde mu
vacehesinde ve bu maddelerin esprisine uygun 
olarak «Uyuşmazlıkların çözümü» başlığını ta
şıyan 14 ncü maddeyi de dikkate alarak, tıpkı 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasmdaşki ihti
lâfları nasıl bu mahkemelerden verilen ilâmları 
temyizen tetkik edecek olan ceza dairesi çözüm
leyecek ise, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle 
ilk derece mahkemeleri arasında ortaya çıkacak, 
tahaddüs edecek selbî veya icabı vazife ihtilâf
larının hallini de normal usul hükümlerine bı
rakınız. Hemen denecektir ki; «Biz Devlet Gü
venlik Mahkemelerini bir bakıma da hattâ ön
celikle sürati sağlamak için yapıyoruz. Sivil 
mahkemelerle, ilk derece adalet mahkemeleriyle 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasında icabı 
selbî görev ihtilâflarının halli için bunların bir 
üst mercie gönderilmesi zaman alacaktır, dâva
ları sürüncemede bırakacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu gerekçe geçerli de
ğildir. Biraz evvel arz ettim, bir dâvaya Devlet 
Güvenlik Mahkemesi bakmakta ise, dâva oraya 
intikal etmiş ise, bir ağır ceza mahkemesi, «Ben 
bakacağım» demez, diyemez. Bir dâva ağır ceza 
mahkemesinde görülmekte iken görevsizlik ka
rarı verirse, zaten gider. Bir tek husus kalmak
tadır; o, bir dâva ağır ceza mahkemesinde gö
rülmekte iken, her hangi bir Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin yahut o bölgedeki Devlet Güven
lik Mahkemesinin «Bu dâvaya, sen bakamazsm, 
benim bakmam gerekiyor» tarzında vereceği bir 
kararın lâzımül ittiba bir karar haline getiril
miş olmasıdır ve bu sakıncalıdır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 

KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bura
da beyanda bulunan Sayın Birler arkadaşımın 
endişelerine katılmak mümkün değildir. 

Müzakerelerin başından beri çeşitli grup söz
cüleri tarafından ifade edildiği gibi Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulmasının amacı, 
Devleti yıkmaya matuf birtakım hareketlerin 
süratle önlenmesini temin mülâhazasiyle bir ih
tisas mahkemesine meselelerin tevdiidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aslında Anayasamızın 136 nci maddesi de 

bu istikamette tadil edilmiştir ve Anayasamızın 
icabı olarak bu mahkemeler teşkil edilmektedir. 
Şimdi, icabî ve selbî ihtilâflar mahkemeler ara
sında zuhur ettiği zaman ve bugün örfi İdare 
mahkemelerinde dahi görmekteyiz ki, bu mah
kemelerde muhakeme edilen sanıklar her türlü 
itiraz yollarına başvurmak suretiyle meseleyi 
sürüncemede bırakmakta ve işlerin uzamasına 
vesile olmaktadır. 

Birler arkadaşım konuşmasının bir yerinde 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin derecesine te
mas etmiştir. Bu mahkemelerde görülen işlerin 
mahiyeti, Anayasa değişikliğinin 136 nci mad
desi gerekçesinde ifade edildiği gibi, dâvaların 
bir an evvel intacmdaki sayısız yarar ve Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin nevama bir ihtisas 
mahkemesi olduğu nazara alınarak görevle il
gili kararlarda Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
verdiği kararın esas alınması neticesine bizi sevk 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görev hususundaki ver
diği karara bidayet mahkemelerinin uyması 
prensibini kabul ettiğimiz takdirde, Sayın Bir
ler arkadaşımızın ortaya koyduğu endişelere 
komisyon olarak iltifat etmenin mümkün olma
dığı inancındayız. Sebebine gelince: Devlet Gü
venlik Mahkemeleri aslında beş kişilik bir hâ
kimler kurulundan teşekkül ettiğine göre bu
rada ne gibi bir sakınca olacaktır ? Selbî ve ica
bî ihtilâfların halli için cemiyetin süratle netice 
almak istediği bir meselede bir mahkemenin ka-
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ramım esas alınması bu ihtilâfları asgariye in
direcektir. Kaldı ki, bu mahkemenin salâhiyet 
mevzuunda vermiş olduğu kararlar, nihaî ola
rak Temyiz Mahkemesinin tetkikatma tabi tu
tulmuştur. Bu itibarla, meselede endişeye ma
hal bir husus olduğu inancında değiliz. 13 ncü 
madde, işin mahiyetine, süratle meselenin inta
cına çözüm yolu getiren bir maddedir. 

Bu itibarla; Hükümet tasarısı da aşağı yu
karı aynıdır, madde Komisyonumuzca benimsen
miştir; Yüce Meclisçe, Komisyonumuz tarafın
dan getirilen metne iltifat edilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu bi

çimde değiştirilmesini öneririz. 
Madde 13, — İlk derece adalet mahkemeleri 

ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki gö
rev uyuşmazlıkları, ilgili özel Yargıtay Ceza 
Dairesi tarafından kesin olarak çözümlenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen gö
revsizlik kararı aleyhine acele itiraz yoluna baş
vurulabilir. 

Denizli İstanbul 
Hüdai Oral Reşit Ülker 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz^ ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
Madde 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

arasındaki uyuşmazlıklar, bu mahkemelerce ve-

I rilen hükümlerin temyiz mercii olan Yargıtay 
Ceza Dairesi tarafından kesin olarak çözümle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma usulü 
Madde 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçların hazırlık soruştur-
I ması, bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuri-
I yet savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat 

yapılır. 
Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç 

mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidile
rek soruşturma yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurul
duğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmiş ise, Dev
let Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 
suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığından, 
hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. 
Bu takdirde hazırlık soruşturması, savcılık ta-
rafından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet 
; Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya 
| yardımcısı hazırlık soruşturmasının yapılmasını 

ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde 
hazırlık soruşturması, askerî savcı veya yardım
cısı tarafından bizzat yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
' teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
| Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabuk edilmiştir. 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça 
elkoymaları 

j Madde 16. — Mahallî Cumhuriyet savcısı 
veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne 

j göre askerî savcı, ihbar veya her hangi bir su-
| retle bu kanun kapsamına giren bir suçun işlen

diği zehabını verecek bir hale muttali olur ol
maz, keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahke
mesi nezdinde bulunan savcıya bildirmekle be
raber, savcının işe elkoymasma kadar gerekli 

I soruşturmayı bizzat yapar ve evrakı hemen 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı-

I lığına gönderir. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Savcısı veya yardımcısı, suçun, Devlet Güven-

804 — 
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lik Mahkemesinin görevine girmediği sonucuna 
vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili 
Cumhuriyet savcılığına veya askerî savcılığa 
iade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu biçimde değiştirilmesini öneririz. 
Madde 16. — Mahallî Cumhuriyet savcısı 

veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne 
göre askerî savcı, ihbar veya her hangi bir su
rette bu kanun kapsamına giren bir suçun iş
lendiğine muttali olur olmaz, keyfiyeti derhal 
Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan 
savcıya bildirmekle beraber, savefhm işe elkoy-
masma kadar gerekli soruşturmayı bizzat ya
par ve evrakı hemen Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı veya yardımcısı, suçun Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin görevine girmediği sonucuna 
vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili 
Cumhuriyet Savcılığına veya askerî savcılığa 
iade eder. 

Denizli Ankara 
Hüdai Oral Cengizhan Yorulmaz 

İstanbul 
Eeşit Ülker 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki 
Madde 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuri
yet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında 
hâkim tarafından verilmesi gereken kararları, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesin
den veya Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı 
çevresindeki yetkili hâkimlerden isteyebilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi ta
rafından verilen kararlara karşı itirazlar Dev
let Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağ
lanır. 

Zabıta âmir ve mensupları, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve yardımcıları
nın soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin 
emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunlu
durlar. > 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca veri
len emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, 
bu emirler yazılı olarak verilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden za
bıta âmir ve mensupları hakkında doğrudan 
doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN. — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

önerge vardır, okuutyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 114 Numaralı Geçici Komisyonca 

değiştirilen 17 ne i maddesinin aşağıdaki yazılı 
olduğu biçimde değiştirilmesini, üçüncü fıkrası
nın maddeden çıkarılmasını öneririz. 

Madde 17. — Devlet Güevnlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuri
yet savcılarının bütün yetkilerini haizdir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında 
hâkim ta<rafmdan verilmesi gereiken kararları 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresindeki 
yetkili hâkimlerden isteyebilirler. 

Zabıta âmir ve mensupları (aynen) 
Denizli İstanbul 

Hüdai Oral Reşit Ülker 
Ankara 

Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI- TE-
KİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
Madde 18. — Zabıta; soruşturma veya kovuş

turma sebebiyle, sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan 
zarar gören şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin veya Başkanının, Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının ve
ya mahkeme naibi yahut istinabe olunan hâki
min emirleriyle istenilen yerde hazır bulundur
maya mecburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya ih
zar müzekkeresinde olduğu gibi, zor kullanma 
yetkisini de verir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gi
ren suçların soruşturma veya kovuşturulması 
sırasında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hüküm
leri de aynen uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görevine giren suça elkoymuş Cum
huriyet Savcısı veya yardımcısı, askerî savcı, 
sulh veya sorgu hâkimiyle naip veya istinabe 
olunan hâkimin yahut istinabe olunan Cumhu
riyet Savcısı veya askerî savcının emirleri hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici 
yararlanma 

Madde 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya 
yardımcıları soruşturmanın gerekli kılması ha
linde, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahke
mesinin yargı çevresi içindeki Devlet kurum ve 
organlarına, mahallî idare, iktisadî veya sair 
kamu kuruluşlarına ait bina, araç, gereç ve per
sonelden yararlanmak için istemde bulunabilir
ler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili i . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanıklara yemin verilmesi 
Madde 20. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçların hazırlık soruştur
ması sırasında tanıklara yemin verdirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Savcının kararma itiraz 
Madde 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yar
dımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olma
dığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı 
zamanda suçtan zarar gören kimse ise, kararın 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde, bu kararı veren savcının mensubolduğu 
Devlet Güvenlik Mahkemesine en yakın bulu
nan ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanı
na itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yakalama ve tutuklama 
Madde 22. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçlar sebebiyle, yakalanan 
veya tutuklanan kimse, soruşturmanın bitimin
de ve her halde onbeş gün içinde yetkili hâkim 
önüne çıkarılır. Ancak, zabıta, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Sav
cısı veya yardımcılarının veya olaya elkoyan 
suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı veya 
yardımcılarının ve bunların bulunmadıkları 
hallerde Sulh veya Sorgu Hâkiminin yahut As
kerî Savcının yazılı emri bulunmadıkça sanığı 
48 saatten fazla tutamaz. 

Yukardaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili 
hâkim önüne götürmek için gerekli süre, bu 
müddetlere dâhil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Soruşturmada izin I 
Madde 23. — Bu kanunda belirtilen suçlar

dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında so
ruşturma yapılabilmesi;: 

A)1 General, amiral ve müsteşarlar hakkın
da Başbakanın, 

B)1 Dışişleri -Bakanlığı Genel Sekreteri ve 
yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkın- 1 
da Dışişleri Bakanının, 

C) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri 
Bakanının, 

D) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare I 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay 
Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsöz
cüsü hâkimler ve yardımcıları ile Cumhuriyet 
Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, 
askerî hâkim subaylar hakkında, Özel kanunla
rına göre yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Meşhuden işlenmiş olması hali ayrık kalmak 

üzere, bu kanunda yazılı suçlar yukarda yazılı 
kişiler tarafından^ işlenirse, tutuklanmaları, 
haklarında soruşturma izni verilmesine bağlı
dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is- | 
teyen sayın, milletvekili ?.. Yok. 

Örierge vardır, okutuyorum' |: 

|S)aym [Başkanlığa 
23 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu bi

çimde değiştirilmesini öneririz. 
Majddc 23. — Bu kanunda yazılı suçlardan 

dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruştur
ma yapılabilmesi; 

A) General, amiral ve .müsteşarlar ile Dış-
Sşleri Bakanlığı Genel Sekreteri hakkında Baş
bakanın, 

B)' Yurt dışında görev yapan büyükelçiler 
hakkında da Dışişleri Bakanının, I 

C) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri. 
Bakanının, 

,D)' Ariayasa Mahkemeteii, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayış
tay Başkan ve üyeleri ile Cuimihuriycıfc Başsav
cısı, Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsav
cısı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanım- | 

I sözcüsü, hâkimder ve yardımcıları ile Cumhura 
yet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılan
lar, askerî hâkim subaylar hakkında özel ka
nunlarına göre yetkili kurum ve makamların, 

İznine (bağlıdır. 
Meşhuden işlenmiş olması hali ayrık olmak 

üzere, bu kanurida yazılı suçlar yukarıda yazılı 
1 'kişiler tarafından işlenirse, tutuklanmaları, 

inaklarında soruşturma izrii verilmiş olmasına 
(bağlıdır. 

Ankara Denizli' 
Cengizhan Yorulm'azi Hüdai Oral 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 

KE'SKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen-
)dim. 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

K1NEL (tstaribul) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır. Önergenin dikkatte alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınımalsını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

(Dâvanın açılması 
Mad'de 24. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçlarda il'k soruşturma ya-
pıüimıaz. 

BAŞKAN — Madde üzerimde göriişnıek isıte-
yen?.. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — «Sual sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSayın Önder. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

24 ncü maddede ilk soruşturma yapma keyfiyeti1 

kaldırılmaktadır. Bu ihtiyaç nereden doğmuş
tur? Eğer fuzulî bir muamele ise, niye sivil ce
za maihkemelerinde ilk soruştturma müessesesi 
(vardır? Oysa tasarının 24 ncü maddesinde; 
ı«ıDevlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren 
suçlarda ilk soruştuı'ma yapılmaz» deniyor. Bu, 
'genel bir ihtiyaç değilse buradaki özel muamelo 
nedendir? Devlet Güvenlik Mahkemeleri ihti-
Isas mahkemelsi olacaktır; Devletin güvenliğine 
taallûk eden bir suç üzerinde yargılama yapa-^ 
çaktır; ama «ilk soruşturma yapılmaz» kayda 
-getirilmiş -bulunuyor. Bu ihtiyaç neden doğmuş-

I tur? 

— 807 — 
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[BAŞKAN — Buyurun Saym Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SIÖZCÜSÜ MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Başkan, bu ye-
tni getirilmllş bir müessese değildir. Bundan ön
ce Yüksek Parlâmentonun çıkarmış okluğu 
/1696 sayılı Kanunda buna ait sarili hükümler 
getirilmişti. O metin; ek madde l'dir. Burada 
8003 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre bu 
suçların işlenmiş gibi addedilerek ilk sıoruştur-
nıası yapılmaması, hazırlık soruşturması ile ki
fayet edillmeisine dair sarahat vardır. Bu sara-

- Jh'at aynıyla buraya aktarılmıştır. Bunun gerek
çesi de sürat teminine matuftur ve hazırlık tah-
'kikatı yaparken de bugünkü ve dünkü mevzu-
'atımıza göre yeminle dinlenmiş ise, savcılık ta
rafından o tanığın sorgu hâkimi iğimde dinlen
mesi gerekse dahi, eski ifadesinin okunması ile 
Ikifayelt edilir. Bu bakımdan müessese yeni de
ğildir, eski tatbikata uygundur. 

Saygılar' sunarım. 

BAŞKAN —- Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 

Madde 25. —• Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, 
Kurula katılan hâldmlerde değişikllik yapıl
maksızın bu mahkemece incelenir. İstemin red
dine ilişkin kararlar aleyhine itiraz edi'emez. 
Ancak esas hükümile birlikte temyiz olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Saym Birler, 
buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokait) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bilhassa 12 Mart sonrası sıkıyönetim mah-
jkemelerindeki uygulamalar sebebiyle bir kısım 
•sanıkların hâkim reddi, mahkeme reddi gibi ve
silelerle dâvaların uzıamasına sebebiyet verdiği 
bitinmelvtedir. Bunu önleyici bir tedbir olarak 
da 25 nci madde sevk edilmiş bulunmakta. 

! Değerli arkadaşlarım, şimdi bu dâvaları sü-
trüncemede bırakan yollardan birisi olarak kul
lanılan usulü önleyelim; sizinle beraberim ; anıp. 
insaf ile düşünmenizi rica. ediyorum : Bir hâ-ı 
kim reddedilecek, bu ret isteminin tetkikinde 
bu hâkim müzakereye katılacak ve oy sa
hibi 'Olacak. Bunu ne hukukla, ne akılla, ne. 
ımantı'kla bağdaştırmak mümkün değildir. Sa
ym Komisyon şunu yapabilirdi : «Bir mahke

menin en çok iki üyesi reddolunabilir» denebi
lirdi. Bu bir tahdittir; mahkemeyi çalışamaz 
hale gotirmieyi önleyici bir tedbir olur idi; ama 
mahkemenin bütün üyelerinin reddi sebebiyle. 
'bu ret istemini bir başka mahkemenin incele
mesi gibi işleri gerçekten sürüncemede bıraka-
ıcak bir yolu kapayalım derken, reddolunan hâ
kimin kendisi hakkında ret talebinin incelenme
si müzakeresine katılmasını ve oy hakkı sahibi 
iolmasmı kabul etmek sanıyorum mümkün de
ğil. Komisyondan rica ediyorum,; böylesine bir 
tahdide taraftar olabiliriz. «En çok şu sayıda 
tiye reddedilebilir»' denir. Her mahkemenin bir 
asker, bir sivil yedek üyesi vardır. Reddedilen, 
asil üyelerden biri ise, başkan ise yedek üyele
rin çağrılması ile mahkeme tamamlanabilir; bu 
iret istemini inceleyip süratle aynı gün karara 
(bağlayabilir; ama lütfen, hakkında relt istemin
de bulunulan üyeyi, hâkimi o karara iştirak et
tirerek verilen karara hemen başında muallel 
hale getirmeyiniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen saym milletvekili'?.. Yok... 

Önerge vardır, okutuyorum! : 

•S ay 11 '\ ÎB aşk a nl ı ğ a, 
.25 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu bi

çimde değiştirilmesini öneririz. (Tasan 24) 
Madde 25. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin' 
(Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler,' o 
mahkeme tarafından karara bağlanır. Ancak, 
aeddolunan hâkimin müzakereye katılmaması 
nedeniyle mahkeme teşe'kkül edemezse bu hu
sustaki karar; aynı yargı çevresi içinde kurul-
ırmış olan, sayı: itibariyle takibeden Güvenlik 
Mahkemesi tarafından, böyle bir mahkeme ku-
rulmıami'şsa o mahal ağır ceza mahkemesi tara-* 
fondan verilir. 

İstemin reddine ilişkin kararlar aleyhine iti-
traz edilemez. Ancak, esas hükümle birlikte tem
yiz olunabilir v 

Denizli Ankara 
Hûda3 OraÜ Oengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRt 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
(KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye 'katılmıyor, önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
^tmıeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

,25 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık 
Madde 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık, 

İtalik veya tehir olunan günde duruşmaya gel
mez Ve mahkemece de duruşmada hazır bulun
masına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bu
lunmak mecburiyetinden vareste tutulmak is
temi bulunmasa bile, dâva gıyabında bitirile-
ibilir.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

[Duruşmanın inzibatı, ,vo cezalar 

Madde 27. — Duruşmanın inzibatını sağla
tmak, mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahke
me başkanı derhal duruşma salonundan çıkar
tır. 

Mahkemeye, mahkeme başkanı veyfa üyeler
den herhangi birine, savcıya, savcı yardım
cısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı 
•uygun olmayan söz yahut davnanışta bulunan 
kişi hakkında, mahkemece tutuklama karart 
(verilir. Tutuklanan kişi 24 saat içinde sorgu
ya çekilerek inzibatî nitelikte olmak üzere, bir 
ıaya 'kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 
11136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlü' 
der hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 

Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan söz-. 

lü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile Mah
kemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden her
hangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tuta
nak kâtibine yahut görevlilere karşı uygun ol
mayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasa* 
!ğı koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulu* 
nanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezası ilo 

'birlikte % 000 lirdan o 000 liraya kadar ağır" 
para cezası verilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bo-
ızan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın 
tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonun
dan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya 
müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da du
ruşmanın inzibatını bozmakta ısrar etmeleri ha
llinde, bir daha aynı dâva ile ilgili duruşmalara 
katılmamalarına da karar verilebilir. 

Yükardaki fıkra, müdafii hakkında uygu
landığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildiril
mekle beraber, müvekkiline de dilerse, başka' 
bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. ' 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 nci mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince tayin edilmişse, 
durum, kendisini tayin elden mercie de bildiri
lir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya 
müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yok-
lluklarında yapılan söz ve işlerin esasüı noktala-., 
rı bildirilir. Müdafi dilerse, yokhığuhdaki tu
tanakların örnekleri de kendisine verilir. 

Yükardaki yazılı hallerde duruşma salonun
dan çıkandan veya duruşmalara katılmamaları
na karar verilen sanık veya miüdafiler, mahke* 
menin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma 
(verebilirler; 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isten 
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum i 

^Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin 7, 8 nci fıkralarının aşağı

da yazılı olduğu biçimde değiştirilmesi, yeni 
'9 neu fıkra eklenmesini, 9, l'O ncu fıkraların 
maddeden çıkarılmasını öneririz. 

Ayna maddeye aşağıdaki yazılı.İL ve 12 nci 
fıkraların eklenmesini öneririz. 

Madde' £7. — 
Fıkra 7. — Mahkeme başkanı duruşmanın 

inzibatını bozan sanığı, o günkü duruşmanın 
tamamına çıkmamak üzere duruşma salonun
dan çıkartır. '*\ 

Fıkra 8. — Duruşma salonundan çikaııtılan 
sanığın, bundan sonraki oturumlarda da duruş
manın inzibatını bozmakta direnmesi halinde, 
bir daha aynı dâva ile ilgili duruşmalara katıl-

1 mamasında karar verilebilir. Ancak bu halde 
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sanığın mutlaka bir müdafi ile mahkemede 
temsili için gerekli kanuna işlemlere tevessül 
'edilir. 'Sanığın duruşmalara katılmasının meni 
(halmde duruşmalara mutlaka bir müdafi ila 
devam olunur. 

Fıkra 9. — Duruşmanın inzibatını bozan 
•müdafiin durumu hakkında gerekli kanunî iş
lem yapıilmak üzere mahallî baro başkanlığına 
bildirilir. 

Fıkra 10. — Duruşma salonundan çıkarılan 
ısanık tekrar duruşmaya alındığında, yokluğun
da yapılan söz ve işlenilin esaslı noktaları bil
dirilir. 

Fıkra 11. — Yukarda yazılı hallerde duruş
ma salonundan çıkarılan veya duruşmalara ka
tılmamasına karar verilen sanık mahkemenin 
'tâyin edeceği süne. içinde yazılı savunma vere-
•bdlin 

Denizli Istanibul 
Hûda? jOral Reşit Ülker 

'Ankara 
JCengizhan Yorulmaz 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI' SABRİ 
[KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

[KİNEL (İstanbul) —'"Katılmıyoruz. 

niza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum :< 

(Kurulda değişiklik 
Madde 29. — Mahkeme Kurulunda değişik

lik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tuta
naklar, değişen hâkim tarafından duruşmaya 
çıkmadan önce okunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, oku
tuyorum! ;: 

jSaym [Başkanlığa 
29 ucu maddenin genel usul hükümlerinde 

yer alması ve zait addedilmesi itibariyle tasa
lından çıkarılmasını öneririz. 

Denizli İstanbul 
Hüdai Oral Reşit Ülker 

Ankara 
/Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMÜSYON BAŞKANI SABRİ 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

29 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.30 ncu maddeyi okutuyorum ? 

'Temyiz mercii 
Madde 3ö. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

kararlarının temyiz mercii, Yargıtay'da bu mah-
İkemelerin" kararlarını incelemek üzere kurulan 
daire veya daireler; Genel Kurul ise. Yargıtay 
Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ı31 ne i maddeyi okutuyorum :• 
İşlerin niteliği 

Madde 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin görevine giren suçlar acele işlerden sayı-

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önerge
ye katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu odlarınıza arz edeceğim. Dikkate 
(alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 

Madde 28. — Çok sanıklı dâvalarda duruş
una safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu 
'göreceği teknik araçlarla tespit olunaîbi/ir.. Bu 
tespite müsteniden sonradan düzenlenecek duruş
ma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun 
olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenleyen 
tutanak kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer sureti, önceden isteyen sanık 
ve müdafie verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları-
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lir ve bu suçlara ilişkin dâvalara adlî ara ver
mede de bakılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın .milletvekili1?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

•32 nci maddeyi okutuyorum i 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli hükümler 

Diğer görevliler' 

Madde 32. — Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde ve savcılığında görev yapacak yeteri ka
dar başkâtip, kâtip, mübaşir, yardımcı personel 
ve diğer görevliler Adalet Bakanlığınca atanır. 
Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakanlığı iller 
Teşkilâtı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim 
ve gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme 
^başkanlığı veya cumhuriyet savcılığı tarafın
dan! yapılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
yer... Kalbul edilmiştir. 

03 neü maddeyi okutuyorum: 

iBina, 'araç vö ıgereçler 
(Madde 33. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri

nin görev yapacakları binaların temini ve bu 
Mahkemelerin araç, gereç ve sair ihtiyaçları 
Ada'let Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine 
eklenecek ödeneklerden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Özlük işleri 

(Madde 34. — Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cum
huriyet Savcısı ve yardımcıları ile diğer per
sonelin özlük işlerinde, denetimlerinde, hakla
rında disiplin soruşturması açılması ve disiplin 
cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suç
larının soruşturma ve kovuslturmalamnda, bu 
kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mes
leklerine ait kanunların ilgili hükümleri uygu

lanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, 
tazminatları, ödül ve ödenekleri, yollukları ve 
diğer personel giderleri bağlı oldukları Bakan-
llıkları bütçesinden karşılanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanan gö
revlilerin, bu görevde geçirecekleri süreler esas 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Devleti Güvenlik Mahkemelerinde görevli 
hâkim, askerî,., hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve 
Cumhuriyet Savcı yardımcıları adlî ara ver
meden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oran
da, kendilerine özel kanunları gereğince yıllık 
izinleri verilebilir. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Sayın Birler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Efendim, madde met
ninde, «ödül ve» kelimesi fazla olarak buraya 
geçmiş çıkarılması için, takrir gönderiyoruz. 

BAŞKAN — Henüz bize gelmiş değil. 
Sayın Birler buyurun. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, komisyonun bu beyanı karşısında 
konuşmak lüzumu kalmıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'Sayın Önder, buyurunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; ilgili madde, Dev
let Güvenlik mahkemelerine atanan askerî hâ
kim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcıları ile di
ğer personelin özlük işleri ile ilgili konuları 
kapsamı içine alan bir ma.dde... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet... 
KEMAL ÖNDER (Devamla) — Aceleniz mi 

var efendim? 
Aslında maddenin tedvini, askerî hâkim ar

kadaşları güvenlik mahkemelerine aldığınız, 
bunu yaptığınız takdirde lâzım gelen bir mad
de haline geliyor, bir lâzime haline geliyor. 34 
ncü maddeyi aynı zamanda, geçici 4 ncü madde 
ile birlikte mütalâa etmek lâzımdır. Asker ar
kadaşlarımızın bir meslekî sicil alma durumu, 
bir de asker olmasından mütevellit, yani askerî 
görevinden dolayı aldığı Ibir sicil durumu var
dır. 

Şimdi özel olarak, bir ihtisas mahkemesinde 
asker arkadaşlarımız hâkim veya savcı olarak 
görev yapacaklardır. Bunların sicilini kim ve
recektir? Bunu geçici 4 ncü madde söylemiş-
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tir. Özlük işleriyle ilgili konularda yetkili kim
dir? Bunu da 33 ncü madde söylemiştir, ida
redir. 

Niçin askerî hâkimleri ihtisas mahkemesine 
koyma ihtiyacı doğmuştur, bunu anlamak 
mümkün olmamıştır. Bakanlar Kurulu iki misli 
aday teklif edecek, sivil hâkim 'getireceksiniz; 
asker olan bir müsteşarın sicil vereceği hâkimi 
getireceksiniz, heyete sokacaksınız. Elbette ki, 
bu mahkeme iyi yürüsün, temennimizdir; ada
let duygusuna gölge düşmesin, bu temennimiz
dir. Bir daimilik arz eden ihtisas mahkemesi 
getiriyoruz. Bu geçici bir mahkeme değil, bu 
kanun daimî... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 
Başkan, hatibin konuşması 5 dakikayı geçti; 
uzatmasınlar artık. 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Tatil veri
lir, yarın devam eder beyefendi. 

letiiı bütünlüğüne gelecek tehlike kadar önemli 
olan konu, adalet üzerine düşecek şüphedir. 

Bu itibarla; denilebilir ki, hundan önce 
Anayasa müessesesine girmiş hulunaıı «Hâkim
lik teminatı» na ne ihtiyaç vardır? Niçin icra 
organı; tâyin edeceği, özlük işlerine bakacağı, 
oradan oraya sevk edebileceği, terfisine tesir 
edebileceği yetkiyi üzerinde tutsun? Kötü ni
yetli olduğunu peşin olarak kabul etmek müm
kün müdür? Bu, sivil hâkimler için de söylene
bilir ama teminat gelmiştir, Anayasa hükmü 
içerisine girmiştir. Niye? Çünkü, adalet duy
gusu ve anlayışı içerisine şüphe, gölge düşme
sin diye. 

O halde; bizim buradaki hassasiyetimiz de 
aynı mihraktan, aynı anlayıştan hareket etmek
tedir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde başka

ca görüşmek isteyen saym milletvekili var mı 
efendim ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
(SANCAR (İstanlbul) — Burada bir iki kelimeyi 
tashih etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANCAR (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarımı : 

Arkadaşım, sicil meselesinde yanılmakta
dır, Meslekî sicilini, bulunduğu müessesede en 
yüksek merci olan mahkemenin reisinden ala
caktır; hiçbir askerî merci meslekî siciline mü
dahale ^etmeyecektir. Ama idarî sicilinde, meıı-
suboldıığu askerî kadrodaki hiyerarşik düzene 
tabi olacaktır. Bundan daha talbiî bir şey yok
tur. Meslekî sicıi'l, vicdanına ve kamuma bağlı
lığını garanti ettikten sonra; sokaktaki, ordu-
evindeki veya şuradaki buradaki harekâtını, 
ordu içindeki hiyerarşik durumu ile mütalâa 
etmek gerektir. 

Burada bilhasa, hâkimin vicdanını teminat 
altına almak için, o mahkemede sivil hâkim 
meslekî olarak nasıl sicil alıyorsa, onun da öyle 
sicil alması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Söz rica edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde huyurunuz 
efendim. 

Bu bir daimî 'kanundur. Daimî bir kanun 
olması itibariyle bu ihtisas mahkemeleri, kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren işleye
cektir. Aslolan, adalete gölge düşmeyecek bir 
biçimde, bu mahkemelerin kurulmasıdır. Bizim 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu budur. 
«İftiralara sebebiyet verilmesin, kavramalar 
tarif edilsin» demişizdir. Bir de, ihtisas mahke
meleri üzerinde, «İhtisas mahkemeleri» dediği
miz özel mahkemelerin kuruluşu üzerinde bir 
tartışıma bahis konusu olmasın. O yüzdendir ki; 
Bakanlar Kurulunun teklifine itiraz bahis ko
nusu olmuştur. O yüzdendir ki, askerî hâkim 
arkadaşların sicil ve özlük işlerinin idare tara
fından tedvir edilmiş olmasından mütevellit, 
('hattâ bir yerde, mahkemeden alınıp alınma
ması konusu dahi, yine idareye bağlı bulunma
sından mütevellit) ileride mahkemeye gölge 
düşmesin, kanaati ve anlayışı içerisinde görü
şümüzü arz etmeye çalışıyoruz. Mesele bundan 
ibarettir. 

Elbette ki, bir peşin hüküm içerisinde de
ğiliz. Bir mahkemede görev yapan askerî savcı 
ve askerî hâkime, mutlaka bir asker müsteşarın 
yukarıdan, tepeden inme emirle hareket etme
sini sağlayacak baskıyı yapacağı peşin hükmü 
iç.erisinde değiliz. Ancak, bu ıbir müessese ola
rak kurulmaktadır. Devletin bütünlüğü her şe
yin üstündedir, son derece önemlidir, buna has
sasiyet göstermek lâzıım, doğrudur; ama, Dev-
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KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Aslolan ve önemli olan husus şudur : 
Askerî hâkim arkadaşlarımızın bir mesleki 

yanı vardır, bir de asker yanı vardır. Elbette 
ki asker olarak sicili, özlük işleri askerî sis
tem içerisinde, kendi komuta zinciri dahilinde 
halledilecek ve ilgili mevzuatı bunu tayin ede
cektir; bu doğrudur. Fakat, işin çelişkisi de 
buradadır, ben bunu arz etmeye çalışıyorum. 
Bunu değiştirmemize imkân yok. O halde, as
kerî hâkimleri mahkemelerin bünyesine kat
makta bir hata doğuyor. Aslında temeldeki 
hata, Anayasa değişikliğinde başlamıştır. Çe
lişkiyi bu bakımdan çözmek bugün için müm
kün değildir. Ancak, güvenlik mahkemesinin, 
ihtisas mahkemesinin getirilişindeki temeldeki 
hayata işaret etmeye çalıştım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. Ko
misyon tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
34 ncü maddenin (ödül ve) kelimesinin me

tinden çıkarılmasını rica ederim. 
Kırklareli 

Mehmet Ata.gün 

BAŞKAN — Hükümet, komisyondan gelen 
önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, komisyondan gelen 
önergeye katılıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi tadil şekliyle oylarınıza 
arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul •edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev yerinin değiştirilmesi 

Madde 35. — Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinde görevli Başkan, üye, yedek üye, Cum
huriyet savcısı ve yardımcıları hakkında, ken
di kanunlarına göre yapılacak soruşturma so
nunda, görev yerlerinin değiştirilmesine dair 
yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği 
takdirde, Adalet Bakanlığı kanalı ile Bakan

lar Kuruluna bildirildikten sonra, ilgili hâkim, 
askerî hâkim, Cumhuriyet iSavcısı, Cumhuriyet 
Savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel 
kanunlarda gösterilen usule göre değiştirilebi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet savcılığı teşkilâtı ve mahkeme 

kalemlerinin denetimi : 
Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

nezdindeki Cumhuriyet savcılığı teşkilâtı Ada
let Bakanlığı müfettişlerince; bu mahkeme ka
lemleri de müfettiş hâkimlerce ve Adalet Ba
kanlığı müfettişlerince her zaman denetlenebi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen milletvekili?.. Yok. 

Komisyon tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
36 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
nezdindeki Cumhuriyet savcılığı teşkilâtı ile 
mahkeme kalemleri Adalet Bakanlığı müfet
tişlerince denetlenir. 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL ı(İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul •edil
miştir. 

Kovuşturma giderleri : 
Madde 37. — Devlet Güvenlik mahkeme

lerinin ve Cumhuriyet savcılığının kovuşturma 
giderleri, Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?. Yak. 

Maddeyi oylarınıza ar zediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra işlenen ve Devlet Güven
lik mahkemelerinin görevme giren ısuçlar ile, 
Anayasanın geçici 21 nci maddesine göre gön
derilen veya açılan davalara, Devlet Gfüvenlik 
Mahkemeleri bakar. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 
sayın milletvekili... 

Buyurun ısayım Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEH

MET ATAGÜN (Kırklareli) — Gelçici madde 
burada sona eriyordu. Yani geçici madde 
1, «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra işlemen ve Devlet Güvenlik mahkemeleri
nin görevüme gireım suçlar dile, Anayasanın ge
çici '21 nci maddesine göre gönderilen veya 
açılan davalara, Devlet Güvenlik malıikem-e-
t'eri bakar», dem-ek suretimle soma -eriyor. B!lr 
baskı hatası olmuştur. Bundan sonraki, fıkra 
madde 38 oftacajktır. Bu hususta bir de öner-
•gemiz vardır. 

BAŞKAN — ıSayın Birler, buyurunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ge
çici madde l 'de 'ek madde 4 okunmadı. O (okun
sun, :ondan sonra sayım hatip (konuşsun. 

BAŞKAN — iSaym Bağcıoğlu, geçici mad
de ayrı, 38 inci maddeyi ayrı okuyacağız. 
38 nci ımıadde tedvin 'edilmiş, 38 nci madde 
içinde ek madde 4 tedvin edilmiştir. Geçici 
Madde 1 «Mahkemeleri bakar» dan sonra bi--
tiyor. 

Buyurun Sayın Birler. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) .— Sa
yın Başkan, değeırli arjkadaşlarım; 

Hükümet tasarısında geçici 1 nci madde 
metni şu : «Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten [itibaren işlemen ve Devlet Güvenlik 
mahkemelerinin görevime giren suçlar hak-
tkmda, bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Komisyonumuz bu ımietmi aynen muhafaza 
ile birlikte, bir de ilâve yaparak maddeyi, 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
işienenı ve Devlet Güvenlik ımahkeme'leriniM 
görevime giren ısuçlar ile, Anayasanın geçici 
21 nci maddesine göm gönderilen veiya açılan 

dâvalara, Devlet Güveınii|k mahkıeim^lerii ba
kar.» şeklinde sevk -etmiştir. 

İzninizle Anayasanın geçici 21 nci mad-
deainin metnini de bir defa okuyalım. 

«Anayasanın geçici 21 nci maddesi : Sıkı
yönetimim •kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim 
mıalh|kome'lerinde 'görülmıeiktıe bulunan dâvalar 
sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin 
görev ve yetkileri -devam eder. Kamu dâvası 
açılmamış dosyalar, ise, niteliklerinle ve yü
rürlükteki kanun hükümlerine göre görevli 
ve yetkili mahkemelere verilir.» hükmünü -ge
tirmektedir. 

Değeriıli arkadaşlarım, her kanun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra taaddüs eden 
fiillere, işlemlere uygulanır. Binaenaleyh, «Bu 
kamunun yürürlüğe girdiği 'tarjhtıam itibaren 
işlemen ve Devlet G-üvomllifk mabkemıeierinin 
görevime giren -suçlar hakkında, bu kamun 
hükümleri uygulanır» şeklindeki Hükümet 
mıetnli ile, (komisyon metnimin, «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen ve 
Devlet Güvenlik mahkcim-cilc'rinim görevime gi
ren suçlar ile» kısmı bir malûmu ilâmdan iba
rettir. Bir kanun metnimde bulunması muta-
doimayan bir ımıaddedir. Elbette her ikamın 
o jkanun yürürlüğe -gerdikten sonra işlemem 
suçlara uygulanacaktır; ama Komisyon buma 
bir ilâve yaparak, «Anayasanın geçici 21 nci 
maddesine göre gönderilen veya açılan dâva
lara Devlet Güvenlik mahkemeleri bakar hük
münü de getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, hafızalarınızı tazeı-
Icırmeiniizi rica ediyorum. 

Anayasa değişilkliği görüşülürken, 136 meı 
madde ile bildikte geçici 21 ' nci madde üze
rinde karşılıklı tezler savunuldu. Bütün me
sule şu idi : iSıkıyönetim ilâmihaye dsvaım ede
mez. Sıkıyönetim bir gün (kalkacaktır, kalk
malıdır. Ancak, sıkıyönetim mahkemeleriınim 
elindeki dâvalara, sıikıyömetim kalktığı takdir
de aynı mahkemelerde devam- -edilebileceği 
yolundaki 1402 sayılı Kanunun maddesi Ana
yasa Mahkemesince iptal ledildiğim-e göre, sıkı
yönetim kaitığı an, bu mahkemelerin elinde
ki dâvalar normal mahkemelere verilecektir. 
Bu da, bu işlerin uzun süre sürümoeimıede kal
masını, beklemen kesim sonuçların alınmasını 
geciktireedktir. Öyle Sise, buma bir tedbir 
buna bir çare bulalıım. 
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O zaman bizim Cumhuriyet Halk Part'isi I 
Grubu olarak öne sürdüğümüz şu idi : Sı
kıyönetim 'biran önoct kalkmasını hep be-

rıafber istüyoruz. Taimam. 'Sıkıyönetim ımıahke-
melerinin elinde bulunan dâvalar sıkıyönetim 
kallktıjktan sonra sürüncemede kalmamalıdır •; 
el topu gibi, o mahkemeye gidip ge'ımemeli-
dir. Bunda da mutabıkız, tamam. Buna bir 
tedbir arıyorsunuz, bunun tedbiri şudur : Sı
kıyönetim kalktıktan sonra, sıkıyönetim mah
kemelerinim elinde 'bulunan dâvalardan Devlet 
Güvenljk mahkemelerinin görevinle girenler 
var ise, oniîıarı kuracağıımız Devlet Güvenlik 
mahkemelerine verelilm, bu mahkemelerin gö- I 
nefvine girmeyen suçlan ise, a id olduğu adliye J 
maihkemeie'rülne gönderdıim. 

Bizim bu tclMülflmize karşı pek çok arka
daşımız, «İşte asıl bu tabiî hâkim ilkesine, 
kanunî hâkim ülkesine, Anayasanın 32 nei 
maddesine aykırıdır» şeklinde görüşler sa-
vunmuş'iaır idi ve sonunda bildiğiniz gilbi, bi
raz evvel okuduğum .mjeltin Anayasa hükmü 
haline geldi. 

Şimdi ne oluyor değerli arkadaşlarım, dik
katinizi çekiyorum :Anayasanm geçici 21 nci 
maddesine göre gönde'rtilen dâvalar veya açı
lan dâvalara da, ne zaman işlenmiş oluma ol
sun, bu kanun hükümleri uykufena çaktır, 
yani Devlet Güvenlijk mahkemeleri bakacaktır . 

Aziz arkadaşlarım, hemen denilebilir ki : 
Devlet GüvenıDiik Mahkemeleri Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra, sıkıyönetim kalka
cağına göre ve geçici 21 nci madde de, «Yü
rürlükteki kanun hükümlerine göre görevli 
mahkemelere gönderilir» dediğime göre, Dev
let Güvenlilk mahkemeleri Kuruluş Kanunu 

ı J I 
yürürlükteki hür kanundur, buna göre de Dev- I 
let Güvenlik Mahkemesinin, görevirue giren 
suçlar bu mahkemeye ıgider. Bundan ta/biiî 
ne vardır ? I 

Değerli arkadaş'larım, ibu görüşe karşı he- j 
men şunu söylerim : O halde, Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu Meclisler
den çikıp kanuniyet keshedinceye, yürürlüğe 
girinceye ve Devlet Güvenli|k mahkemeleri ku
ruluncaya kadar, sıkıyönetim kalkmayacaktır. 
Bunu peşinen kanun hükmü halinde ifade edi
yorsunuz demektir. 

Hemen yine hafızaılıarınızı taze'lle'mok için 
arz edeyim : Anayasa değipkliıküeri görüşülür- I 

I ken yine bir arkadaşımız îbu kürsüden; «Dev
let Güvenli|k 'mahkemeleri öyl© kolay mı ku
rulacak zannediyorsunuz? 6 ayda mı kuru
lur, 1 senede mi kurulur?» diyor idi. De
mek ki, Devlet Güvenlik mahkemeleri 6 ay 
vöya 1 sene sonra ancak kurulup faaliyete 
geçecek ve sıkıyönetim, Devlet Güvenlik mah
kemeleri kuruluncaya ıkadar, faaliyete geçin
ceye kadar devam edeoejk. Bu şartlar elve
rişli midir, değil midir aranmaksızın, sadece 
ve iSadece Anayasanın sizin oylarınızla vazet
tiğiniz geçici 21 nıci maddesine Komisyondıa 
dklenen, aykırı şekilde leklenen, hükmün ka-ı 
nuniyet kesbetmesini sağlamak için olacaktır. 

iSaym Komisyon ve sayın Hüjkümetin bu 
konuda ittifak halinde olmadığım bilyonun. 
Nasıl bir beyanda bulunacaklarını ben de me
rak ediyorum, diıkkatlerlJnizıe sundum, teşek
kür ederim, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek 'isteyen sayın mdl'lletvelkiili ?. Yok. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bir önerge
miz var .Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, ijkli öne'rge 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 1 nci madde metninim Hükümet ta

sarısında okluğu gibi kabulünü aırz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Eskişehir 
Emin Paksüt Seyfi Öztürk 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 inci maddenin Anayasamızın 32 nci 

maddesine aykırılığı nedeni ile çıkarılmasını 
öneririz. 

I Denizli An|kara 
Hüdaiil Oral Cengizhan YoruDnuaz 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derece
sine göre muameleye koyacağım. Maddönıkt 
çıkarılmasını hususundaki, önergeye Komis-

I yon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ıSABRİ 

KESİCİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
I KİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komlijsyoaı ve -Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alnnıp alııımaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum : Dikkatle alınmasını 
Ikabul buyuranlar... Kabul •etmeyenler... Ka
bul edilme mistir. 

Sayın Paksüt ve Sayım Öztürk tarafın
dan verilen ve Hükümet mıetndmiiın kabulüne 
mütedair olan önergeyle Komisyon 'katılıyor 
unu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet pek tabiî teklifi ol
duğu için 'katılıyor. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarımıza iarz ediyorum : Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şejkii ile maddeyi oylarınızla arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmclyiemler... Kabul' 
edilmiştir. 

Madde 38 Komisyonca tedvini edilımllş feu-
lummiiaktadır. Ek madde 4'ü de ihtiva etmek
tedir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan DeVleit Güvenlik Mah-

ikemelerlinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri1 

hakkındaiki kanun tasansımım (G!eıç»iei Madde 
1) deln sonra Geçici Komisyonumuzca; 357 sa
yılı Askeîrî Hâkimler Kanununa e|klemmek is-
t enlem (Ek Madde 4) ün muallâkta olduğu 
görüldüğümden maddemin 38 nci çerçeve mad
de içinde; 

357 -sayılı Kanun haslığının (Askerî Hâ
kimler) olması gerekirken1, sehiv eseri ola
rak, (Askerî Hâkimler va Askerî Savcılar) 
olarak yazılmış bulmması ve (B) bem dimim 
2 nci fikrasmıın 2 nci cümilıeslyle başlayıp de
vam «den übarienin de müstakil 'bir fıkra ola
rak tedvüirii uygun görüldüğünden ; 

Maddemin aşağıda yazılı olduğu şekilde ka
bulümü arz Ve teklif ederim. 

114 No. lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

iSahni Keskin 

Madde 38. — 26 . 10 . 1963 tarih ve 357 
sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki 
ek ımadde 4 eklemmişitir. 

Ek Madde 4. — Devlet Güvenlik Mahke
mesi üyeliği, yede|k üyeliği ve Cumhuriyet 
ıSaveı yardımcılığı görevlieir'me ataiman askerî 

hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdem
liliği, kademe ilerlieımıesi yapmıalıarmı sağlaya
cak yeterlikleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu ve hu kanunum hü
kümleri salkh kalmak şartı ile, aşağıda be-
lirtiilem şekilde düaon!]jeme!oe|k sfciferle sapta
nır. 

A) Üye ve yedek üye biriimci sınıfa ay-
rlımış hâkim, 'albaylara, subay sicil belgesi 
düzenlemeye vo sicil verilmeye yetkili birimei 
sicil üstü Millî Savunma «Bakanlığı Müsteşarı, 
ikinci sicil üstü Millî Savunma Bakanıdır. 

B) Cumhuriyet Savcı yardıımcılığı kad
rolarıma ataman askerî hâkim subaylar hak-
ıkımda : 

1. Meslekî sicil belgesi, Yatıgıtayda Dev-
Icit Güvemli|k Mahkemelerince veri&em karar
ları dnce'lemek üzere kurulan dairece ve Ada
let Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleırinee 
357 sayılı Askerî Hâkimler Kamunu esasları 
gözömıündo tutularak 'Velrilecek sfiıcil notları
na göre düzenlenin ve hu sicil belgesi süresi 
içinde Millî Savunma Balkanlığınıa, gönderilir. 

2. Subay ısîci'l belgesi, sıııasıylıe; Millî Sa-
vınnma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müs
teşar ve Millî Savunma Bakanı tarafından dü 
z'emlelnür. 

Devlet Güvenlik Malhkemeısi Cumhuriye, 
Savcısı, subay >sficil formu 'esaslarına göıv,« 
Comihui'i'ycıt Savcı yardımcısı 'askerî hâjkıim 
subaylar hakkımda kaımaat motu verir. Yuka
rıda belirtilen sicil üstleri, subay sicil belge
lerini düae'n'lennedc notları gözünüm de bulun
durur. 

BAŞKAN —• Hükümet bu önergeye katılı
yor mu? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önlergelyd oylarımıza arz .ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyemler... Kabul 
edilmiştir. 38 nci ınadde o'llarâk metne ğirmüş 
bulunımaktadır; bu suretle (metinde 38 nei) 
mıade 39, 39 neu ımıaddeı 40 ıııumıaıralarmı almış 
bulunmaktadır. 

Kamunun yürürlüğe 'girmıeısi : 
Madde 39. — Bu 'kamun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girier. 

İHSAN ATAÖV '(Antalya) — 38 nci mad
deyi oylamadınız efendim. 
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BAŞKAN — 38 inci .maddeyi, önerge şek
linde okuttum, oylarınıza arz <ettim. Çünkü, 
38 nei 'madde metinde vdk, metne ilâve 
tediildi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylaımadı-
ınız. 

BAŞKAN — Oyladım, madde olarak girdi 
e£endim, metinde yoktu; girdi. 

Madde üzeninde görüşmek isteyen sayın 
millet vekili?.. Yok. Maddeyi -oylarınıza arz 
ediyorum. Kaıbuıl edenler... Etmeyenler... Ka
bul ediLmiştir. 

Yürütme : 
Madde 40. — Bu kanunu Bakamlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
[isteyen sayın milletvekili1!. Yok. Maddeyi oy-
Olarmız-a 'arz ediyorum... Kail)ul edenler... Etm;e-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte Sıaym 'Süleyman De-
mıire'l, buyurun. (A. P. ısınalarında-n «Bravo» 
sesleri, 'sürekli ailkışılia/r.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Biraz sonra reylerinize arz edilecek olan 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kanun tasarısı ile 
Devletimiz yeni bir müessese kazanmaktadır. 
Bu yeni müessese bir özentiden doğmuş bir 
icat değildir. Bu müessese bir ihtiyaçtan doğ
muştur. Bu itibarla da önemli bir boşluğu dol
duracaktır. 

Devlet g'üvenliği günümüzde pek çok kulla
nılan bir deyim, bir tabir haline gelmiştir. Dev
let güvenliği; Devletin, var olmasını temin et
mek ve var olmaya devam etmesini sağlamak 
demektir. Devletler dış tehlikelere mânız ka
lır, güvenlikleri böylece tehdit edilir. Devlet
ler iç tehlikelere mâruz kalır, güvenlikleri 
böylece tehdit edilir. Günümüzde modern harp 
silâh ve vasıtalarının meydana getirdiği denge 
ve devletlerarası denge dış tehlikeyi geniş çap
ta yakın tehdit olmaktan çıkarmış, bunun ye
rine yine dış tehlikenin İkinci Dünya Harbi içe
risinde kullanılmış bulunan beşinci kol tekni
ğini ve taktiğini geliştirmek suretiyle Devlet 
güvenliğini içten bozma usullerini geliştirmiş
tir. Zamanlımızda artık, bir memleketin hu
dutlarıma ordular koymak suretiyle o memleke
tin güvenliğini tehdit etmek hemen hemen teh-

J İlke olmaktan çıkma sınırındadır. Bununla be
raber, memleketleri içinde bölme, bir nilzaım 
kavgasını o memleketin içerisinde geliştirme 
suretiyle iç tehlike yaratma başarı ile uygu
lanmıştır. Bunun en güzel misailiini Kore teş
kil etmiş, ikinci misalini Vietnam teşkil et
miştir. Nihayet, bir başka ölçüde, Kore ve 
Vietnaımla kıyaslanmayacak bir başka ölçüde 
de Pakistan'ın ikiye ayrılması gözümüzün önün
dedir. Buna ilâveten, Orta - Doğu'daki buna
lımın gerisindeki meseleleri de çok iyi biliyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım. 

Memleketimiz dünyanın en hassas bölgesin
de bulunmakta dır. Modern harp silâh ve va
sıtaları, memleketimizin jeopolitik önemini 
kaybettirmemiştir veyahut da memleketimizin 
jeopolitik öneminde pek büyük değişiklik yap
mamış demek daha doğru olacaktır. 

Diğer taraftan, memleketimiz bir kalkm-
ıma hamlesinin içerisine girmiş, medeni yaşa
ma özlemi uyanmış ve yaygın hale gelmiştir. 

Buna ilâveten, memleketimiz ileri memle
ketlerle bizzat temasa geldiği gibi, modern 
muharebe imkânları da, ileri memleketlerin na
sıl yaşadığını memlekttimize çok kolaylıkla 
gösterir haldedir. 

Bütün bunların yanında, nizam kavgasının 
.meydana getirdiği fikir cereyanları artık bu
gün hudut tanımamı aktadır. Fikir cereyanla
rına mânız kalan toplumların, kendi savun
ma güçlerini kendileri yaratmadıkça kargaşa-

j İrktan kurtulmaları mümkün değildir. Fikir 
i cereyanlarına mâruz kalan toplumların karşı

laştıkları tehlike; netice itibariyle, kargaşalık, 
fetret, bölünme, parçalanma ve rejimin yıkıl
ması ve Devletin bekasının tehlikeye girmesi 
halinde tecelli etmektedir. 

400 dolar gibi bir millî gelir . seviyesinde 
(bulunan memleketimizde siyasî istikrarı sağla
ma pek kolay değildir. Genellikle ekonomisi 
henüz bu seviyede olan memleketlerde siyasî 
istikrarı sağlamak pek kolay değildir. 25 sene
lik demokrasi tecrübesini, çok partili demokra
si tecrübesini pek hadiseli geçirmiş olan mem
leketimizde, yine siyasî istikrarın sağlanma-

j sınıda pek çok müşküller vardır. Ama bütün 
| bunlarla beraber Türkiye iki şeyden vazgeçme-
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yecektir: Bunlardan birisi, açık toplum ol
ma, öbürü de çoklu idare. 

Açık toplum olma: 
Değerli arkadaşlarım, açık toplum olmak 

demek, her türlü fikir cereyanları karşısında 
ayakta durabilmek demektir. Her türlü fikir 
cereyanları karşısında ayakta durabilmenin 
tefe şartı var: Neye sahip olduğumuzu iyi bil
mek ve sahip olduğumuzu savunmaya azimli 
olmak. 

Hürriyetçi demokrasi, hür demokratik »iş
iteni bizim siahip olduğumuz rejimin adıdır. Bu
nu iyi bilmeye ve bunun savunulmaya ihtiyacı 
bulunduğunu iyi bilmeye ve buna iyi sahip çık-
ımaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım. 
Aşırılık (elkstremizm) dünyanın her tara

fında mevcuttur. Aşırılıktan (ekstreımizimden) 
doğan hadiseleri; terörizm, anarşizm, nihilizm 
iadlarıyle tanımlamak münikündür. Bunların 
hepsi neticede bir yere varır. Hepsi huzursuz
luk ve kargaşalık çıkarmak ve hepsi âdeta Dev
letin gücünü bir teste tabi tutmaya varır. Dev
let bunların hakkından gelebilecek ne kadar 
güce sahiptir? Bütün dünya bugün bu cere
yanlarla uğraşıyor. Bu cereyanların kökünde 
•genellikle bir nizam kavgasının bir kudretli ta
rafını teşkil eden komünizm tahrikleri yatar. 
Genellikle diyorum, çünikü başka tahrikler de 
mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bugün komünizm dünya nüfusunun yüzde 

40'mı tesiri altına almıştır. Komünist ülkele
rin büyük bir kısmı da isteyerek komünist ol
muş değildir. Milletlerin hür iradesine bırak
tığımız zaman komünizmi tercih ettikleri vâki 
değildir. Komünizm hep 'ihtilâller suretiyle 
.gelmektedir. 

Komünizmin halktan geldiği hemen hemen 
hiç görülmemiştir. Komünizm, bir tepeden 
inme, bir baskın şeklinde Devleti ele geçirmek 
suretiyle başka memleketlerde hayat bulmuş 
veya Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi 
sonrasında olduğu gibi, yanmış yıkılmış ülke
lerin yine çok büyük olmayan kadrolar tara
fımdan ele geçirilmesiyle o memleketler komü
nist olmuşlardır. Bir kere pençesine düşürdük
ten sonra da kamün'izmin pençesinden kurtul
muş bir tek memleket mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
ülkemizde terörizm, anarşizm meselelerini 

basite irca etmek suretiyle bir yere varmak 
ımümkün değildir. Ülkemizde anarşizm, terö
rizm hareketlerinin altında yatan esas gerçeği 
görmedikçe yitaıe bir yere varmamız mümkün 
değildir. Ülkemizdeki anarşizm, terörizm, tet-
hişçilik hareketlerini sosyal ve iktisadî mesele
lerin çözümlenmemiş olmasına bağlamak veya 
reformların yapılmamış olmasına bağlamak as
lında fevkalâde yanlıştır, öyle olmadığı da gö
rülmüştür. Esasen, geçen iki sene zarfında 
terörizme iştirak etmiş bulunanların, elebaşları, 
«Reform yapılması için terörizm yapıyoruz» 
veyahut, «Sosyal ve iktisadî meseleleri çözmek 
için terörizme başvurduk» dememişlerdir. Ama 
ne demişlerdir? «Rejimi yıkmak, yerine Mark
sist, Leninist, Maoist bir rejim getirmek için 
terörizme başvurduk» demişlerdir. 

Bu ikisi birbirinden farklıdır. Şayet birin
ci teşhisi koymaya devam edersek, Türkiye'de 
terörizmi teşvik ederiz; yani terörizm, anar
şizm sosyal ve üktisadî meselelerimizi çözemedi
ğimizden doğmuştur dersek veya reformları 
yapmadığımızdan doğmuştur dersek, .yapalım 
bunları susturalım dersek, bu takdirde, terö
rizmi teşvik etmiş oluruz ve bu çare. değildir. 
Çünkü; memleketin sosyal ve .ekonomik mese
lelerini çözmek geniş bir mefhumdur. Hangi 
seviyede çözmek? Batı Avrupa seviyesinde çöz
mez ise, 30 - 40 sene meselesidir. E e, 30. - 40' 
,sıene daha çözünceye kadar terörizme müsaade 
mi edelim? 

Aslında terörizmle neyi çözeceksiniz? Te
rörizme başvurmak .suretiyle kaynak mı yaratı
yorsunuz; bir şey mi icadediyorsunuz, yeni ye
ni reçeteler mi meydana getiriyorsunuz? Ha
yır. Terörizme başvurmak suretiyle, konuşa
mayan büyük halk toplulukları var da bunla
rı konuşur hale mi getirmeye çalışıyorsunuz? 
Hayır. 

'Terörizme başvurmak suretiyle bir monar
şiye mi itiraz ediyorsunuz, bir monorşiyi mi 
devirmeye çalışıyorsunuz yahut bir diktatör
lüğü mü devirmeye çalışıyorsunuz? O da ha
yır. 

Esasen, büyük halk kitlelerinin sesinin çık
masını sağlayan hür demokratik rejimde terö
rizme başvurmak suretiyle neyi sağlarsınız? 
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Halkın sesinin çıkmasını sağlamazsınız, halkı sus
turacak birtakım rejimlere yol açarsınız. 

Memleketimizde meydanla gelen terörizm 
hareketi tamamen ne- şehir gerillasıdır, ne şu
dur, ne budur. Üzüntüyle kaydedeyim ki, bu
na çok geç teşhis konmuştur. Başından beri 
söyledik; bu, komünist hareketidir ve birçok 
kimseler kandırılmıştır ve bu hareketlerin içe
risine sokulmuştur. Tatbik ettikleri taktikler 
30 - 40'a yakın memlekette tatbik edilen hare
ketlerin aynıdır. 

Hemen şurasını da kaydedelim ki. mesele
lerini bizden on defa daha iyi halletmiş mem
leketlerde dahi terörizme başvurulduğunu gö
rüyoruz. Şayet sosyal ve ekonomik meseleleri 
çözümlemiş olmak terörizmi ortadan kaldırmak 
olsaydı, bu memleketlerde artık terörizmden eser 
olmaması gerekirdi. 

Dünyada bir nizam kavgası cereyan ediyor. 
Bu niizam 'kavgasını görnıemezlikten gelmek 
demek, kendi nizamımıza sahip çıkmamak de
mektir, veyahut başka bir nizamın tehlikesini 
sezmemek demektir. 

iŞuınu açıklıkla ifade edelim ki, bu nizam 
kavgasını bir sahada yapıp bitirmek mümkün 
değildir. Bu nizam, kavgasını çeşitli safhalarda 
beraberce yürütmek gerekmektedir. 

Cumhuriyet yaşayacaktır. Hür demokratik 
rejim Türkiye'de yaşacaktır. Hür demokratik 
rejim Türkiye'de kudretini ispat etmiştir. Baş
ka rejimlere özenmekle Türkiye'nin eline hiç
bir şey geçmeyecektir. Başka rejimlere özen
mek suretiyle Türkiye sadece geri kalmaya de
vam eder, ileri memleketlerle mesafesini açma
ya devam eder; bu şekilde ileri memleketlere 
yaklaşması1 mümkün değildir. 

Rejim, sadece bir ekonomik sistem mesele
si de değildir. Rejim, bir hayat tarzıdır. Bir 
hayat tarzını seçmiş bulunan memleketimizin 
bu hayat tarzından memnun olmadığını söyle
mek mümkün değildir. 

Şunu hemen ifade edelim ki, Devlet çar
kımızın pek iyi işlediğini, her şeyimizin mü
kemmel olduğunu iddia etmek mümkün değil
dir, ama bunu iyi işletmek için, bunu tümü ile 
tahribetmek ve başka bir rejimin özentisi için
de bulunmak hepten yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet güvenliği is
tikrarın temel unsurudur. Devlet güvenliği na-
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sil sağlanacaktır? Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin kurulmuş olması ile bir boşluk doldurul
maktadır. Artık, bundan başka bir şeyi yap
mamıza lüzum yoktur dersek, yanlıştır. Devlet 
güvenliğini sağlamadan başvurulacak yollar
dan, çarelerden birini, sadece birini meydana 
getirmiş bulunuyoruz. Tabiî ki, Devletimizin 
kendi gücü ile kendisini ayakta tutabilmesi 
için, meşru vasıtalara başvurarak, meşru zemin
lerde kalarak ve meşru yollardan giderek ken
disini ayakta tutabilmesi için alınacak daha 
birçok tedbirler mevcuttur. 

Bu tedbirlere ilâveten de, toplumumuzun 
açık toplum gücünü kazanması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, komünizm tehlikesi 
en önemli tehlikedir. Bu en önemli tehlikeli
dir derken, Devlete ve rejime yönelmiş diğer 
tehlikeleri küçümsüyor değilim, sadece gece
nin bu saatinde bunun üzerinde bir - iki keli
me söylemek istiyorum. 

Komünizm tehlikesi nasıl ortadan kaldırı
lacaktır. 

Komünizm yasaktır demekle komünizmi ön-
leyebildiğimiz görülmemiştir, önleyebilen bir 
memleket de görülmemiştir, önlemek de müm
kün değildir. Zorluk; bu yasağı nasıl icra ede
ceksiniz. Komünizm yasağını nasıl icra edecek
siniz? Komünizm tehlikesi Cumhuriyetin kurul
duğu günden beri vardır, bugün de vardır, 
dün de vardı, yarın da olacaktır. 

Komünizm tehlikesini Hükümetlere bir ku
sur olarak atfetmek fevkalâde yanlıştır. Ko
münizmin büyük mihrakları orta yerde durur
ken ve dünya nüfusunun % 40'ı komünistken, 
neden o mihrakları susturamadınız diye Tür
kiye'de Devlet idare edenleri hırpala
manın insafla bağdaşı t- tarafı yoktur. «Ne 
yapmak lâzımdır» isöyleyiniz. Neyli yapalım 
ki, bu komünizm tehlikesi tehlike olmaktan 
çıfksun. Nıeiyti yapalım, ki, komünizm tıebllikesli 
tehdit ohraaktan çıksın -devlet yüveınliği için. 

Değerli arkadaşlarım, 
Komüni/jm yasağını icrada Biati büyük sı

kıntılar çekmiştir. Komünizm yasağını icra et
mek o kadar kolay bir iş dıeğijl. Bu yasağı icra 
«deriken, suçu, suçun unsurlarını, sucu ısü-
buta götüren delilleri ortaya koymak, hâkim 
önümde ortaya koymtak kolay değil. E, aksii ha
reket etmeniz, hukuk devleti ilkelerinden uzak-
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la§imıa|k, keyfî idareye sapmak olur. Nıe yapa
caksınız?... 

Değerli arkadaşlarım, işte Batı komünizm 
tehlikesiyle uğraşırken, devilet olanak alına-' 
cak birtakım (tedbirlerin yanında, koımüniznıi 
serbest bırakmayı, komünizmi önlemenin tedbi
ri olarak görmüştür. Vatandaşının Vicdanınla 
ve sağ duyusulnıa bırakmıştır ısalhilp olduğu 
rejimi korumayı. Fransa'da komünist partisi 
seılbeısittir, İngiltere'de 'komünist partisi ser
besttir. İtalya'da serbesttir. İngilterede 630 
sandalyesi olan Avam Kamarasında bir tek 
komünist mebus oyktur. Dar 'bölge sistemine 
dayanmış olmasına rağmen son seçimlerde bir 
tek ımebus seçilmiş gelmiş değildir. Bunu va
tandaşına 'bıraikmıştır. 

İngiltere'de fukara yok mu? İngiltere'de 
servet dağılımı, gelir dağılımı adaletli mi 
Hiç olmazsa bizim Trükiye'de anlatılmak, ya
yılmak istenildiği manada ?. Hayır. 

Değerli arkadaşlarım, İngiltere bunu na
sıl yapmıştır? Bunu, vatandaşını kendi hayat tar
zına, kendi hayat felsefesine ve kendi rejimine sa
hip kılmak ısuretiiyle yapmıştır. Yoksa, va
tandaşım kandırıl] verir, 'birisi gelir benim 
vatandaşılmın zihnini çeler, ikomülniiıst yapar 
diye bir londüşemüm içeıiijsindcın sıyrılmış ve 
kişiyi vatandaş yapmada, kişiyi miclmlcket 
idaresine ' ortak. yapmada, jkiişiyi devletini 
salhiibi yapmada, çok daha sorumlu kılmıştır. 
Vatandaş -dlimıaının ısorumluilüğu vardır, mü
kellefiyeti vardır. Bu mükıellefılyei, bugün 
modern devlette rejime sahip olmak ınü-
keıliefiyeti olarak göze 'çarpmaktadır. R»eji-
me saıhlilp olmak için de '.riejıi'mljj iyii biOmıek 
gerekmektedir. 

Üzüntü ile ifade edelim ki, Cumhuriyete 
iyi sahip olduğumuzu ve Cumhuriyeti iyi bil
diğimizi iddia etmek mümkün değil. Cum-
huriiyelti çok dana iyii hilımieye ve çojk daiba iyi! 
sahip olmaya mecburuz. Ve bunu, sadece bir 
vatandaşlıfk sorumluluğu içerisinde değil, bulun
duğumuz ülkenin taşıdığı tarihî ve coğrafi 
önem bakımından da hassasiyetle üzerinde 
durmamız gereken 'bir husus olarak kaydediyo
rum . 

Değerli arkadaşlarım, dedim ki, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi bir ihtiyaçtan doğmuş
tur. Komünizmin unsurlarını nasıl tayin ede 

çeksiniz? Komünizmi nasıl tarif edeceksiniz1?' 
Mahkemelerimizin bu hususta zaman zaman 
büyük tereddütlere düştüğü (görülmüştür. 
Memleketimizde komünizm takibatı çeşitli se
nelerde yapılmıştır ve görüyoruz İd, bunlar 
çok kere askerî mahkemeler tarafından yapıl
mıştır. Şayet Türkiye'yi olağanüstü veya ola
ğan dışı birtakım çarelere, şartları meçhul 
ıbirtakım çarelere lıaşvurmadan idare leitmıek is
tiyorsak Devletimize müessese getirmeye mec
buruz. 

İşte Devlet Güvenlik Mahkemesi bunun 
neticesinde meydana gelmiştir. Bu zorluk 1968 
senesinde [görülmüş ve bir özel ihtisas icap el
ettiren hal olarak takdim' iediimdş ve fa
kat başvurduğuimuz çare başarıya ulaş t ın-
lanıamıştır. Bugün :bu çarenin başarıya ulaş^ 
t ın İmiş olmalsımdaıı miemuuniyet duyuyoruz. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi bir devrim 
mahkemesi değildir. Devlet Güvenlik Mahke
mesi hıılkuk devletimin1 b'ir ımıalhikelmlelsiclir. 
Devlet Güvenlik Mahkemesiyle istiklâl mah
kemeleri ihya edilmemektedir. Devlet Güven
lik Mahkeımesllinin üyeleri hâkimdir. 

Deniliyor ki, «Acaba hâkimlere ıgüevn mi 
yok?» Bu, istismarın ta kendisidir. Neden is
tismardır? Devlet Güvenlik Mahkemesinin üye-
'lleıli yalne hâkimdir ve bu 'husulıarda kara r verecek 
olan kişiler şayet hâkimler olmasa, bıaışlka kimsıcler 
olsa, o zamnan bu ımoseljenin. üzeninde durulabilir. 
Aııicak, yiiınie miemldketıiın şerefli hâkimleri bu gö
revi deruhte edeceklerdir. Ama bu bir özel 
görevdir, bunu jkaıbuıl etmek lâzımdır. Görevin 
bir özel görev olması, hâkimler tarafından görül
müş olması, her türlü savunma hakkının tanınmış 
olması, her türlü temyiz hakkının açık bulun -
niıaisı TielmyMn yine Yargıtay tarafından deruh
t e , edilmiş olması burada hukuku ihlâl eden 
l>ir durum, ortadan tümüyle kaldırılmaktadır. 

Şunu da ifade edelim ki, bir hürriyet kısıt
laması, bir özgürlük kısıtlaması mevzuu bahis 
değildir. Bu çareye hür kalmak için başvuru
yoruz, hürriyetleri kısıtlamak için değil. Hürri
yetleri tahribeden tehlikeden kurtarmak için 
[başvuruyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların so
nunda şunu söylemek istiyorum: Memleketimiz
de çeşitli dönemlerde karşılıklar olmuştur, Os-
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manii İmparatorluğunun son günleri de dâhil 
olmak üzere, gayet Devlete karşı istenen suç
larda Devlet, ceza veremeyen Devlet halinde 
kalırsa, o memlekette istikrarı sağlamak müm
kün değildir. Devlet güvenliğini sağlamak da 
.mümkün değildir. Devleti bir zorba Devlet ola
rak düşünmüyoruz: Devleti hür demokratik 
Devlet olarak düşünüyoruz; ama hür demokra
tik Devlet kendisini tahribetmek için suç işle
me imtiyazını kimseye vermemektedir. Bu tak
dirde bu Devleti yaşatmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlete otorite ka
zandırmaya mecburuz. Bu otoriteyi hukukun 
dışına çıkarak kazandırmak mümkündür; ama 
hukukun dışına çıkarak kazandıracağınız oto
rite de diktaya kaçmak olur ve açık rejimden 
uzaklaşırsınız, açık toplumdan uzaklaşırsınız. 
Hukukun içinde kalarak Devlete otorite ka
zandırmaya mee'bursunuz. İşte, Devlet güven
lik mahkemeleri hukukun içinde kalarak Dev
lete güvenlik kazandırma, Devlete otorite ka
zandırma çarelerinden biridir. 

Devlet güvenlik mahkemeleri, memleketimi
zin içine girdiği bir buhranın çözümlenmesiyle 
beraber geliyor. Anayasa değişiklikleri, çeşitli 
kanunlarda yapılan değişiklikler ve netice iti
bariyle rejim ve Devlet düşmanlığına karşı ye
ni bir mahkeme kurarak suretiyle daha tesirli 
bir şekilde Devlete karşı işlenen suçları ceza
landırmak ve cezalandırmadığınız takdirde âde
ta suçu teşvik etme gibi bir durumdan çıkar
mak suretiyle Devleti otorite sahibi yapmak 
bugün ihtiyaçtır. 

Arkadaşlarım, hukukun içinde kalarak Dev
leti güçlendirmede, kendi gücü ile ayakta tut
mada Devlet güvenlik mahkemeleri başvurdu
ğumuz en önemli çarelerden biridir. Bu fonk
siyon işlemelidir. Bu fonksiyonun işlememesi 
halinde memleketin çok daha zor şartlar içine 
sürükleneceğini tahmin etmek kehanet olmaya
caktır. Ümidediyoruz ki bu fonksiyon lâyiki 
veçhile işleyecektir. 

Arkadaş'larım, Devlet, Türkiye'de hep so
kağa mağlûboldu geliyor. Bir defa sokağı mağ-
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lııbedebllsek, Devlete otorite kazandırmış ola
cağız. Sokağı Devletin müesseseleriyle ve Dev
let olarak mağlûbetmemiz lâzımgelecektir, hu
kukun içinde mağlûibetmemiz lâzımgelecektir. 
(A. P. sıralarından «ÎBravo» sesleri, alkışlar.) 
Devletimizin kendisini koruması, böylece Türk 
vatandaşlarına insan haklarının teminatı ola
bilmesi için başvurulmuş bulunan bu çareyi baş
ka türlü tefsir etmek mümkün değildir. Bu ça
re ne hürriyetleri kısıtlamaktır, ne hürriyetle
ri tahribetmektir; aksine hürriyetleri temina
ta kavuşturma çaresidir. Hukukun içinde kala
rak hürriyetleri teminata kavuşturma, çaresidir. 
Açık rejimi yürütmede, hür demokratik nizamı 
yürütmede, dünyanın bugünkü şartları içinde 
nizam kavgasının devam ettiği bir dünyada, 
küçülmüş bir dünyada, yaygın muhabere va
sıtalarının, yaygın münakale vasıtalarının bu
lunduğu bir dünyada memleketimizi çıt çık
madan idare etmenin imkânsızlığını da ortaya 
koymak istiyorum. Alacağımız bütün tedbirler 
devamlı olacaktır. Devlet güvenliği bir defa
ya mahsus tedbirlerle halledilecek mesele de
ğildir. Devlet güvenliğini devamlı tedbirler, de
vamlı çareler arayarak ayakta tutabiliriz. 

[Burada işaret etmek istediğim şey, Devlet 
güvenliğini sağlamada en önemli hususun ken
dimize güven, Devletimize güven ve milletimi
ze güven olduğudur. Kendimize güveni, mille
timize güveni ve Devletimize güveni kaybeder
sek her şeyi kaybederiz. 

Bu büyük müessesenin milletimize, memle
ketimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni edi
yor, saygılarımı sunuyorum. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bugün saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 02,30 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

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

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmeik maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. _ Sivas Milletvekili 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 Kargıiı'mn, 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 Milletvekilli Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'mn, 
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. — İçel 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» nı 
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) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



12. — Bursa Milletvekili gadrettin 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 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle 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'nın, 
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 maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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 İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın 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 Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
inergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; .Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmın 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'nın, 
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 Milletvekilli iSalâhattin 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 İşgüzar'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'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına dmr önergesi 
(8/17) 



26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayasalın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargıllı'nın, 
Grenel sağlık sigortasının memleketimizde tatLik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 \LCİ maddesi ııva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının taU-ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dnir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zam?m-
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne-
derilerilnd tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

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

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
clibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıylıe Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

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

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyanı?ca 
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 ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının-dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiı' 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 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit eto^ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
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 etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mtd-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
• Kamu iktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkanımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içıin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

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

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

47. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almaç ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın £8 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırmas. açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

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

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
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 alınmam gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. HO/55) 

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

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad desti o ya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Grüllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek 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-

I lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci 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 nci 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, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan 
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

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

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

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

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

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, tmar ve iskân Bakanlığı İmar 

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

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürik'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek, maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca 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 nci maddesi uyarınca 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 nci 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 temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

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

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
in, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu Ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re-
£urm yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
(uyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
lienel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel 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 
Parlâmentonun 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 Özel Ölçmen'in, 
halen 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. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'in, 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. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi . uyarınca bir genel görüşmıe 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğılu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. C10/75) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
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 nci 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 ücretleırinin 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'nın, 
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 Kemaıl Önder ile iki1 

arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



8$. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ- I 
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 îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyan 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- I 
desi uyarınca bir Meclis 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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'm, 
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 | 

I 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 îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında 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'nm, 
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'nm, 
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 davranışlarını 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» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-

I masına dair önergesi (10/97) 



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

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkınazcan'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'ın, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

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

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

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

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

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

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

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

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit ötmek 
amacıyle 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 amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

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

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

116. — Afyon Karıahisar 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) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit çtmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara ilinin kirli havadan imrtarıiması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Getnel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettam Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'-
ın, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'in, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartları tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

130. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
m, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

131. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 
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132. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) 

133. — Konya milletvekilleri Necati Kalaycı-
oğlu ile özer Ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58) 

134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yap
ma gübreler ile tarım ilâçları konusunu incele
mek, bu alanda şikâyet konusu halline getirilen 
ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapıltmadığmı 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/118) 

135. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Türk -
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılması
na dair önergesi (8/59) 

136. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin: 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, öğret
menlerin. içinde bulunduğu koşulları bütün 
kapsamı ile incelemek ve gerekli imkânların 
sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/117) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un, tarım girdilerini bir düzeme sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal 
'bir bünyeye kavuşturulmasını temin etmefe 
için Anayasanın 88 neli maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/60) 

138. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğ-
lu'nun, Devlet idaresindeki .aksaklık sebepleri
nin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir 
kamu hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin ça
relerini aramak maksadiyle Anayasanın 88 nci 

maddesine göre bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/119) 

139 — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Türk halıcılığının bugünkü durumunu tesbit ve 
istikbâlini tâyin etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/120) 

140. —. Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, bankaların finansman konusunu 
açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî ted
birlerin alınmasına olanak sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/61) 

141. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka
dar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının 
değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 
nci madesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/62) 

142. — İçel Milletvekii Çetin Yılmaz'm, çi
mento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
toplum .zararına olan aksaklıkları tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/63) 

143. — Ankara Milletvekilli Yusuf Ziya Yağ-
cı'nın, köylerimizde yapılan ilkokulların yapı
mında köylü vatandaşların aynî yardımları is
teyerek yapıp yapmadığını tespit etmek amaciy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergelsi. 
(10/121) 

144. — Ankara Millet vekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nın, zamlı hububat fiyatlarının ilânından ön
ce, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan 
hububat miktarının tespiti ile bu hububatın 
satışından Ofisin uğradığı zararı tespit etmıek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis .araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/122) 

145. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ve Barbaros Turgut Boztepe'nin, Yaban
cı . ülkelerde çalışan isçilerimizin sosyal sorun
larına çözüm yolu bulmak ve gerekli tedbirleri 
almak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/64) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

Tl 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 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 ihsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında 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 dövizlerinin 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, iz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Da'kanmdan sözlü sorusu (6/29) 

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

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

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

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

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

9. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

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

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

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

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

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

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpasa 
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 önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 
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22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

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 
Palaoğm'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'r 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

29. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü 
sorusu (6/102) 

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

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

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

33. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

35 .— Adana Milletvekili Turgut Topalpğlu'-
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

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

38. — Ankara Mil'letvelkili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik" sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakarımdan sözlü sorusu (6/115) 

39. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
t ürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

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

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

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

43. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 
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44. — İstanbul Milletvekili Eşref Dermçay'-
ın, 1 Ocak 19G8'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma. Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

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

46. — 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) 

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

48. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

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

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/180) 

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

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nıîi, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

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

54. — Tokat Milletvekili Kesit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 

bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

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

56. — 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) 

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

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

59. — Ankara Milletvekili Şkıasi özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

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

61. — Erzurum Milletvekili GıyasefetSn 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) 

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

G3. — Adıyaman Milletvekili . Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

64. —• Ankara Milletvekili Şinasl özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 
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65. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vur3unun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

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

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

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

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

70. — 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) 

71. —• istanbul Milletvekili İbrahim Abaik' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

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

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Şu İşleri Getıel Müdürlüğüne 

bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

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

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

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

79. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

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

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

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

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

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

85. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, içel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175)! 
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86. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

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

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

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

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

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

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

93. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, 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) 

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

95. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'riun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

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

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

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali G-ül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

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

100. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (G/194) 

101. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

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

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

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

105. — 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
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

106. — 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) 
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107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aralın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

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

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

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

111. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çil oğlu'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) 

112. — 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) 

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

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

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

116. — Antadya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

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

118. — Sinop MilletvekiiLi Hilmi tşüzar'ın, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213) 

119. — Erzurum Milletvekili Naci G^aciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Bursa - Uludağ'daki milllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

122. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli îlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

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

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

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

126. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Kayseri Yoıl - iş Sendikası Oenel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

127. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

128. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka-

| nmdan sözlü sorusu. (6/224) 
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129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

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

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

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

133. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı •alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adaiet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (G/231) 

136. — Malatya Miletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

137. — Afyon Karalıisar Milletvekili Hain
di Hamameıoğlu'mm,- haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

139. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Mel. en'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
Dğlu'mm, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

142. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

143. — Denizli Miletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

144. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

145. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önoe anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

146. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer'in, Türkiye'nin Avrupa Konseyinde üye 
olarak durmasının faydalı olup olmadığına dair 
Başbakandan sözılü sorusu (6/244) 

147. — Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlıı'-
ıııın, hastanelerde çalışan Kıbrıslı soydaşlarımı
za ücretlerinin ve büro memurlarına yan öde
me verilmemesinin nedenine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanmdan sözlü sorusu (6/245) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İn 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 maddesini a (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-
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sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
mın teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 ıaei maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/G59, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi :22 . 4 1972) 

X 3. — 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 Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/501) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 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 
yapılm-nsına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S.. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
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 
Çilesizin, 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, 1.0/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
iespit 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 öneıgesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. 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 Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaran 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 
tstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 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. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
ian'uı, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna, geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı • : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi ha-k-
kıııda kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. —• C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
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(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci e;k) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 1 2 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlr 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayrsı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 3G9'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ye 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971. 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi îşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal-
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kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'c 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılrmn, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve. Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27J2.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 5.12'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri -• 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 6S3'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
•kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve G88'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarikleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 19-14 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1329 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 



38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlıı 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tel i f ler ine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanım teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın, Tokmakçık, köyü, hane, 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya-
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pılan değişikliğe dair 31. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ok 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

45. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 . 1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

46. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka-
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nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

48. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu. Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 
883 e 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

49. — 6831 sayılı Onman Kanununun bâzı 
(maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu G-aziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
(kalkındırma fonu teşkili ile onman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek); (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1 . 11 . 1972, 4 . 6 . 1973) 

50. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 
Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili 
İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklif
leri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/868) (S. 
Sayısı : 901) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

51. —Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 718'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 . 6 . 1973) 

52. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
ın az'm Affı hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) 

53. — Cııminuriyct Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztür'kçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi üzer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun ıbâzı maddeleri
min değiştirilmesi, ''bâzı maddeler ilâve edilmesi 
ve bâzı geçici [maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
bilin teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân 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) 
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X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
Ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler.ve Plân komis
yonlarından 2'ş/_x 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 Plân 
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 Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân 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 6. — 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 
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 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/6G3, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi • 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu na tay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 

üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân 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 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — 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 Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân 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) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve "65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 
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12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetrsller-
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 ,1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve'670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e .1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'mn Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcaııîn ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
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-ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kamın teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nei ek ve 412'ye 2 nei 

ok) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nei ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 
21 . 12 . 1972) 

27. — KıırklareıİJi Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğkt, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmuetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm. cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesindıe nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-

oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (ıS. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 v e 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nei ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâma Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nei ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 



36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 ncd 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (,S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka-
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nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu? 
(1/677) (:S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — izmir MiilMvekili Şükrü Akkan ve 22$ 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye inşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarfhi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 
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X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi- | 
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski I 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, I 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'im, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında I 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın- I 
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon- I 
lan raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî I 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları I 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Holanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kamun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (ıS. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci I 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — istanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
zc'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair karnın tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, izmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve izmir Milletvekili Şinasi 
Osma'mn, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No, lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
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maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak- I 
Çındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö'ker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı miaddelerinin yürürlükten baldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu I 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (SI Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) | 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

74. •— Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
üyeden kurulu 114 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/831) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma ta
rihi - . 9 . 5 . 1973) 

75. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

76. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 77, — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 



47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

78. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i'le 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanım 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

80. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'ın 22.ll.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesi haJkkında kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X 81. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masının yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

X 82. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı .-
903) (Dağıtma tarihi - . 5 . 6 . 1973) 
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83. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

84. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 85. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 86. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 15 .5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 nci maddesine 1 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (S. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 87. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz, 
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) 
X 88. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 

Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı : 908) (Dağıtma ta
rihli : 12 . 6 . 1973) 

( M M ; Meclisi 126 nci Birleşim) 
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Dönem : 3 OQ"T 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O u f 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve 
yetkileri ve yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan 114 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/831) 

T. G. 
Başbakanlık 9.5. 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1647/4433 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mediteainıe arzı Balkanlar Kurulun
ca 9 . 5 . 1973 tarilhiJnde kararlaştırılan «Devlet Gevenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi 
görev ve yetkileri ve yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğainin yapılmasını saygıyle arz ederdim. Naim Talû 
Başbakan 

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ 
VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

20 Mart 1973 tarih ve 14482 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlü
ğe giren 15 . 3 . 1973 tarih ve 1699 sayılı Anayasa değişikliği itte; Anayasamızın, mahkemelerin 
kuruluşu, görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceğini öngö
ren 136 ncı maddesine fıkralar eklenmiş, eklenen bu fıkralarla «Devletin ülkesi ve milleti ile bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen 
ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli «Devlet Güven
lik Mahkemelerinin» kurulması derpiş olunmuştur. 

Mahkemelerin kuruluşlarının yeraldığı Anayasamızın 136 ncı maddesinde ifade olunan ve 
genel mahkemeler arasında yeri, bir anayasal müessese olarak tâyin ve tespit edilen Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş nedenleri, söz konusu madde gerekçesinde açıklanmış, ezcümle; 
bütün dünyada olduğu gibi, son yıllarda memleketimizde de yeni suç ve suçluluk kavramlarının 
ortaya çıktığına ve dolayısiyile, suçluların takip ve muhakemelerinde yeni usuller aranmasının ve 
bulunmasının zorunlu hale geldiğine işaret edilerek, özellikle Anayasanın 11 nei maddesi doğ
rultusunda ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçların kovuşturma ve yargı
lanmasında gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargılamayı sağlamak ve gerek husu
siyet arz eden bu suçların, ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak için bu 
mahkemelerin kurulması gerektiği ifade olunmuştur. 

işte bu sebeplerle ve Anayasamızın 136 ncı maddesi hükmü ile; hâkim ve savcılarının nite
likleri, atama usulleri ve kararlarının temyiz mercii konusunda genel ilkeleri belli edilen ve 
kuruluş ve işleyişi ile görev ve yetkileri vıe yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümlerinin, ka
nunda gösterileceği öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunu sağlamak ve kanun-



la saptanacağı ifade olunan diğer konuları gerçekleştirmek amacı ile, işbu tasarı hazırlanmış bu-
1 un maktadır. 

Anayasanın 136 ncı maddecinin son fıkrasmdaiki tertip tarzı uyarınca; dört bölümden ibaret 
bulunan tasıarı I mcıi bülümü ile, Devlet güvenlik mahkemelerıiınin kuruluş ve işlöyişini, II ııci bö-
'İiıinıü ılfl'e görev ve yetkilerini, III neü bölümü ille yargılama usullerini düzenlemekte ve IV neü bö
lümlü ile ide çeşitli hükümleri tanzim. eitimektedir, 

MADDE) G1VREKÇKDERİ 

Madde 1. — Anıay asamızın 136 ncı maddesin in ikinci fıkrası istikametimde düzenılcnen fa
lanının birkıd. miaddesıi ile, Devlet güvenlik im !ab kemeleri kurulmaktadır. M'addendın (ikinci fıkra-
sı, yine Aınıayasıa hükmü uyarınca, Sıkıyönietiın ve.savaş halleri ilişiklin olmak üzeıre, Askerî mah
kemelerin göı-ev ve yargılanma usul'lcırine müteıaillik hüiküm'leuıi mahfuz tutamaktadır. 

Madde 2. — Bu 'maddede, Devlet güvendik m ahkeımeleırinaaı hangi illerde, >ne miktar kurula -
cağına, Adalet Bakaımıın teklifi üzerilne Bakanlar Kurulun/ca karar verileceği liifaıde edilmekte
dir. 

DÖV!et güvenlik ınaliikomölerinjiıı ilk kuınul'uş] arında, yargı cev releri de, aynı kararname ile 
belli edilecektir. 

İş durumu ve ihtilyacTariin gereküı kılması halinde, yeni Devlet güvenlik m ahkeımıel erinin ku-
rulmasıı veya (kurulmuş bulunan mahketme'lierd'ein bir veya. b irk açımım kail dır ılliiıııası, Devlet güven
lik ınailkeniçlerinin yargı çevrelenildin yeniliden d nV,eulenımesini zorunlu kıldığından ve bir nraıh-
keımenıiu kaldırılış ve yargı çevresinin değiştin Üişi de, Anayasamızın İM nleü imaddesinin dör-
düucü t'ılknasiı gereğince, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görüşünün buluumasıuı icabettirdi-
ğıindeın, maddeniln ilkiııci fı'kîiası düzenlcnımişftdr. Bu fıikra il'e, Devlet güvenlik ınıalıkemelerinin 
yargı e ev relerinin (leğiştıiriinıesinde veya 'İni mahkemelerden bir veya bir kaçının kaldın hırasında 
Yüksek Hâkimler Kurulunum uygun görüşü alındıktan sionra, yine Adalet 'Bakanııuıın teklifi üz e li
me Bakanilar Kurulunca karar veıileceği be]li edil m iştir. 

Maddenin s'on fıkranı, ayni; yargı çevresinde binden fazla Devlet güvenlik ınahkemıesıi kurul
duğu takdirde, bunların uygulamadaki diğer malı keme daireleri gaibi numara'lan'dıınlacağını tam-
zim etmektedir. Numaraların teselsülünde, son numaradan sonra., devrli olaralk tekrar en başta
ki 'nıumaranrn geleceği, 'aenk bulunduğundan, bu cihetin ayrıca, metne ilâvesine mahal görühne-
müştir. 

Madde 3. — Tasarınım bu mıaddesd, Devlet güvenlik mah'kemesiiniln bir Başkan ve dört üye
den teışelklkül edeceğini, üyelerden! ikisinin hâkim ve ikisinin de aslkerî hâkim bulunacağını tespit 
etnıekteidiir. 

Ayrıca, her Devlet güvenlik -mahkemesinde biri hâkim, diğerli askerî hâkim ilki yedek üye 
bııirumac aktır. 

Miadde 4. •— Tasarınım dördüncü maddesi, he r Devlet güvenlik mıakkemeısi nezdimde bir sav
cılık teşkilâtı bulunacağımı ve bu teşkilâtta -bir Cumihııırüyet Savcısı ile yeteri kadar yardımcı
sı bulunacağını öngörmektedir. 

Ayınfi' yerde birden fazla Devlet güvenlik ma.likeni.•esimin kurulmasına kanar veıriklıiği takdir
de, bu mahkemelere şâmil olmak üzere bir savcı]ilk teşkilâtı dile yeltıiuilelbilleceği ve gerektiğimde 

iş durumu iltıilbaniyle savcılık teşkilâtlarınım da., mahkeme kuruluşlarına paralel olarak ç o ğ alt ıılaıb ile
ceği, ımJadıdenin (ikincil fıkrası ile düzeınleınım ekte dür. 

Devlet güvenlik mahkemesi nezdindeki savcı yardımcılarının 'miktarları halkkınıda Anaya
sada 'bir hüküm, öhîgörülmediğiudeın, liş durumu na ve ihtiyaca göre bunlarını Tniktarlıaırıın ve ne 
kadariınnn C^umlhuri'yet siavcıları/ndau, ne kadarım m ise askerî hâkimlerden, oflaeağımı, Adalet Ye 
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Millî Savunura bakanları müştereken tayin ve tespit edeceklerdir. Üçüncü fıkra bu hususu dü
zenletmektedir. 

Madde 5. — Devlet güvenlik mahkemesi Ba şkanı, üyeleri ve Cumhuriyet savcıları ile yardım
cılarının niteliklerini belli eden bu madde, bir ba şkaıı ve dört üyeden teşekkül edecek mahkemje-
lerân, başkam ve iki asıl ve bir yedek üyesinin bi rin-ci sınıfa ayrılmış hâ'kim, diki asıl ve hür yedek 
üyesıimim birinci sınıfa ayrılmış askıerî hâkimi albay ve Cumlhurüyet savcısının, birimci sınıfa 
ayrılmış Ouımhuriyet savcısı ve ya.rdımcılarının da Cıumhuıûyet savcısı veya askerî hâküm ola
cağımı, atam alarm, bu nitelik/teki hâkim, askerî hâkim ve Cuınimıiyet savcıları arasımdan yapıl
ması gerektiğini düzenlemektedir. 

Madde 6. — Devlet güvenlik mahkemesine yapılacak atamıaılarda, her boş yer için Bakanlar 
Kurulumun bir misli aday göstereceği, atamaların bu adaylar arasından, maddede açıkça, ifade 
edildiği üzere, başkamı, 'iiki asıl ve bir yedek üyenin Ilâkiimler Kurulunca; C. bavcısı xc yardımcı-
lanmıın Yüksek ıSaveılar Kurulunca; askerî hâkim ve askerî savcı yaıtdumcıla;nnın da özel kanun
larında gösterilen mercilerce yapılacağı derpiş olumrmuktadır. 

Devlet Güvendik Mahkemıeleıüne atamamla.'n n üç yıll için ataaıacağı, süresi bitenieıijmj yeniden 
«ıtanıaıbill'ecekleıü, yeni atamalar yapıldığında iş lerin afcsamaımasıı için, yeni atananların. görevle-
rilne başlamasıma kadar, öne eki'l erim1 görevlerine devam edeceği, bu üç yıl zarfında, atamıanilaiTn 
Yüksek mahkemelere seçilımıesi hariç, 'başka yer ve göreve atanamayacakları, ancak sürekli has
talık, ölüm, istifa 'gibi «sebeplerle görevlerde boşalma •olduğunda, yeni atamaların yapılabileceği ve 
atananlarım, görevlerinin mahiyeti icabı derhal görevlerine başlamaları gereği, maddenin Mütea
kip fıkralarımda tanzim edilmektedir. 

Maddenin «m fıkrası, atamalar için tayin ettiği oııbeş günlük sürenin ilk on günü içinde Bakan
lar Kurulunca aday gösterileceğini ive sonraki 'beş ıgün içinde de yetkili kurul lve 'mercilerin atama
ları yapmaları gerektiğini ifade 'dtmektedir. 

Madde 7. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının kanunî sebeplerle görevi basında bulun
maması malinde, Başkanlık 'görevi en kıdemli asıl üye hâkim tarafından yerine igetirileeektir. 

Asıl üyelerin kanunî sebeplerle bulunmaması hallerinde de, asıl üyenin niteliğine uygun yedek 
üyenin, asıl üyeye vekâlet edeceği ifade edilmektedir. 

Madde 8. —• İşlerin aksamaması bakımından, tasarının bu maddesi ıgeçici (görevlendirmeyi ve 
buna yetkili kurul ve ımercii belli etmektedir. Askerî hâkim üye ve savcı yardımcılarının da geçici 
görevlendirilmeleri, aynı kurullarca, yani hâkimler için Yüksek Hâkimler Kurulunca, ve savcı yar
dımcıları için de Yüksek Savcılar Kurulunca yapdacaktır. 

Madde '9. — 'Tasarının bu maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçları 
tadat edip, bu malhkemelerin ıgemel anlamda yetkilerimi düzenlemektedir. 

Maddenin 'birinci fıkra A bendi, Türk Ceza Kanununda yazılı mahiyetleri itibariyle ve kanu
nun birinci maddesi istikametinde doğrudan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendiren suçları kap
samaktadır. 

Bu maddede yer alan fiiller, (Devletin şaihsiyetine karşı işlenmiş cürümler) olarak tanımlan
maktadır. Bu fiillerden '125 ilâ 145 nci maddelerde yazılı olanlar, Askerî Ceza Kanununun 54 ncü 
maddesi ile (Vatan Aleyhine öürüm'ler) olarak belli edilip, .özellikle söz konusu fiiller T. C. K. nun 
4 ncü maddesi gereğince de, Devletin Emniyetine «Güvenliğine» karşı işlenmiş suçlar 'olarak ifade 
edilmektedir. 

Buradaki emniyet, «Güvenlik,» kelimesi mutlak bulunmasına göre, Türkiye Devletinim ıgerek 
haricî ve gerek dahilî emniyetine «Güvenliğine» ve ısiyasî intizamına karşı işlenen ve T. O. K.'ııum 
JJ25 nci maddesinden 173 ncü maddesine kadar yazılı bulunanı bütün fiilleri, -genellikle kapsamına 
almaktadır >(x). Bu itibarla mezkûr fiiller mahiyetler] itibariyle, Anayasada açıkça ifade edilen; 
Devletin ülkesi 've mili elti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet .güvenliğimi ilgilendiren suçlar bulun
maktadır. 
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Diğer bir deyimle bu suçlardan herhangi birinin işlenmesi Anayasada öngörülen şekilde ve doğru
dan doğruya Devlet güvenliğini ilgili indireceğinden, bu suçlar müstenıirren Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görevine ithal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bentten ayrık bırakılan ve B bendine intikal ettirilen fiiller ise, niteliklerine göre, Anaya
sanın 136 ncı maddesinde öngörülen ilke dışında da işlenebileceğinden, bunların Devlet Güvenlik 
Meihke.melcrinin görevine girebilmesi, ancak B 'bendinde? öngörülen hallere inhisar ettirilmiş bulun
maktadır.. 

Maddenin birinci fıkra, B bendinde sayılan ve Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı 
bulunan suçlar; ancak Devletin ülkesi ve milleti ile 'bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelik
leri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devlet güvenli
ğini ilgilendirdikleri takdirde, soruşturma ve kovuşturmaları bu kanuna tabi olacak, başka bir 
ifade ile, o takdirde, bu suçlar Devlet Güvenlik Mahkemelerinin'görevine girecektir. 

B 'bendinde zikredilen söz konusu ısuçlar, şayet yukarda ve bendin ilk cümlesinde yazılı maksat
la veya bu maksada matuf işlenmedikleri ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendirme
dikleri takdiVde de, soruşturma ve kovuşturmalarL yürürlükteki genel hükümlere göre intaeediılecek-
tiı\ 

Bu bent için öngörülen kıstas, fiilin, Devletin ülkesi ve milleti:; ile bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine yönelmiş olarak işlenmesi ve doğru
dan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilenmesidir. Fiilin hu mahiyette ve bu amaca yönelmiş olarak 
işlenmesini takdir edecek merciler de, şüphesiz kanunların yeitkili ve görevli kıldığı adlî merciler 
bulunmaktadır. 

İşlenen fiilin hu niteliğini, vukuunda veya soruşturma safhasında doğrudan doğruya Devlet Gü
venlik Mahkemesi savcıları ile yetkili Cumhuriyet Savcıların ve askerî savcılar; kovuşturma safha
sında da bizzat Devlet Gevenlik Mahkemeleri ve diğer yargı organları takdir ve tayin 'edecekler, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine intikal edecek olaylarda, yerinde tâbiri ile, ilk süzgeç vazifesini 
bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet Savcıları ifa edeceklerdir. 

Olayın soruşturma veya kovuşturma safhasında bu nitelikte işlendiği anlaşıldığı takdirde, so 
ruşturma veya kovuşturma hangi safhada bulunursa bulunsun, ilgili Cumhuriyet Savcısı veya suç 
Askerî mahalde işlenmişse Askerî Savcı yahut mahkeme, tahkikat veya dava doısyasmı görevli 
ve yetkili Devlet Güvenlik Mahkemıesi Savcılığına veya bu kanalla Devlet Güvenlik Mahkemesine 
tevdi edeceklerdir. 

Diğer taraftan, olaya el koymuş bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı da, fiilin, bu mak
sada müteveccih işlenmediğini, tahkikatın verdiği netice ile takdir ederse, soruşturma dosyasını 
görevli ve yetkili tahkikat merciine gönderecektir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça alelıtlak iştiraki olanlar ve Devlet Gü
venlik Mahkemesinin görevine giren bir suçu, diğer bir veya bir kaç suçla ve kanunda Öngörülen 
şekilde irtibatlı olarak işleyenler de Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacaklardır. Bu fık
rada öngörülen iştirakle ilgiM hükümler, bilindiği gibi T. C. K. nun 64 ve müteakip maddelerin
de mevcut bulunmaktadır. 

Maddenin tertip tarzında (.... ilâ ....) şeklinde ifade olunan maddeler, zdkrediliş şekilleri ve 
bundan önceki kanunlarda da mevcut emsalleri ve cari tatbikat üzere, başta yazılı olan ve (ilâ) 
sözcüğünden sonra gelen maddede, dahil olmak üzere, aradaki bütün maddeleri kapsamına almak
tadır. 

Maddenin (C) bendi, işlenen ve (A) ve (B) bentlerinde yazılı olmayan diğer bir suçun, hangi 
hallerde Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gireceğini tayin maksadına matuf bulunmakta
dır. 

Özel bir irtibat durumunu öngören ve bir ölçüde T. C. K. nun 78 nci madesi ile Askerî Yar-
gıtaym içtahatlarından esinlenerek tanzim edilen bu fıkra için bir örnek vermek gerekirse; hır
sızlık, devrim kanunlarına muhalefet, kaçakçılık, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanu-
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na muhalefet gibi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine dahil edilmemiş bulunan bir suçun, Dev
let Güvenlik Mahkemesinin görevine giren, örneğin T.C.K. nun 125 veya 141 yahut 156 ncı madde
lerine aykırı olarak işlenmiş bulunan bir suçla - yukardalki fıkra gereğince iştirak veya irtibat 
halinde bulunmasa bile - umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmesi veya bu suçlardan 
bir veya bir kaçını işlemek, yahut gizlemek veyahut bu suçilar vesilesiyle işlenmesi takdirinde, bu 
kabîl suçları işleyenlerin de Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanacaklarını ifade etmek 
icaheder. 

Son zamanlarda, Türkiye'de ve diğer ülkelerde işlenen anarşik olayların özelliği dikkate alı
narak düzenlenen bu fıkra icabı, paravan suçlar yanında, esasında aynı müşterek maksada yönel
miş veya birimin işlenmesi diğerinin gayesinin gereği bulunan, ayrıca birisinin hâsıl ettiği sonuç
lar, diğerinin yararına olan suçlar özel bir iştirak ve irtibat hükmü ile Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin görevine ithal edilmiş, böylece aynı ihtisas Mahkemelerinde birlikte intaç edilmeleri sağlan
mış bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrası, Anayasanın 147 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 44 sayılı Anayasa Mah
kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü ben
dinde zikredilen kişilerin, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren bir suçu, görevleri ile 
ilgili olarak işilemeleri halinde - belli edilen hükümler uyarınca - Yüce Divan sıfatı ile Anayasa 
Mahkemesinde yargılanmaları gerektiğinden, bu ciheti belli etmek, mevcut hükümler arasında bir 
çelişikliğe meydan vermemek için sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Diğeır taraftan, tasarının 22 nci maddesi gereğince, yetkili Kurul ve mercilerin soruşturma 
izni vermeleri halinde, aynı kişilerin görevle ilgili olmayan şahsî suçları, ve 44 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinin 3 numaralı bendinde zikredilen kişiler dışında kalanların görevle ilgili ve şahsî 
suçları, genel olarak görevi Anayasa tarafından belli edilen Devlet Güvenlik Mahkemesinin vazi
fesine girdiği takdirde, pek tabiîdir ki, bu mahkemede yargılanacakların da izahtan vareste bu
lunmaktadır. 

Madde ile ilgili gerekçe kismmın nihayetinde de, tasarının saklı tuttuğu hükümler ve soruş
turmada 22 nci maddenin derpiş ettiği usul ayrık kalmak üzere, 9 ncu madde kapsamına giren bir 
suçu işleyen kimsenin; sıfat, meslek ve memuriyeti ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde yargılanacağını ve hakkındaki soruşturmanın da bu kanun hükümleri dairesinde yürütüle
ceğini açıkça belli etmek gerekir. 

Madde 10. — Askerî yargı ile ilgili olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine 
giren ve girmeyen suçlar bu maddede belli edilmektedir. 

Anayasamızın 138 nci maddesi, Askerî Mahkemelerin; asker kişilerin Astkerî olan suçları ile 
bunların asker kişiler aleyhine veya Askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve göreviyle ilgili 
olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olduğunu belli etmiş, üçüncü fıkrası da, 
Askerî Mahkemelerin savaş ve Sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından 
yetkili olduğu «Kanunla» gösterilir, hükmünü derpiş etmiştir. 

Anayasanın askerî mahkemelerin görevleri ile ilgili olarak öngördüğü bu ilkeler ve buna mü
tenazır, 136 ncı maddeye bu defa eklenen ikinci fıkra ile, Anayasanın genel olarak görevini biz
zat tespit ettiği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşuna ait hükümde, Sıkıyönetim ve savaşa 
ilişkin hükümlerin saklı tutulması, birlikte nazara alınıp, tasarının 10 ncu maddesi hükmü tan
zim edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin ilk fıkrası yukarda izah olunan mucip sebeplere ve özellikle savaş ve Sıkıyönetim 
halinde işin mahiyeti icabı yargılama mercii ve usullerin tamamen değişik olması gereğine da
yanmaktadır. 

Maddenin A, B, C bentleri ile de; belli edilen ve nitelikleri dolayısıyle doğrudan doğruya Dev
let güvenliğini ilgilendiren suçların asker ve asker olmayan kişiler tarafından müştereken işlen
mesi halinde, sanıkların tamammır Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacaklarını hükme bağ
lamış bulunmaktadır. 
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A 'bendi uyarınca, Askerî Ceza 'Kanununun 54 ncü maddesinin atıf suretiyle asker kişiler hak
kında uygulanmasını öngördüğü T. O. K. nun 125 - 145 nei maddelerini kapsayan bu suçların 
yalnız asker kişiler tarafından işlenmesi halinde, yine Askerî 'Mahkemelerin görevli olması, ancak 
asker olmayan Ikişilerle müştereken işlenmeleri halinde 'Devlet 'Güvenlik Mahkemesinde yargılan
maları, 'gerek bu mahkemelerin kuruluş gayesine ve gerekse Mahkeme Kurulunda Askerî hâkim
lerin 'de mevcudiyeti ile kuruluş şekline uygun bulunmaktadır. 

B ıbendi uyarınca, Askerî Mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 nei mad
desi (A) fıkrası; Anayasanın 138 nei maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak asker olmayan ki
şilerin (hangi suçlardan dolayı Askerî Yargıtaya tabi olacağını belirtmiştir. Bu suçlar arasında 
bulunan Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57/3, 58 ve 59 ncu maddelerinin lT. C. K. nun 133, 135, 
136, 163, 155 ve 161 nei maddelerine atıf yapması ve T. C. K. nun belirtilen maddelerinin de Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görevine girmesi sebepleri ile asker olmayan kişilerin müstakillen 
veya asker kişilerle müştereken bu suçları işlemeleri halinde Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 
yargılanmaları; hem 2 nei paragraftaki hal için açıklanan sebepler gereği ve beni de Askerî Yar
gıya tevdi olunmuş istisnai bir görevin Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmakla., tabiî mahke
mesine devri niteliğindedir. 

ıC bendi uyarınca, yine Askerî Mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 nei 
maddesinin B, iC ve D fıkraları; Anayasanın 138 nei maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak 
asker olmayan kişilerin işledikleri bâzı askerî suçlarla, asker kişiler aleyhine veya askerî mahaller
de işlenen hangi suçların Askerî Mahkemelerde bakılacağın.] tayin etmiştir. Bu suçlar Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin esas görevine giren suçlarla irtibatlı olarak yahut umumî veya müşterek 
bir gaye içerisinde işlendikleri takdirde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine alınmak su
retiyle, ibütün suçlar için getirilmiş bulunan istisnai hükmün, Askerî Yargı yönünden de 'bozulma
ması sağlanmıştır. 

Maddenin A, 'B ve O olarak ifade edilen <ber üç bendi için müşterek olan husus, dokuzuncu 
maddeye atıf yapıldığı üzere, tadadolunan maddelerin, dokuzuncu maddenin A ve B bentlerine 
mütenazır olarak ve bu maddede ifade edilen şekilleriyle, fiilin tasarının .birinci maddesinde ya
zılı, «Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada be
lirtilen 'Cumihuriyet aleyhine işlenmesi ve doğrudan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendirir, ma
hiyette (bulunmasıdır. 

Madde 11. — Tasarının 11 nei maddesi, doğrudan doğruya, öngördüğü bükümler dışında soruş
turma ve kovuşturmalarda (Ceza Muhakemeleri Usulü 'Kanununun hükümlerinin uygulanacağını 
derpiş etmektedir. 

(Madde 12. — Devlet 'Güvenlik Mahkemelerinin Ağır 'Ceza Mahkemeleri derecesinde olduğunu 
belli eden bu madde, ayrıca en yakın mahkemenin tayiniin.de de, tatbikata uygun (hükümler ihti
va etmektedir. 

(Madde 13. — Devlet (Güvenlik Mahkemelerinin derecesi ve bu mahkemelerde görülen işlerin 
mahiyeti, Anayasa değişikliğinin 136 ncı maddesi gerekçesinde ifade edilen, davaların biran ev
vel intacındaki sayısız yarar ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ihtisaslaşmış bir mahkeme bu
lunmaları gözönünde tutulduğunda, bu mahkemelerin (görevle ilgili kararlarına ilk derece Adalet 
Mahkemelerinin uymaları, işin mahiyetinden neşet etmiş ve bu maksatla 13 ncü madde hükmü 
sevk (olunmuştur. Bu madde, diğer yandan görev itirazları ile ilgili usul hükümlerinin kötüye kul
lanılmasına da engel olacaktır. 

Pek tabiîdir ki, konunun nihai olarak çözümlenmesi Yargıtaynı görevli dairesine ait bulun
maktadır. 

Maddenin son fıkrası, Devlet »Güvenlik Mahkemelerinin verdiği görevsizlik kararına karşı, an
cak suçun bu mahkeme .görevinde olduğu kanaatinde bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi savcı
sına, acele itiraz yoluna başvurabilmesi için hak tanımaktadır. 
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Madde 14. — Bu madde, yulkardaki hükümleri tamamlamakta, Devlet güvenlik mahkemeleri ara
sında çıikıaJbileeek ihtilâfların, özellikle yetki ihtilâflarının, ilgili Yargıtay Ceza Dairesi tarafından 
kesin olarak çözümlenmesini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının 15 ncd maddesi soruşturma usulünü; 10 ncı maddesi mahallî Cumhuriyet savcılarının 
suça el koymaları halinde yapılacak müteakip işlemleri, ayrıntılı bdr şekilde tanzim etmektedir. 
Tasarının 17 nci maddesi ile, Devlet güvenlik mahkemeleri savcılarının yetkileri belli edilmekte 
ve soruşturma sırasında münhasıran hâlkim tarafından verilmesi gerekli kararların, yetkili sulh 
ve asliye hâkimimden, Devlet güvenlik malık em esi savcısı veya yardımcılarının doğruca istiyebile-
ceğini hükme bağlamaktadır. 

Müteakip fıkralar zabıtanın görevlerini, zor kullanma yetkisini, Devlet güvenlik mahkemesi 
ile başkanının ve savcı ille yardımcılarının emirlerinin yerine getirilmemesi müeyyidesini açıkça 
tanzim etmekte, soruşturma ve kovuşturmalarda bilgi istenmesini, bilginin verilmesi süresini ve 
müeyyideyi, C. M. U. Kanununun Ek 4 ncü maddesi hükmüne atfen öngörmektedir. 

Madde 18. — Du made, soruşturma gerekli kıldığı takdirde, Devlet güvenlik mahkemesi sav
cısı veya yardımcısının Devlete ait kurum ve organlara, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu 
kuruluşlarına ait bina, araç, gereç ve personelden geçici olarak faydalanmalarını temin etmekte
dir. 

Tasarının 19 ncu maddesi hazırlık soruşturmasında tanıklara yemin verdirileceğim; 20 nci mad
desi savcılığın takipsizlik kararlarına itiraz merciini; 21 nci maddesi son Anayasa tadiline uygun 
olarak yakalama ve tutuklamayı düzenlemektedir. 

Ma'dde 22. — Bu madde, tasarıda belirtilen suçlardan dolayı bâzı kişiler hakkında soruştur
ma yapılabilmesini, Sıkıyönetim Kanununda olduğu gibi yetkili kurul mercilerin iznine bağlı tut
maktadır. Maddenin son fıkrası da, meşihuden işlenen suçlarda bir tedbir olan tutuklamanın uy
gulanacağını, ancak bu hal dışında, tutuklamanın soruşturma izni verilmesine bağlı olduğunu 
tespit etmektedir. 

Madde 23. — Bu madde, Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma 
yapılmayarak, davanın doğrudan doğruya açılacağını ifade etmektedir. 

Madde 24. — Tatbikatta davaların sürüncemede bırakılması ve hâıkimlerin yıpratılarak, bezdi
rilmesi maksadiyle kötüye kullanılan hak suiistimallerimi keşlin bir şekilde bertaraf etmek için, 
bu madde sevke'dilmiş bulunmaktadır. 

Özellikle çok sanıklı dâvalarda, her celse bir veya bhkaç sanık veya müdafii tarafından de
ğişik şekillerde ve tasarlanan bir plân dairesinde tevali eden maksatlı reddi hâkim taleplerinin, 
dava dosyalarının mahkemeler arasında defalarca gönderilme ve iadelerine yol açtığı ve büyük öl
çüde dâvaların sonuçlandırılmasını güç hale getirdiği dikkate. alınarak, sevkedilen bu hüküm
le, genel olarak kanunun himaye ettiği bir hakkın ziyama da. sebebiyet verilmemiş bulunulmak
tadır. 

Vukubulan reddi hâkim talepleri, kurulda değişiklik yapıkmaidan aynı mahkemece incelenecek
tir. Pek tabiîdir ki, ret sebebini varit gören hâkim veya hâkimlerim davayı görmekten çekine
cekleri aslî hukuk kurallarının gereği bulunmaktadır. Ret sebebinin varit görülmemesi halinde 
de, şayet ret sebebi herhangi bir delile dayandırılmışsa, talebi inceleyecek kurul, bu delilleri de 
toplayacak ve varacağı sonuca göre gerekli kararı ittlihaz edecektir. Ret sebebinin yerinde gö-
rülmeyip, reddi halinde ittihaz olunan kararlar da, neticede esas hükümle birlikte temyiz edile
bilecek ve bunu Yargıtaym, bu mahkemelerce verilen hükümlerin temyiz meroii Ceza Dairesi ke
şlin olarak sonuca bağlayacaktır. 

Madde 25. — Bu made, C. M. U. Kanununda zaten mevcudiolan 224 ncü maddenin son fık
rası istikametimde ve bu hükmü tamamlamak maksadı ile sevkoluınmuştur. Uygulama, anılan 
fıkra ve bu madde gereğince yapılacaktır. 

Madde 26. — Duruşmanın inzibatını ve cezaları öngören bu madde, askerî mahkemeler kuruluş 
ve yargılama usulü hakkında Kanunun 143 ncü maddesi doğrultusunda tasarıya ithal edilmiştir. 
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Esasen buna benzer hükümler ayrıca G. M. U. Kanununda ve H. U. M. Kanunun da mevcut bu
lunmaktadır. 

Savunma hakkına ilişkin hükümlere hiçbir şekilde etkisi bulunmayan bu maddenin, Özellikle 
son zamanlarda çok görülen anarşik olaylarla ilgili dâva sanıklarının devam edegelen tutum ve 
davranışlarının 'kaçınılmaz bir sonucu olduğunu da, burada açıkça belirtmek gerekir. 

Madde 27. — Bir ihtiyacın ifadesi olarak, Askerî 'Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü hak
kında Kanunun 177 noi madesine mütenazır olarak tasarıya dahil edilmiştir. 

Madde 28. — Uygulamada usul "hükümlerinin kötüye kullanılmasını önlemek maksadına matuftur. 

Madde 29. —• Anayasa hükümlerine uygun olarak iteniyiz merciini göstermektedir. 

Madde 30. — İşlerin niteliğini ve Devlet Güvenlik M'ahkemesinin görevine giren suçlara ilişkin 
davalara adlî tatilde de bakılacağını ifade etmektedir. 

Madde 31. — Diğer görevlileri, 

Madde 32. — Bina, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanmasını tanzim etmektedir. 

Madde 33. — Özlük işlerini, denetimi ve hâkim ve savcıların izinlerini bütün 'ayrıntıları ile düzen
letmektedir. 

Madde 34. — Askerî hâkimlikten Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcı yardımcılıklarına atananlara, 
uygulamada beraberliği teminen, bu mahkeme nezdindoki Cumhuriyet Savcısı tarafından kanaat no
tu verileceğini belli etmektedir. 

Madde 35. — Bir zorunluğım gereği olarak, uygulamaya açıklık kazandırmak için, görev yerinin 
değiştirilmesini hükme bağlamaktadır. 

Madde 36 - 37. — Başlıklarına uygun düzenlemeleri açık bir şekilde ifade etmektedir. 

Geçici madde 1. — Anayasamızın 32 nci maddesi doğrultusunda ve tatbikatta en ufak bir tereddü
de yer vermemek ve az da olsa bâzı mahkemelerce yanlış uygulama yapılmasına mahal bırakılmamak 
için bu madde hükmü sevk olunmuştuı. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlenen ve görevine 
giren suçlara bakacak ve bu suçlar hakkında bu kanunda öngörülen hükümler uygulanacaktır. 

Madde 38. —•. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 

Madde 39. — Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini ifade etmektedir. 

(*) Ord. Prof. Takır Taner in «Ceza Hukuku» adlı eserinin, T. C. K. nun dördüncü maddesi 
ile ilgili kısmı, sayfa 218. 
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114 No. lu (kçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
114 No. lu Geçici Komisyonu 29 . 5 .1973 

Esas No. : 1/831 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 9 .5 .1973 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi, 
Görev ve Yetkileri ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı» nı görüşmek üzere Genel Kuru
lun 14 .5 .1973 tarihli 108 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan 114 No. lu Geçici Ko
misyonumuzda Adalet Bakanı ve ilgili bakanlıklar temsilciliklerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere olundu: 

Kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 15 . 3 .1973 tarih ve 1699 sayılı Anayasa 
değişikliği ile; Anayasamızın Mahkemelerin Kuruluşu, görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama 
usullerinin kanunla düzenleneceğini öngören 136 ncı maddesine fıkralar eklenmiş; Devletin ül
kesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla gö
revli «Devlet güvenlik mahkemelerinin» kurulması derpiş olunmuştur. 

Anayasamızın 136 ncı maddesinde, genel mahkemeler kuruluşu arasında, bir Anayasal müessese 
olarak yeri tâyin ve tespit edilen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasındaki mucip sebepler, 
Anayasa gerekçesinde açıklanmış ve bütün dünyada olduğu gibi son yıllarda memleketimizde de ye
ni suç ve suçluluk kavramlarının ortaya çıktığına ve bunun sonucu olarak, suçluların takip ve mu
hakemelerinde yeni usuller aranmasının ve bulunmasının zorunlu hale geldiğine işaret edilerek, bir 
yandan ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargılamayı sağlamak, diğer yandan hususiyet 
arz eden bu gibi suçların ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak için, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin, kurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Anayasanın bu doğrultusunda hazırlanan ve genel olarak muhtevi olduğu hükümler ve tertip tar
zı itibariyle kabule şayan görülen tasarıda redaksiyona taallûk eden bâzı değişiklikler Komisyonu
muzca öngörülmüş, bâzı maddelerdeki daktilo halaları giderilmekle beraber, diğer bâzı hükümlerde 
de genel mahkemelerin uygulanmasına paralel değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

Tasarının, yazılış ve ifade edilişinde aynı mânayı tazammun etmekle beraber, tatbikatta kolay
lık sağlamak üzere ismi kısaltılmış ve «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı» şeklinde değişiklik yapılarak, buna uygun birinci bölümün mat-
labr «Kuruluş ve yetki», ikinci bölümün matlabı da «Görev» şeklinde tadil edilmiştir. 

İkinci maddenin başlığında «saptanması» yerine, «tespiti» ibaresi uygun görülmüş; üçüncü mad
denin ilk fıkrasında, maddeye açıklık kazandırılmak maksadıyle «olmak üzere, dört» ibaresi metin
den çıkarılmış; dördüncü maddenin son fıkrasında, uygulamada beraberliği teminen, Devlet Gü
venlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardımcılarının miktar ve nispetinin, Adalet Ba
kanlığınca tespit edileceği ifade olunmuştur. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerde hiçbir değişiklik yapılmayarak söz konusu maddeler 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

13 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki «ancak» kelimesinin yeri, mânaya uygun olarak değiştirilmiş, 
14 ncü maddede bir değişiklik yapılmamış, 15 nci madde, tatbikatta bir aksaklığa yol açmamak 
ve kolaylık sağlamak maksadiyle; suçun, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulduğu il veya ilçe sı
nırı dışında işlenmesi halinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığının hazırlık soruşturmasının 
yapılmasını, son fıkradaki hükme mütenazır olarak, mahallî Cumhuriyet Savcısından da isteyebile
ceği metne, 3 ncü fıkra olarak ilâve edilmiştir. 
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16 ncı maddede, bir eksikliği gidermek amacı ile, suçun askerî mahalde islenmesi halinde, Askerî 
savcının usulüne göre olaya el koyup, mahallî Cumhuriyet savcılarının yapacakları gibi, keyfiyeti 
derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi' nezdinde bulunan savcıya bildirecekleri ve bununla beraber, Dev
let Güvenlik Mahkemesi Savcısının işe el koymasına kadar gerekli soruşturmayı bizzat yapıp ve ev
rakı Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderecekleri, ifade olunmuştur. Ayın 
maddenin 2 nci fıkrası, tasarının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atıf yapması sebebiyle metin
den çıkarılmıştır. 

Tasarının 17 nci maddesi, iki ayrı konuyu tanzim etmesi itibariyle, kanun tekniğine uygun ola
rak ikiye bölünmüş; soruşturma sırasında hâkim tarafından verilmesi gereken kararların, gerekçe
de belirtildiği üzere, çabukluğu sağlamak maksadıyle yetkiıli hâkimlerden veya Devlet Güvenlik 
Mahkemesi1 yedek üyesinden alınabileceği derpiş olunmuş ve buna uygun olarak itiraz halinde ko
nuyu çözümleyecek merci tasrih edilmiştir. 

Maddenin 6 ncı fıkrası metinden çıkarılmış, 7 nci fıkra 17 nci maddenin son fıkrası olarak uy
gun mütalâa edilerek, baş tarafına açıklık kazandırılmak maksadıyle «Bu madde hükmüne aykırı ha
reket eden» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Maddenin, zabıtanın görev ve yetkilerini1 düzenleyen kısmı, bu başlık altında ve 18 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Tasarının müteakip madelerinin numaraları, buna uygun olarak değiştirilmiş; 19, 20, 21 ve 22 nci 
maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Tasarının 22 nci maddesi, Komisyonumuzca 23 ncü madde olarak öngörülmüş ve maddenin 1 nci 
fıkra (A) bendinde vahdeti teminen; generaller, amiraller ve müsteşarlar hakkında, soruşturma iz
ninin Başbakanca verileceği; (B) bendinde; Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve yurt dışında1 gö
rev yapan büyükelçiler hakkında bu iznin Dışişleri Bakanınca verileceği derpiş edilmiştir. 

24 ncü madde olarak kabul edilen tasarının 23 ncü maddesinin başlığındaki «doğrudan» ibaresi 
metinden çıkarılmış; 24, 25, 26, 27 ve 28 nci maddeler 25, 26, 27, 28 ve 29 ncu maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

26 ncı maddedeki daktilo hataları giderilmiş, 30 ncu madde olarak kabul edilen tasarının 29 ncu 
maddesindeki «yalnız» ibaresi yeni yürürlüğe giren Yargıtay Kanunundaki hükme uygun olarak 
metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 31, 32 ve 33 ncü maddeleri; 32, 33 ve 34 ncü maddeler olarak aynen kabul edilmiş, 
tasarının 34 ncü maddesi metinden çıkarılarak, düzenlediği hükümler itibariyle kanun tekniğine uy
gun olarak 357 sayılı «Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu» na 4 ncü ek madde olarak ilâ
vesi uygun görülmüştür. Söz konusu ek madde ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine askerî hâkimlik
ten atanan üye, yedek üye ve Cumhuriyet Savcı yardımcılarının yükselmelerine esas olacak meslekî 
sicillerinin tanziminde beraberlik ve yeknesaklık sağlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının müteakip maddeleri aynen kabul edilmiş ve intikal hükmüne, Anayasanın geçici 21 nci 
maddesine uygun olarak düzenleme yapılmıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşundaki maksat ve Anayasada Öngörülen mucip sebepler 
muvacehesinde, tasarının bir an önce kanunlaşmasını teminen; öncelik, ivedilik ve gündemde bulu
nan bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Grene! Kurulun tasviplerine arz edilmek ve gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
S. Kesicin 

Denizli 
F. Avcı 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Kırklareli 

M. Atagün 

İstanbul 
Muhalifim. Söz hakkım saklıdır. 

R. Ülker 

Tokat 
0. Httcibaloğlu 

Kâtip 
Bingöl 

M. Bilgin 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. K. îmer 

Van 
K. Kartal 
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(HÜKÜMETİN TEKLİH) 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama v.nılleri hakkın
da kanun tasarısı 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve İşleyiş 

Kuruluş 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine islenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ancak, Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin saptanması 

MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu 
mahkemelerin, ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tayinine, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerektiğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya bu mah
kemelerden bir veya birkaçının kaldırılmasına, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görüşü alın
dıktan sonra, Adalet Bakanının teklifi, üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde, bun
lar numaralandırılır. 

Mahkeme kurulu ve yedek üyeler 

MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri; bir Başkan, iki hâkim ve iki askerî hâkim ol
mak üzere, dört üyeden teşekkül eder. 

Her Devlet Güvenlik Mahkemesinde, ayrıca biri hâkim, diğeri askerî hâkim iki yedek üye 
bulunm*. 

Cumhuriyet Savcılığı 

MADDE 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet Savcısı ve yeteri ka
dar Cumhuriyet Savcı Yardımcısı bulunur. 

Birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teşkilâtı ile ye-
tinilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardımcılarının miktar /e nispeti, Ada
let ve Millî Savunma Bakanlarınca müştereken saptanır. 

Başkan, üye ve Cumhuriyet Savcı ve yardımcılarının nitelikleri 

MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı ile iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler arasından; iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ara
sından ; Cumhuriyet Savcısı, birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları arasından ve Cumhuriyet 
Savcı yardımcıları ise, Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından atanır. 
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114 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve yetki 

Kuruluş 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin kurulması, kaldı rılması ve yargı çevrelerinin tespiti 

MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu 
mahkemelerin, ilk kurukışıta yargı çevrelerinin tayinine, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerimin, gerektiğin de yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya bu 
mahkemelerden bir veya birkaçının kaldırılmasına, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görüşü 
alındıktan sonra, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde, 
bunlar numaralandırılır. 

Mahkeme kurulu ve yedek üyeler 

MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemele ri; bir Başkan, iki hâkim ve iki askerî hâkim 
üyeden teşekkül eder. 

Her Devlet Güvenlik Mahkemesinde, ayrıca biri hâkim, diğeri) askerî hâkim iki yedek üye 
bulunur. 

Cumhuriyet Savcılığı 

MADDE 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkeüıe si nezdinde bir Cumhuriyet Savcısı ve yeteri ka
dar Cumhuriyet Savcı yardımcısı bulunur. 

Birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teşkilâtı ile 
yetdnilelbilir. 

Devlet Güvenlik MaJhkemesi neadimdeki Cumhuriyet 'Savcı yardımcılarının miktar ve nis
peti, Adalet Bakanlığınca tespit edilir. 

Başkan, üye ve Cumhuriyet Savcı ve yardımcılarının nitelikleri 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mi'l'Let Medlisi (S. Sayısı : 897) 
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Atama 

MADDE 6. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, Cumhuriyet 
savcılığı ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı atamalarında, Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir 
misi aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinin atanması 
Yüksek Hâkimler Kurulunca, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar 
Kurulunca, askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları ise, özel kanun
larında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet Savcı ve yardımcı
ları üç yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar, öncekilerin görevi devam eder. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet Savcılığı ve 

yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre içinde Yüksek Mahkemelere seçilme hali ayrık olmak 
üzere, başka yer veya göreve atanamazlar. Ancak, bu süre içerisinde görevlerde herhangi bir sebep
le boşalma olduğu takdirde, yukarıdaki hükümler gereğince ve onbeş gün içinde yeni atamalar ya
pılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına dair ikinci maddede yazılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin Resmî Gazetede yayımını takibeden onbeş gün içinde atamalar yapılır ve atananlar, 
derhal görevlerine başlarlar. 

Bu maddede yazılı onbeş günlük sürenin; ilk on günü içinde Bakanlar Kurulu aday gösterir. 
Sonraki beş gün içinde yetkili Kurul ve merciler atamaları yapar. 

Başkana ve üyeliklere vekâlet 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bu
lunmaması hallerinde, Başkanlık görevi, asıl üye hâkimlerin en kıdemlisi tarafından yerine getiri
lir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üye hâkim yerine yedek üye hâkim; asıl üye 
askerî hâkim yerine de, yedek üye askerî hâkim mahkeme kuruluna katılırlar. 

Geçici görevlendirme 

MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül ede
mediği hallerde, boş olan üyelikler, Yüksek Hâkimler Kurulunca, diğer bür Devlet Güvenlik Mahke
mesinin asıl ve yedek üyelerine geçici yetki verilmek suretiyle doldurulur. 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Yüksek Savcılar Kurulu, bir Devlet Güvenlik Mahkemesi 
nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardımcılarından bir veya bir kaçını, başka yer Devlet Güvenlik Man- .-
kemesi nezdinde, o yer Cumhuriyet Savcısının üsteği üzerine geçici olarak görevlendirebilir. 

BÖLÜM - II 

Görev ve yetki 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevi 

MADDE 9. — Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141 nci maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde: 

161 nci maddesinde; 163 ncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarmda ve 168,169,171 ve 172 nci 
maddelerinde yazılı suçlar; 
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Atama 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkana ve üyeliklere vekâlet 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici görevlendirme 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Görev 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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B) Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendirdikleri 
takdirde, aşağıda yazılı suçlar; 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddelerinde ve 163 ncü madde
sinin dört, beş ve altıncı fıkralarında ve 164. 165, 166, 174, 179, 180, 188 nci maddelerinde, 191 nci 
maddenin ikinci fıkrasında, 193 ncü maddenin ikinci fıkrasında ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 
254, 255, 256, 257, 258, 264, 271, 296 nci maddelerinde; 311 ilâ 315 nci maddelerinde; 369 ilâ 
374 ncü maddelerinde; 376 ilâ 382 nci maddelerinde; 384 ilâ 388 nci maddelerinde; 390 ilâ 394 ncü 
maddelerinde; 401 ve 403 ncü maddelerinde; 448 ilâ 452 nci maddelerinde; 464 ncü maddesinde; 
495 ilâ 500 ncü maddelerinde; 512 ve 517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, 
gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

3. 10 . 2 . 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Ka
nunda, 15 . 7 .1963 gün ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda ve 
22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununda yazılı suçlarla, 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 
sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun değişik 12 nci maddesinde yazılı suçlar; 

0) A ve B bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadiyle veya bu suç vesile
siyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar; 

Yukarda belli «dilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat, meslek ve me
muriyetleri ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatı ile ve görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılaya
cağı kişilere ilişkin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 
Kanunun 20 nci maddesinin 3 numaralı bendi hükümleri saklıdır. 

Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev 

MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dahil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hü
kümler saklıdır. 

Ancak; 9 ncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 ncü maddesinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle, asker 

kişiler müştereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 

58 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlan asker olmayan kişiler müstakillen veya asker kişilerle 
müştereken işlerlerse; 

Yukarda A ve B bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadiyle veya bu suç 
vesilesiyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde, diğer bir suçu asker olmayan 
kişiler müstakillen veya asker kişilerle müştereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 
nci maddesinin B, C ve D bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gi
ren suçlarla irtibatlı olarak yahut umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 
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Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev ;< 
MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali da Kil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin 

hükümler saklıdır. 
Ancak; 9 ncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 ncü maddesinde yazık suçları asker olmayan kişilerle, 

asker kişiler müştereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ncı mad delerinde, 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 

58 ve 59 ncu maddelerinde* yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakillen veya asker kişi
lerle müştereken işlerlerse; 

Yukarda (A) ve (B) bentelerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadıyle veya 
bu suç vesilesiyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde, diğer bir 
suçu asker olmayan kişiler müstakil'len veya as kar kiklerle müştereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan k'lşiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun 11 nci maddesinin (B), (C) ve (D) bentle rinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin görevine giren suçlarla irfciibatlı olarak yahut umumî veya müşterek bir gaye içerisinde 
işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahke meşinde yargılanırlar. 
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BÖLÜM - III 

Yargılama usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri 

MADDE 11. — Bu kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartiyle, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümlerinin uygulanması bakımından, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayrı olmak üzere, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş 
ise, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tâyininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri nazarı 
itibara alınır. Aynı yargı çevresi içinde birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşsa, en 
yakın aynı derecedeki mahkeme, sayı itibariyle takibeden Devlet Güvenlik Mahkemesidir. Yargı 
çevresi Türkiye'yi kapsayan bir Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşjsa, en yakın aynı derecede
ki mahkeme, o mahal Ağır Ceza Mahkemesidir. 

Görevsizlik kararlan ve itiraz 

MADDE 13. — ilk derece adalet mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konusuna 
ilişkin kararlarına uymak zorunluluğundadır. 

Ancak, Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen görevsizlik kararı aleyhine bu mahkeme nezdih-
deki Cumhuriyet savcısı veya yardımcısı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlıklar, bu mahkemelerce ve

rilen hükümlerin temyiz mercii olan Yargıtay Ceza Dairesi tarafından kesin olarak çözümlenir, 

Soruşturma usulü 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, 
bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahallî ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek 
soruşturma yapılır. 

Suç, askerî bir mahalde işlenmişse!, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı veya yar< 
dımcısı hazırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık; 
soruşturması, askerî savcı veya yardımcısı tarafından bizzat yapılır, 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça elkoymaları 
MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet savcısı, ihbar veya herhangi bir suretle bu kanun kapsa

mına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz, keyfiyeti derhal 
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BÖLÜM - III 

Yargılama usulleri 

IIy,g ulanacak usul hükümleri 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay nen kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanmâsu bakımından, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayrı olmak üzere, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurul
muş ise, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer: Devlet Güvenlik Mahkeme
leri nazarı iltibare alınır. Aynı yargı çevresi içinde birden fazla Devlet Güvenlik Mahke
mesi kurulmuşsa, en yakın aynı derecedeki mahkeme, sayı itibariyle takibeden Devlet Güvenlik 
Mahkemesidir. Yargı çevresi Türkiye'yi kapsayan bîr Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşsa, en 
yakın aynı derecedeki mahkeme, o mahal Ağır Ceza Mahkemesidir. 

Görevsizlik kararlan 

MADDE 13. — İlk derece adalet mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konu
suna ilişkin kararlarına uymak zorunluluğundadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verdlen görevsizlik kararı aleyhine ancak bu mahkeme nez-
dindeki Cumhuriyet Savcıisı veya yardımcısı ace le itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma usulü 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruştur
ması, bu mahkeme nezdiflde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat 
yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidile
rek soruşturma yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulduğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmiş ise, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığından, hazırlık 
soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, savcılık tarafından biz
zat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yar
dımcısı hazırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazır
lık soruşturması, askerî savcı veya yardımcısı tarafından bizzat yapılır. 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça eükoymaları 
MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet Savcısı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne 

göre askerî savcı, ihbar veya her hangi bir suretle bu kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği 
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Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan savcıya bildirmekle beraber, savcının ıi§e elkoy-
masma kadar gerekli soruşturmayı bizzat yapar ve evrala hemen Devl'et Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet savcılığına gönderir. 

Mahallî Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının bulunmadıkları hallerde, soruşturma, o yer 
sulh veya sorgu hâkimi tarafından bizzat yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı veya yardımcısı, suçun, Devlet Güvenlik Mah-
kemesünin görevine girmediği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili Cumhuriyet 
savcılığına veya askerî savcılığa iade eder. 

Yetki, emirlere aykırı hareket ve bilgi istenmesi 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısıylie yardımcıları, Cumhuriyet 
savcılarının bütün yetkilerini haizdir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısıyle yardımcıları, soruşturma sırasında hâkim 
tarafından verilmesi gereken kararlan, Devlet Güvenlik Mahekemıesi yargı çevresimdekü: yetkili 
hâkimlerden doğrudan doğruya isteyebilirler. 

Zabıta âmir ve mensupları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve yardımcıları
nın soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunludur
lar. 

Yukarıdaki fılkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen 
emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, bu emirler yazılı olarak verilir. 
Bu emirleri yerine getirmeyenler, fiül daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı ay

dan bir yıla kadar hapis ve bin İradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyle cezalandırılır
lar. 

Zabıta âmıir ve mensupları hakkında doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 
Zabıta; soruşturma veya kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişimi ve suçtan zarar gören 

şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya Başkanının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcısı veya yardımcısının veya mahkeme naibi yahut istinabe olunan hâkimin emirleriyle İsteni
len yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu -emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekketfesdnd© olduğu gibi, zor kullanma yet
kisini de verir. 

Devlet Güvendik Mahkemesinin görevine giren suçlann soruşturma veya kovuşturulması sıra
sında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hükümleri 
de aynen uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça eltkoymuş Cumhuri
yet savcısı veya yardımcısı, askerî savcı, sulh vaya sorgu hâkimiyle naip veya istinabe olunan hâ
kimin yahut istinabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uy
gulanır. 
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zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz, keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdin-
de bulunan savcıya bildirmekle J>eraber, savcının işe elkoymasına kadar gerekli soruşturmayı biz
zat yapar ve evrakı hemen Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı, suçun, Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görevine girmediği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilg'ili Cumhuriyet 
savcılığına veya askerî savcılığa iade eder. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuriyet 
savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında hâkim 
tarafından verilmesi gereken kararları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesinden veya 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresindeki yetkili hâkimlerden isteyebilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. 

Zabıta âmir ve mensupları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve yardımcıları
nın soruşturma, kovuşturma ve İnfaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunlu
durlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen 
emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, bu emirler yazılı olarak verilir. 
Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta âmir ve mensupları hakkında doğrudan doğru

ya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 18. — Zabıta; soruşturma veya kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suç
tan zarar gören şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya Başkanının, Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının veya mahkeme naibi yahut istinabe olunan hâkimin 
emirleriyle istenilen yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi, zor kullanma yet
kisini de verir. 
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Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma 

MADDE 18. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yar
dımcıları soruşturmanın gerekli kılması hallinde, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
yargı çevresi içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu ku
ruluşlarına ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanılmak için istemde bulunabilirler. Bu 
istemler, ilgili kurum ve makamlarca yerine getirilir. 

Tanıklara yemin verilmesi 

MADDE 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması 
sırasında tanıklara yemin verdirilir. 

Savanın kararına itiraz 

MADDE 20. —̂ Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yar
dımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiği1 karara, dilekçe sahibi aynı za
manda suçtan zarar gören kimse lise, karann kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içindo, 
bu kararı veren savcının mensubolduğu Devlet Güvenlik Mahkemesine en yakın bulunan ağır 
ceza işlerini gören mahkeme başkanına itiraz edebilir. 

Yakalama ve Tutuklama 

MADDE 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine girejn suçlar sebebiyle, yakalanan ve
ya tutuklanan kimse, soruşturmanın bitiminde ve her halde onbeş gün içinde yetkili hâkim önü
ne çıkarılır. Ancak, zabıta, Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet (Savcısı ve
ya yardımcılarının veya olaya elkoyan suçu işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları
nın ve bunların bulunmadıkları hallerde Sulh veya Sorgu Hakiminin yahut Askerî iSavcının yazılı 
emri (bulunmadıkça sanığı 48 saatten fazla /tutamaz. 

Yukardaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre, bu müddet
lere dahil değildir. 

Soruşturmada İzin 

MADDE 22. — Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında so
ruşturma yapılabilmesi; 

A) General ve amiraller hakkında, Genelkurmay (Başkanınım mütalâası alındıktan sonra Baş
bakanın, 

B) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri ve yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Bakanlığının, 

C) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 
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Devlet Güvenlik Mahkemesiisnin görevine girmen suçların soruşturma veya kovuşturulması sıra
sında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 169 6 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hüküm
leri de aynen uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça elkoymuş Cum
huriyet Savcısı veya yardımıcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimiyle naip veya isti
nabe olunan hâkimin yahut istinabe olunan Cumhuriyet Savcısı veya askerî savcının emirleri 
hakkında da uygulanır. 

Bina, araç, gereç ve perso nelden geçici yararlanma 

MADDE 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesi n ezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yar
dımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
yargıi çevresi içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu 
kuruİTişlanma ait bina, araç, gereç ve personel İen yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu 
istemler, ilgili kurum ve makamlarca yerine getirilir. 

Tanıklara yemin verilmesi 

MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Savcının kararına itiraz 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yakalama ve tutuklama 

MADDE 22. — Tasarının 21 noi maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmada izin 

MADDE 23. — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruş
turma yapılabilmesi; 

A) General, amiral ve müsteşarlar hakkmd a Başbakanın, 
B) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında 

Dışişleri Bakanının, 
C) Valiler, kaymakamlar hakkında içişle ri Bakanının, 
D) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mah

kemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Baş-

MilLet MeclJi&i (S. Sayısı : 897) 



— 24 — 

(Hülriimjeıtin teklifi) 

D) Anayasa Ma,hkenıesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahke
mesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, ıSayıştay Başkan ve. üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanun-
sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Hâkim
ler ve yardımcıları ile Cumhuriyet ıSavcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, Askerî Hâ
kim subaylar hakkında, özel kanunlarına göre yetkili kurum' ve makamların, 

iznine bağlıdır. 
Meşhuden işlenmiş olması hali ayrık kalmak üzerce, bu kanunda yazılı suçlar yukarda yazılı 

kişiler tarafından işlenirse, tutuklanmaları, haklarında soruşturma izni verilmesine bağlıdır. 

Davanın Doğrudan Açılması 

MADDE 23. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nin görevine giren suçlarda dik soruşturma yapıl
maz. 

Hâkimlerin Reddi İstemini İnceleyecek Merci 

MADDE 24. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin reddine dair istemler, Ku
rula katılan hâkimlerde değişiklik yapılmaksızın bu Mahkemece incelenir, istemin reddine ilişkin 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. Ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Duruşmada Hazır Bulunmayan Sanık 

MADDE 25. — ISorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde duruşmaya gel
mez ve Mahkemece de duruşmada hazır (bulunma sına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulun
mak medburiyötinden vareste tutulmak istemi bu lunmasa bile, dava gıyabında bitirilebilir. 

Duruşmanın İnzibatı ve Cezalar 

MADDE 26. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, Mahkeme Başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, Mahkeme Başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 

Mahkemeye, Mahkeme Başkanı veya Üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, 
tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hak
kında, Mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi 24 saat içinde sorguya çekilerek in
zibatı nitelikte olmak üzere, 1 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 1138 sayılı Avukat
lık Kanununun 58 nci maddesinin 2 ncj, fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatını Ibozan sözlü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile Mahkeme

ye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tutanak kâ
tibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabi
lir ; bu yasağa rağmen yayında bulunanlara üç ay dan altı aya kadar hapis cezası ile birlikte 1000 
liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme Başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın ta
mamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da duruşma
nın ömzilbaitını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katılma
malarına da karar verilebilir. 

Yukardaki fıkra, müdafii hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili Baroya bildirilmekle 
beraber, müvekkiline de dilerse, başka bir müdafii tayin etmesi için süre verilir. 
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kanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü 
hâkimler ve yardımcıları ile Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, as
kerî hâkim sulbaylar hakkında, özel kanunları na göre yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Meçhulden işlenmiş olması hali ayrık kalmak üsere, bu kanunda yazılı suçlar yukarda yazılı 

kişiler tarafından işlenirse, tutuklanmaları, haklarında soruşturma izni verilmesine bağlıdır. 

Davanın açılması 

MADDE 24, — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapıl
maz. 

Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 

MADDE 25. — Tasarının 24 ncü maddesi 2 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmada kazır bulunmayan sanık 

MADDE 26. — Tasarının 25 nci maddesi 28 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlam ak, Mahkeme Başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, Mahkeme Başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 

Mahkemeye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardım
cısına, 'tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulu
nan kişi hakkında, Mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi 24 saat içinde sor
guya çdkilerek inzibatî nitelikte olmak üzere, bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan söz lü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile Mahkeme

ye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tutanak kâti
bine yahut görevlilere karşı uygun olmaya n söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı 
koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağı r para cezası verilir. 

Mahkeme Başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın 
tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da 
duruşmanın inzibatını bozmakta ısrar etmeleri h alinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşma
lara katılmamalarına da karar verilebilir. 

Yukardaki fıkra, müdafii hakkında uygulan dığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle 
beraber, müvekkiline de dilerse, başka başka b ir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 
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Müdafü, Avukatlık Kanununun 41 nci maddesinin 2 noi fıkrası gereğince rtayin edilmişse, du
rum, kendisini tayin eden mercie dJe bildirilir. 

Duruşma salonumdan, çıkartılan sanık veya müdafii, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluk
larımda yapılan söz ve işlerin esaslı noktaları bildirilir, Müdafü dilerse, yokluğundaki ıtuftanakla-
rın örnekleri de ıkendisiine verilir. 

Yukarda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmamalanna ka
rar verilen sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebi
lirler. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 

MADDE 27. — Çok sanıklı davalarda duruşma safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göre
ceği tekinlik (araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan düzenlenecek duruşma tu
tanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu Mahkeme Heyeti ve tutanağı düzenleyen tutanak 
kâtibi tarafımdan tasdik edilir. 

Bunların birer sureti, önceden isteyen sanık ve müdjafie verilir. 

Kurulda değişiklik 

MADDE 28. — Mahkeme Kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tuta
naklar, değişten hâkim taraf ındaln duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Tömyiz mercii 

MADDE 29. — Devlet Güvenlik Mahkemesi kararlarının temyiz mercii, Yargıtayda yalnız 
bu mahkemelerin kararlarım incelemek üzere kurulan daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yar
gıtay Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 

İşlerin niteliği 

MADDE 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giiren suçlar acele işlerden sayılır ve 
bu suçlara ilişkin davalara adlî ara vermede de bakılır. 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli hükümler 

Diğer görevliler 

MADDE 3i. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve Savcılığınca gönev yapacak yeteri kadar 
Başkâtip, Kâtip, Mübaşir, Yardımcı Personel ve diğer görevliler Adalet Bakanlığınca atanır. 
Bunllarla ilgili kadrolar, Adalet [Bakanlığı iller Teşkilâtı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların Üş Idenetilm vte gözetimHeri, bağlı bulundukları (Mahkeme 
Başkanlığı veya Cumhuriyet ISavcılığı tarafından yapılır. 

Bina, araç ve gereçler 

MADDE 32. — Devlet IGüvenlİk jMahkeımelerinjin Igörev Sapacakları binaların temini ve bu 
Mahkemelerin araç, ıgereç 've ısair djhtiyaçlan Adaüeıt (Bakanlığı IBütçesinin (ilgili bölünıfleriine ekle
necek ödeneklerden karşıüanır. 
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Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 nci maddesinin 2 noi fıkrası gereğince tayin edilmişse, du
rum, kendisimi tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yoklluk. 
lannda yapılan söz ve işlerin esaslı naktalan bildirilir. Müdafi dilerse, yoMuğundaki tutanak
ların örnekleri de kendisine verilir. 

Yukarda yazılı hallerde duruşma salonunda n çıkanlan veya duruşmalara katılmamalarına ka
rar verilen sanık veya müdaf iler, mahkemenin t ayin edeceği süre iyinde yazılı savulnma verebilir. 
ler. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kurulda değişiklik 

MADDE 29. — Tasarının 28 nci maddesi 29 ' ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz mercii 

MADDE 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi kararlarının temyiz mercii, Yargıtayda bu mahke
melerin kararlarını incelemek üzere kurulan daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza 
Daireleri Genel Kuruludur. 

İşlerin niteliği 

MADDE 31. — Tasarının 30 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM — IV 

Çeşitli hükümler 

Diğer görevliler 

MADDE 32. — Tasarının 31 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bina, araç ve gereçler 

MADDE 33. — Tasarının 32 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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özlük işleri 

MADDE 33. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde göreve ataman hâkilm, askerî 'hâkim, Cumhu
riyet (Savcısı <ve yardımcıları tüle diğer personelin öallük islierinde, denetimlerinde, haklarında di
siplin fS'oruışturması açıllmasl ve disiplin cezası verllmeısiaıda, şahsî ve ıgörevGıe ilgülı ısuçllarının so
ruşturma vs kovuşturmalarında bu kanun (hükümleri ısaklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait 
kanunların (ilgili hükümleri uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, Itazmihatları, 
ödül vıe ödenekleri, yolukları <ve diğer personel giderleri bağlı oldukları {Bakanlıklar 'Bütçesin
den karşılanır. 

Devlet 'Güvenlik Mahkemelerine (atanan görevli'lerin, bu görevde (geçirecekleri süreler fesas 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Devllet Güvenlik Mahkemelerinde görevli ! hâküm, askerî hâkim, Cumhuriyet (Savcısı ve Oum-
hurlilyet ISavcı yardımcıları (adlî ara vermeden faydalanamazlar. İşlerin lelvardiğû oranda, Jkendiileri-
ne özel kanunları (gereğince yılık dizinleri verlebilMlr, 

Cumhuriyet savcı yardımcılığına atanan askerî hâkimler hakkında özel hükümler 

MADDE 34. >— Devlet Güvenlik Mahkamesi Cumhuriyet (Savcısı, Askerî Hâldımliikten atanan 
Cumhuriyet Bavcl yardımcıları hakkında, ısubay sicil formu leısasilanna göre kanaat motu verir. Ka
nununda [belirtilen isicil (üstleri, subay sicil belgelerM düzenlemede Ibu notları da gözönünde bu
lundurur. 

Görev yerinin "değiştirilmesi 

MADDE 35. — Devlet (Güvenlik Mahkemelerinde görevdi Başkan, üye, yedek üye, Cumhuriyet 
ISavcı rve yardımcıdan hakkında, kendi kanunlarına göne yapılacak ısoruşturma ısonunda, görev yer
lerindin değişlmlmesine dair yeltkili (kurul veya meroileroe Ikarar verüldiği1 takdirde, keyfiyet Ada
let Bakanlığı kanalı lüle (Bakanlar IKuruluna 'bildirildikten sonra, ilgili hâkim, askerî hâkim, 
Cumhuriyet ıSavcısi, Cumhuriyet (Savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel kanunlarda 
gösteriden usule göre değiştiirlefolk. 

Cumhuriyet Savcılığı teşkilâtı ve Mahkeme 'kalemlerinin denetimi 

MADDE 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindekî Cumhuriyet 'Savcılığı teşkilâtı Ada
let Bakanlığı müfeıttıi'şleriaıce; ibu Mahkeme kalemleri de Müfettiş hâkimlerce ve Adalet Bakan
lığı müfettişlerine© Iher izaman denetlenebilir. 

Kovuşturma giderleri 

MADDE 37. — Devlet Güvenlik Mahkemeleriniln ye Cumhuriyet ISavcılığının kovuşturma gider
leri, Adalet Bakanlığı Bütçesinin İlgili (tıertibinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlenen ve Devlet 'Gü
venlik Mahkemelerinin görevline giren suçlar halikında, Ibu kanun hükümleri uygulanır. 
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özlük iğleri 

MADDE 34. — Tasarının 33 ncü maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Görev yerinin değiştirilmesi 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığı Teşkilâtı ve mahkeme kalemlerinin denetimi 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Kovuşturma giderleri 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİGİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen ve Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görevine giren suçlar ile, Anayasanın geçici 21 nci maddesine göre gönderilen 
veya açılan davalara, Devlet Güvenlik Mahkemeleri bakar. 

26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununa aşağıdaki ek 
madde 4 eklenmiştir : 

EK MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet Savcı yar
dımcılığı görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe iler
lemesi yapmalarını sağlayacak yeterlikleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
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Kanunun yürürlüğe girmesi: 

MADDE 38. — Bu föajttum yayımı tarihinde yürürlüğ'e girer, 

Yürütme : 

MADDE 39. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İV. Talû 

Devlet Bakanı 
t. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
, A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. t. Kırımlı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Tanır 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve iskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Gençlik ve 
C. C 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Güm. ve Teköl Bakanı 
F. Çelikbaş 

Sanayii ve Tek. Bakanı 
N. Boyar 

Köy İşleri Balkanı 
0. Kürümoğlu 

Spor Bakanı 
'oskun 

9 . 5 . 1973 

Devlet Bakanı 
t. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tanım Bakanı 
A. N. Tuna 

ED. ve Tab. Kay. Bakanı1 

K. Demir 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 
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ve bu kanunun hükümleri saklı kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle 
saptanır. 

A) Üye ve yedek üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim albaylara, subay sicil belgesi düzenleme
ye ve sicil vermeye yetkili birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşan, ikinci sicil üstü 
Millî Savunma Bakanıdır. 

B) Cumhuriyet Savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında : 
1. Meslekî sicil belgesi Yargıtayda Devlet Güvenlik Mahkemelerince verilen kararları ince

lemek üzere kurulan dairece ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince 357 sayılı Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu esaslan gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına göre 
düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi sırasıyle; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve 
Millî Savunma Bakanı tarafından düzenlenir. Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, su
bay Sicil formu esaslanna göre Cumhuriyet Savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında ka
naat notu verir. Yukarıda belirtilen sicil üstleri, subay sicil belgelerini düzenlemede bu notlan 
gözönünde bulundurur. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»« ' -*mm • • 
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