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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, Ordu'da mey
dana gelen sel felâketi ve, 

Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen de, ziraî 
sahaların korunması, azalmasının önlenmesi ve ıs
lahı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in TÜRK - İŞ' 
in İzmir'de uyguladığı genel direniş hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu cevap verdi. 

Açık oya sunulan; 
24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve Ti

carî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek (M. 
Meclisi : 1/269, 2/292, 2/329; C. Senatosu : 1/350) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 177, C. Senatosu S. Sayısı : 
489), 

6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek M. 
Meclisi : 1/267; C. Senatosu : 1/348) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 178; C. Sennatosu S. Sayısı : 487) ve, 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkında Kanuna ek (M. Meclisi : 1/279; C. 
Senatosu : 1/349) (M. Meclisi S. Sayısı : 179) (C. Se
natosu S. Sayısı :' 488) (Kanun tasarılarının, Birle
şimin sonunda açıklanan oylama sonuçlarına göre 
kabul edildikleri ve kanunlaştıkları; 

Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İh
tiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması Dev
redilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Ya
bancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 
1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bir ek madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 
(1/238) (S. Sayısı : 182) ve, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cum
huriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
Ek Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin (1/261) (S. Sayısı : 166), 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Pro
tokolü ve Bunlara Bağlı Birleşmiş Milletler Teşki

lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek (1/195) (S. Sayısı : 164); 

Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 
(1/197) (S. Sayısı : 165); 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demir-
yoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslar
arası Anlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle Eşya 
Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve 
Eklerinin, Ek Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/208) (S. Sayısı : 167); Kanun ta
sarılarının da kabul edildikleri açıklandı. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma Baka
nı Ferid Melen'e Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Camhurbaşkanhğı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığına 
ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi 
için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 10/6) 
görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi kabul edildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp 
sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektö
re bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmı
na el konulabileceğinin tespiti konularında bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) ile, 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 arkadaşı
nın, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanması 
ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini (10/29) ve 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkadaşının, 
resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden geriye çek
me ve soyutlama çabalarının önlenmesini (10/30) 
sağlamak amacıyle birer Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergeleri; 

Okundu, gündemdeki yerlerini alacakları ve sıra
ları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 
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171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısının (1/209) (S. Sayısı : 169) 1 ve 
2 nci maddeleri kabul olundu; 3 ncü maddesinin gö
rüşülmesi sırasında yoklama isteğinde bulunulması 
üzerine, yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

20 . 6 . 1 

Teklif 
1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İstik

lâl Madalyası verilmiş bulunanlara Vatanî Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı bağlanması Hakkındaki 
20 . 2 . 1968 gün ve 1005 sayılı Yasanın 1 nci mad
desine fıkra eklenmesine ilişkin Yasa önerisi (2/437) 
(Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si

vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü-

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 

Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 tarihinde Ak-
tedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değişti
ren Ara Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair Kanun Tasarısı (1/302) (Dışişleri Komis
yonuna) 

2. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair Kanun tasarısı (1/303) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarına) 

3. — 2556 sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 
884 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesine ilişkin 
(2) sayılı cetvele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra 
ile geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/304) (Adalet ve Plan komisyonlarına) 

4. — Yurt dışındaki Türk işçilerinin bazı sorunla
rı ile .ilgili kanun tasarısı (1/305) (İçişleri, Millî Sa
vunma, Dışişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonlarına) 

Teklifler 
5. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 

un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 90, 92 

24 Haziran 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17,40'ta son .verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Rasim Hancıoğlu Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avsargil 

5 Cuma 

günün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 
(GÜNDEME) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş ve 2 arkadaşının teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan komisyonları raporları (1/286, 2/133) (S. 
Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1975) (GÜN
DEME) 

ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/438) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç'un, 
45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Ku
rulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/439) (Ada
let Komisyonuna) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 
un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55, 58 
ve 76 ncı maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/440) (Plan Komisyonuna) 

Yazdı sorular 

8. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu' 
nun Başbakan Yardımcısı (Milliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkanı) Alparslan Türkeş'in, çeşitli konu
lardaki beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/643) 

9. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Et ve Ba
lık Kurumunun besicilere olan borcuna ilişkin Mali
ye Bakanından yazılı soru önergesi (7/644) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 6 . 1975 Pazartesi 

— 159 — 
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24 . 6 . 1975 Sah 

Tasan 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan

diya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştırma
sına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/306) (Bayındırlık, îmar Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan Komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 52 

arkadaşının, Tarım Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki Yasa teklifi (2/441) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
3. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 

ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna 5.Geçici Madde eklen
mesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu (î/290) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma 
tarihi: 23 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckil! 1. Etcm Kıfcçoğlu 

BİVAN ÜYELERİ : İlham! Çetin (Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Elektronik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandıktan sonra say m üyelerin beyaz 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, yoklama işlemi devam et

mektedir. Sonradan gelen arkadaşlarımızın yoklama
ya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEMEL KURULA SUNUŞLARI 

A\ GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Gere
de ve Diyarbakır'da cereyan eden olaylara dair gün
dem dışı açıklaması ve aynı konuda Gruplar adına 
yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Bu arada Hükümet adına açıklamada bulunmak üzere 
Sayın içişleri Bakanı gündem dışı söz talep etmişler
dir. 

Buyurunuz Sayın İçişleri Bakanı. (M. S. P. ve A. 
P. sıralarından alkışlar) 

j İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
I (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli milletvekili 
i arkadaşlarım; 

Son günlerde cereyan eden bazı hadiselerle ilgili 
i olarak Yüce Meclise bilgi vermeyi, Hükümet adına 

Yüce Meclisi aydınlatmayı gerekli gördüm. Huzurla
rınıza bu vazifemizin ifası zımnında çıkmış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, birçok arkadaşlarımızın ba
sından da yakından takip ettiği gibi, önce Gerede'de 
anamuhalefet partimizin Sayın Genel Başkanının 

160 — 



M. Meclisi B : 92 24 . 6 . 1975 O : 1 

konuşması sırasında birtakım müessif hadiseler cere
yan etmiş; arkasından yine, Başbakan Yardımcımız 
Sayın Türkeş'in Diyarbakır'da konuşması münasebe
tiyle bazı müessif hadiseler cereyan etmiştir. Bende
niz, Hükümetinizin İçişleri Bakanı olarak, bu hadise
leri objektif kıstaslar içerisinde, objektif ölçüler içe
risinde Yüce Meclisin malumatına, Yüce Meclisin 
bilgilerine arz edeceğim. (C. H. P. sıralarından «Ya
lan söylüyorsun» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen 
müdahale etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 21 . 6 . 1975 gü
nü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın 
Ecevit'in, Gerede'de yapılacak açık hava toplantısına 
katılacağının haber alınması üzerine, herhangi bir ha
disenin meydana gelmesini önlemek ve toplantının sü
kûnet içerisinde geçmesini sağlamak üzere, Bolu Vali-
liğimizce önceden gerekli tedbirlerin ne olması gerek
tiği planlanmış ve bu planların, konuşma yapılacağı o 
gün o meydanda tatbik edilmesi hususu gerçekleştiril
meye büyük bir titizlikle gayret edilmiştir. (C. H. P. 
sıralarından «Ooo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, yapılan plan gereğince.. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Bolu Valisi tedbir 
almadı. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yapılan plan gereğince bir taraftan is
tihbarata önem verilerek alınan bilgiler değerlendiril
meye çalışılmış; diğer taraftan, İlçede bulunan zabıta 
kuvvetleri takviye edilerek, bizzat Bolu Emniyet Mü
dürünün başkanlığında emniyet teşkilâtından 6 amir 
ve 49 memur, jandarma teşkilâtından da 3 astsubay, 
15 er ve erbaş sabahtan itibaren ilçede görevlendiril
mişlerdir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Yalan söylüyorsun, ya
lan!. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hadiselerin başlaması üzerine Jan
darma Alay Komutanı Başkanlığında bir subay, 25 
er ve erbaştan teşekkül eden bir ekip mevcut kuvvet
lerin takviyesi için İlçeye gelmişlerdir. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmaları dinleyebile 
cek bir ortamı hazırlamaya mecburuz. Havanın elekt 
rikli olduğunu biliyorum. (Bolu milletvekili Müfit 

Bayraktar ile Adana Milletvekili Osman Çıtırık ara
sında karşılıklı laf atmalar). 

Sayın Bayraktar rica ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, birbirinizle konuşmayın. 

Müzakerelerin devamına, görüşmelerin devamına 
imkân verin lütfen.. Sayın Çıtırık, rica ederim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim, devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; öyle inanıyo
rum ki, hüsnüniyetle teşriî vazifesini yapan değerli 
parlamenterler, eğer birbirimizi dinlemek, birbirimizin 
fikirlerine saygı göstererek, birbirimizin ne dediğini 
anlamak bakımından biraz tolerans gösterseler, birçok 
meselelerimizi kolaylıkla halledebileceğiz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, daha sonra, görülen lüzum 
üzerine bir komando bölüğü de Bolu'dan Gerede'ye 
intikal ettirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Sayın Ecevit'in Gerede'ye gelişinde, vilâyet 
hududundan itibaren iki trafik ekibi de, yol emniyeti
ni sağlamak üzere görev almıştır. 21 Haziran günü 
saat 12'ye kadar Gerede'de vazifeli bulunan zabıta 
amir ve memurları, şehirdeki durumu yakinen takip 
etmişler ve herhangi bir fevkaladelik, saat 12'ye ka 
dar müşahede etmemişlerdir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Saat kaçta? 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Saat 11.30'da başla

dı. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Aynı gün Gerede'nin şehir pazarı ol
ması sebebiyle ilçeye civar köylerden alış veriş için 
gelen vatandaşların mevcudiyetiyle normalin üzerin
de bir kalabalık bulunmuştur. Saat 12'den itibaren il
çeye civar il ve ilçelerden otobüs ve minibüslerle top
lulukların geldiği görülmüş ve karşıt gruplar arasında 
bilinen sloganlar söylenmeye başlanmış, iki grup 
meydanda ayrı ayrı yerlerde toplanmışlardır. 

ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul) — Biri M. S. 
P.'li değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Grupların birbirini tahrik edici hareket-
^rde bulunmaları üzerine, zabıta kuvvetleri tarafın
dan alınan tedbirlerle, herhangi bir karşılıklı fiilî ça
tışma meydana gelmesi önlenmeye çalışılmıştır. Zabı
tanın gruplar arasında çatışmaya mani olması karşı
lında karşılıklı taş atışları başlamış, alman tedbirler 
iayesin.de müessif bir hadisenin meydana gelmesi o 
anda önlenmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, saat 13.50 sıralarında Sa
yın Ecevit Gerede'ye gelmiş ve alınan güvenlik tedbir
leri sayesinde toplantı meydanına gelişi sağlanmıştır. 

Sayın Ecevit'in konuşma yaptığı sırada karşı grup
ların bazı müdahaleleri olmuş ve zabıta kuvvetlerince 
bu müdahalelerin önlenmesi sağlanırken, Sayın Ece
vit kürsüden inerek yanındakilere karşıya yürümele
ri talimatını vererek, topluluk içerisinde karşı grupa 
doğru.. (C. H. P. sıralarından gürültüler ve «Yalan, 
yalan» sesleri) 

YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir) — Faşist! 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Utanmaz (C. H. 
P. sıralarından ayağa kalkmalar) 

YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir) — Kana buladın 
Türkiye'yi, katil. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar.. Sayın Çak-
mur Sayın Çakmur, lütfen oturunuz yerinize 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade buyurur mu
sunuz efendim? 

Muhterem arkadaşlarım lütfen oturun.. Grup yö-
neticelerinden ve idare amirlerinden rica ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yalan söy
lüyor Sayın Başkan, hadiselerin içerisinde yaşamış 
bir insanım. 

BAŞKAN.— Sayın Övet, lütfen müsaade buyurun. 

MEHMET SÖNMEZ (HATAY) — Sen bir sah
tekârsın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gruplar 
adına.. Lütfen oturun Sayın Güneş, Sayın Güneş ri
ca ederim. Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına gö
rüşme yapılacağı için her grupun kendi görüşlerini ifa
de etme imkânları da doğacaktır. Bu bakımdan, ar
kadaşlarımızın müzakereleri selâmetle yürütmemize 
yardımcı olmalarını rica ederim. 

Buyurun Sayın Bakan devam edin. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 

Yalnız yalan söyleme, doğru konuş. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ama Sayın Başkan, bir 

Bakan bu kadar yalan söylemez. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zannediyorum 
sadece hadiseleri, hiçbir değerlendirme ilâve etmeden 
objektif olarak hadiseleri zikretmeye çalışıyorum; 
eğer bu hadiselerin anlatılışında gerek Sayın Ecevit'in, 
gerek Sayın Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin 
yanlış bulduğu, noksan bulduğu.. 
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NECDET UĞUR (İstanbul) — Biz orada idik, 
BAŞKAN — Sayın Uğur rica ederim.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Yanlış olarak kabul ettiği taraflar var
sa, değerli arkadaşlarım da buraya çıkacaklar ve bun
ları anlatacaklar. 

Burada konuşurken, bu ölçüde aşırı bir hassasi
yet gösterilmesini ben uygun telakki etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ederim bizim va
zifemizi üzerinize lütfen almayınız efendim, devam 
ediniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, zatıâlinizin vazifesini 
üzerime almak bakımından.. 

BAŞKAN — Ben arkadaşlarıma mümkün olan 
ikazı yapıyorum efendim, siz söyleyin, devam buyu
run. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, cümlemi sayın 
Cumhuriyet Halk Partili parlementerler yarım bırak
tıkları için müsaadenizle tekrar arz edeyim. Sayın Ece
vit'in konuşma yaptığı sırada karşı grupların bazı 
müdahaleleri olmuş ve zabıta kuvvetlerince bu mü
dahalelerin önlenmesi sağlanırken.. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sağlanırken de
ğil, sağlanamadı, sağlanma teşebbüsü dahi olmadı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Silâhlı, 
şişeli ve sopalı.. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Sayın Baykal rica 
ederim, yardımcı olun lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada bu fikir
lerinizi ifade edeceksiniz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sen yalancısın, 
yalancı. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ediyorum.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Zabıta kuvvetlerince bu müdahalele
rin önlenmesi sağlanırken... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — ... Sayın Ecevit kürsüden inerek yanın
dakilere, karşıya doğru yürüme talimatı vererek.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) —.. Topluluğun içerisine, karşı tarafa yü
rümüştür, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misiniz 
efendim? 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan.. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — ... Söylediklerimin manasını heyecan
larınız anlamaya mani oluyor zannediyorum. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Biz senin ne di
yeceğini iyice biliyoruz. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Yalan söylüyor
sun, yalan. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, rica ederim Sayın 
Asiltürk. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Eğer beni sükûnetle dinlerseniz ne de
diğimi daha iyi anlayabileceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Sayın Asiltürk, Sa
yın Asiltürk, rica ederim. Bir dakikanızı rica edeyim 
Sayın Bakan. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — «Sizinkiler ha
zırlamıştır. Bizimkiler yapmaz» diyorsunuz.. 

BAŞKAN — Bir dakika muhterem arkadaşım. Si
ze söz verilmedi ki.. Oturun. 

Bazı arkadaşlarımız Mecliste hitap tarzına uyma
yan müdahalelerde bulunuyorlar. İsimlerini zikretmi
yorum. İçtüzük hükümlerini tatbik etmek istemiyo
rum; ama zorlanır da müzakereleri .salim bir hava 
içinde yürütme imkânını bulamazsam, elbette ki bu 
vazifeyi yapma zorunluğunda kalacağım. 

Sayın Bakandan da istirham ediyorum, bir Bakan 
olarak bir açıklama yaptığınıza göre, arkadaşlarımızın 
şu veya bu şekilde müdahalesine karşılık vermeyiniz. 
Bendeniz Başkanınız olarak gerekli müdahaleyi yapa
rım efendim. 

Devam buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, teşek
kür ederim. 

Bu sırada Sayın Ecevit'in koruması ile görevli bir 
memur tarafından havaya ateş edilmiştir. Görevli za
bıta memurlarının süratle Sayın Ecevit'in etrafında 
aldıkları koruma tedbirleriyle, müessif bir hadiseye 
meydan verilmeden topluluk dağıtılmış ve bilâhara 
sükûnet sağlanmıştır. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Çileden çıkartı
yorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hadise mahallinde Cumhuriyet Savcı
lığı derhal vaziyete, müdahale ederek elkoymuş ve 
zabıtanın da işbirliğiyle hadiselerle ilgili oldukları is

tihbar olunan 19 kişi hakkında soruşturma açılmış
tır. Tahkikata adlî makamlarca devam edilmekte
dir. 

Yukarıdan beri açıklandığı gibi, hadiseler Sayın 
Ecevit'in Gerede'ye gelmesinden önce başlamıştır ve 
Sayın Ecevit'i hedef alan hadiseler değillerdir; şah
sını hedef alan hadiseler değillerdir değerli arkadaşla
rım. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Peki, kimi, 
hangisini?.. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Cevap alacak
sın, efendi efendi konuş. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — JSTiye idare tedbir al
madı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
Devamla) — İdare... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. Rica 
ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İdare ve zabıta, hadiselerden önce ve 
hadiseler sırasında gerekli her türlü tedbiri alarak cid
dî şekilde uygulama gayreti içerisinde bulunmuştur 
değerli arkadaşlarım. Bakınız, bunun misalini, bufrun 
böyle olduğunu Sayın Ecevit'in 22 Haziran 1975 tari
hinde yaptığı basın toplantısında da görüyoruz. Sa
yın Ecevit, önce Bolu Valisi ile Emniyet Müdürünü 
aradığını, Emniyet Müdürünü bulamadığını söylüyor; 
fakat birkaç satır altında Sayın Ecevit, Gerede Em
niyet Müdürünün başından yaralandığını da, hakşi
naslık göstererek, belirtiyor. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Gerede'de emniyet mü
dürü yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, «Gerede Emni
yet Müdürü» tabiri burada olduğu için zikrediyorum. 
İlçelerde emniyet müdürü olmadığı için, Sayın Ece
vit'in bildirdiği emniyet müdürü, Bolu Emniyet Mü
dürüdür, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Beydir ve 
başından yaralanmıştır. Hadisenin başından beri Sa
yın Ecevit'in koruması ile ilgili tedbirleri yakından yü
rüten arkadaşımızdır ve burada basın toplantısında 
bu tabir kullanıldığı için, yanlışlıkla bu tabir kulla
nıldığı için, o zatın Bolu Emniyet Müdürü olduğunu 
belirtmek bakımından söylüyorum ve başından beri 
görevlendirdiği arkadaşlarıyle beraber Sayın Ecevit' 
in koruması için elinden gelen gayreti göstermiş ve 
bu hususta arkadaşımız yaralanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir husus; yine Ece
vit, bir arkadaşımızın kolundan yaralandığını beyan 
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ediyor. Bu arkadaşımız da Bolu Birinci Şubesine men-. 
suptur, Sayın Ecevit'in koruması ile ilgili tedbirleri 
almak bakımından Bolu'da Gerede'ye gelmiş bir ar
kadaşımızdır. Hatta zannediyorum Sayın Ecevit bal
kondan kendisine, «Geçmiş olsun» da demişlerdir. 
Yaralanan bu iki arkadaşımız, Sayın Ecevit'in koru
ması için, Bolu'dan gelen ve bu tedbirleri almak üze
re orada bulunan arkadaşlarımızdır. Değerli parla
menter arkadaşlarım, dikkatlerinize arz ederim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Bunları uşak Vali
den mi rapor alarak söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Çok 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım bakınız, elimdeki 
listede, Bolu'dan Gerede'ye gönderilen 6 amir ve 42 
memurun hangi saatte Bolu'dan hareket ettiği, hangi 
plakalı arabalarla Bolu'dan Gerede'ye geldiklerinin 
listesi mevcut. 

Bu arkadaşlar 8.00'den itibaren 10.30 ile 12.30 ara
sında muhtelif zamanlarda hareket ederek 8.30'da, 
10.00'da, 11.30'da ve en son gelen ekip de 13.30 ile 
13.40'da Gerede'ye gelmişlerdir değerli arkadaşlarım. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Ah
met Çakmak kaç mermi atmış acaba? Onu söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bunun dışında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız vardır, ona 
göre konuşmalarınızı toparlamanızı rica ederim efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, süreye riayet etmek ar
zusu ile acele ediyorum, 

BAŞKAN — Ben sadece haber veriyorum, jıe ka
dar müddetiniz kaldığını. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, hadisenin bu ölçüde alevlen
mesinin, aslında iki yanlış anlaşılan sebebi vardır. 
Bir tanesi : Bizim koruma polislerimiz sivil oldukla
rından, resmî elbiseli polis olmadıklarından, bunların 
silâh kullanmaları yanlışlıkla orada bulunan kişiler ta
rafından sanki sivil birtakım insanların oraya gelerek 
otomatik tabancalarla ateş ettiği yanlış intibaını vermiş
tir. Bu, büyük ölçüde hadiselerin alevlenmesine sebep 
olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir sebep de; yerinde 
zabıtla tespit ettirdiğime göre, maalesef her halde bir 
arkadaşımızın istemeyerek de olsa Camiye doğru altı 

tane kurşun atıp bir şarjör boşaltması hadisesi ol
muştur. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sahtekâr, utan
maz adam. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Senden Cumhu
riyet hesap soracak. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Aşağılık adam, 
sahtekâr. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, çok rica ederim 
efendim. Sayın Çıtırık rica ederim, müdahale etme
yin, çok rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hadiselerin... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ederim efendim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Terbiyesiz adam. 

Aşağılık. 
BAŞKAN — Sayın Çıtırık, üslubunuza dikkat edin 

lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Terbiyenizin sınırlarını aşarak çirkin-
leşmeyiniz sayın Parlamenter, çirkinleşmeyiniz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Çirkin arıyorsan 
şu Hükümetin haline bak. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — İstismarcı. 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, oturunuz lütfen ye

rinize. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Terbiyeli olmaya davet ediyorum, ter
biyeli olmaya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. Devam edin efendim, 
devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu kürsülerden... (C. H. P̂  sıralarından 
«Görevini yap»1 sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim sayın arkadaşlarım. 
Efendim rica ederim. Siz de konuşacaksınız, fikir
lerinizi söyleyeceksiniz. Çok rica ederim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Çıtırık, rica ederim. Bu üslupta nasıl hitap 
edersiniz? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Tarikatları istismar 
ettiğin yeter, camiide mi istismar etmek istiyorsun? 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, lütfen oturun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) —Sayın Başkan konuşabilir miyim? 
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SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
boyuna sırıtıyor. Kimsede tahammül kalmadı. Bar 
karısı gibi sırıtmaz devlet adamı. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ederim bitirsin
ler efendim. Müdahale edemezsiniz efendim. Beyefen
di, herkesin şeklini şemalini değiştirecek miyiz? Bir 
üslup meselesidir bu. Çok rica ederim. Devam edin 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, terbiyenin ölçü ve 
sınırlarının tasavvurun ötesinde ihlâl edildiği bir yer
de ancak bu kabil sözleri söyleyenler karşısında gü
lünür. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, tespitlere göre, maalesef bi
lerek veya bilmeyerek, belki o anın heyecanı içeri
sinde hedefi tespiti iyice planlanmamış olarak veya 
heyecan içerisinde bir hadise cereyan etmiştir, objek
tif olarak onu anlatıyorum. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Caminin içini 
gördün mü caminin içini? 

BAŞKAN — Sayın Yavuzalp olmuyor hiç. Rica 
ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Caminin iki camını delen kurşunlar 
mihraba saplanmış durumdadır. Üç kurşun ayakka
bılığa saplanmıştır, bir kurşun kapıya isabet etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız var 
efendim, lütfen bağlayınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşma sırasında... 

BAŞKAN — Nazarı itibara alacağım efendim» 
alacağım efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Faşist! (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, rica ederim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarım, lütfen yardımcı olun. Sayın ida
reciler... 

Sayın Yıldırım, rica ederim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Arkadaşlarım, lütfen yardımcı olun sayın idareci
ler. Grup idarecilerinden rica ediyorum. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben hiç bir faili
ni göstermeden, kimin yaptığını söylemeden, hiç kim
seyi itham etmeden bir hadiseyi anlattım. Değerli 
Halk Partili parlamenterler büyük ölçüde reaksiyon 
gösterdiler, 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, vakti geçmedi mi daha? 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu rica ederim, 
oturun efendim. Ben biliyorum sürenin ne kadar ol
duğunu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu, hakikatte bunları yanlış değerlen
dirme de yapmış olsa, dışarıdan ilk gören kişiler ta
rafından «acaba kendileri mi yaptı» şeklinde bir in
tiba verir. Bunu yapmayınız, rica ederim^ (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Usumi, rica ederim efendim, 
lütfen yerinize oturun. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Ben hacıoğ-
luyum, senin gibi sahtekâr değilim, en az senin kadar 
Müslümanım. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, sözünüzü 
geri alın efendim. Ne biçim lâf o? (C. H. P. sırala
rından gürültüler) Oturun, lütfen oturun efendim. Ri
ca ederim efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Can, rica ederim yardımcı olun efendim. 
Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan... 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Daha 

vakti dolmadı mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, sizin saatinize göre değil. 

Ben karşılıklı konuşmalar içinde geçen zamanı nazarı 
itibara alarak söylüyorum, ikaz ediyorum, saat bura
da da var efendim. 

Devam edin efendim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Sayın Güneş, rica ederim efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, burada kürsünün önüne 
gelerek benim zikretmek terbiyemin dışında olan söz
leri söyleyen kişilere ikazınızın fayda vermediğini gö
rüyorum. Eğer konuşma imkânım yoksa, müsaade 
ederseniz ineyim, aksi halde bana bu konuşma imkâ
nını lütfen verin. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan, İçtüzüğe 
göre süreniz dolmuştur. Başkanınız olarak aradaki 
karşılıklı konuşmaları da nazarı itibara alarak size üç 
dakikalık da tolerans tanımış bulunuyorum^ Lütfen 
son cümlelerinizi ifade ile bağlayın efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, şimdi, Diyarbakır'da vu
kua gelen hadiselerle de ilgili olarak, lütfettiğiniz üç da
kika içerisinde kalacak şekilde bilgi arz edeyim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, her 
halde yanlış anlamış olacaklar; ben, üç dakikalık kar
şılıklı konuşmalar içinde geçen zamanınızı da ilâve 
ettim Sayın Bakan. 20 dakikanız, 23 dakika olmuştur, 
son cümlelerinizi ifade etmek suretiyle vazifenizi ye
rine getirmiş olun, rica ediyorum. 

tÇİŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, son cümlelerimi arz ede
yim. 

Değerli arkadaşlarım, Diyarbakır'da Başbakan 
Yardımcılarından Sayın Türkeş'in, Urfa'da toprak da
ğıtımı münasebetiyle iştirak edeceği bir toplantıya git
mesi üzerine, Diyarbakır Hükümet alanında konuş
ması sırasında ve konuşmasından önce bazı müessif 
hadiseler cereyan etmiştir. Sayın Türkeş'i konuştur
mak istemeyen bir grup çeşitli şekillerde sözle, silâh
la ve diğer usullerle birtakım tecavüzlerde bulunmuş
lar ve maalesef bir erimiz o gün aldığı yara ile öl
müş, bir genç aldığı ağır yara neticesinde bugün ve
fat etmiş, altı yaralı şu anda hastanede bulunmakta
dır. Bunlardan üç tanesi; fedakârca, feragatle hizmet 
yapan ve hayatını tehlikeye atarak hizmet yapan de
ğerli emniyet kodramuzdan üç tane polisimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir araba, Milliyetçi Hareket 
Partisinin il başkanının arabası yakılmış ve onun dı
şında iki araba tahrip edilmiştir. Emniyete ait üç 
arabanın da camları kırılmıştır. Şu anda 59 kişi bu 
suçlarla ilgili olarak nezarete alınmış durumdadır ve 
hadisenin tespiti için diğer mevzularda değerli idare
ciler, yerinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Şimdi burada müsaade ederseniz bir cümle ile... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayın efen

dim. 
ÎÇÎŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, bir cümle ile sözlerimi 
bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kavga ederek bir yere gidil
mesinin imkânı yoktur. Kavga ederek hiç bir yere 
gitmemiz mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Eğer birbirlerimizi anlar, birbirlerimizi 
dinler, ne dediğimize kulak verirsek, ben inanıyorum 
ki, meselelerimizi çok kısa zamanda çözeriz. Bu mil
let bundan önce en güç şartlar altında dahi bu muvaf
fakiyeti, bu başarıyı göstermiştir, bugün da onu gös
terecek güçtedir. Yeter ki, birbirimizi dinleyebilelim, 
birbirimizin hakkına saygı göstermesini bilelim ve 
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hiç bir zaman kendi 'düşüncelerimize, kendi inançla
rımıza uymuyor diye fikir tahakkümüne yönelmeye-
lim. 

Hükümetimizin değerli parlamenterlere ve siyasî 
partilere tavsiyesi bu olacaktır. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Başbakan Yar
dımcısına söyle, seninkilere söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SADULLAH USUMÎ (Balıkesir) — Sayın Baka

na bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Usumi, lütfen oturunuz efen

dim, rica ederim. 
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Kurşunu kim 

atmıştır, hangi milletvekili? Onu açıklasın. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Usumi... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Ben ismini 
soruyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi sizin grupunuz adına konuşu
lacak Sayın Usumi, rica ederim. Lütfen oturunuz 
efendim, rica ederim. Kürsüye yürümek suretiyle bir 
netice almak mümkün değil. Rica ederim efendim, 
lütfen oturun efendim. 

Son olaylar hakkında Hükümet adına verilen bu 
izahatlardan sonra, İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre 
işlem yapacağız. Zaten daha önce de gruplar adına 
bazı gündem dışı söz talepleri olmuştu, bunları geliş 
sırasına göre değerlendiriyorum. 

N İlk sözü Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Ecevit'e veriyorum. Buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım; 

Gerede olayından sonra, eğer içimizde, acaba gö
zümüzde mi 'büyütüyoruz, bu olayda bir kasıt yok 
muydu diye en küçük bir kuşku kalmış idi ise, Sayın 
İçişleri Bakanının biraz önce burada yaptığı konuş
ma o kuşkuyu da silmiştir. Çünkü, bu konuşma, an
cak kasıtlı olarak hazırlanan bir tertip, bir oyun bozul
duktan sonra onu tevil için, bir ayıbı örtbas etmek 
için verilebilecek, gerçeğe tamamryle aykırı bilgilerle 
doluydu. 

Sivil polisleri tanımamız olanağı bulunamadığı 
için, kaç sivil polis vardı, bulunabilirdi, bilemeyiz; 
fakat biz meydanda iken ve ben konuşmamı yaptı
ğım sürece meydanda görünen polis sayısı (Bütün ga-



M. Meclisi B : 92 24 . 6 . 1975 O : 1 

zeteciler de bunda birleşiyor.) altı polisten ibaretti. 
Yalnız kendi gözlerimize, gözlemlerimize inanarak bu
nu söylemiyorum, oradaki görevli polislerin de, «.Ni
çin daha etkin tedbir almadınız» diye sorduğumuzda 
bize verdikleri cevap, altı kişiden ibaret oldukları 
yolunda idi. 

Orada gördüğüm sivil emniyet müdürünün, Gere-
deMe bulunan Bolu Emniyet Müdürü olduğunu ben 
de öğrendim. Yaralanan polisleri hiçbir vakit eleştir
medim, kınamadım. Bütün konuşmalarımda gerçek 
polisleri övmekteyim ve onların bugünkü hükümet 
yönetiminde ne kadar müşkül durumda kaldıklarını 
görerek, en az kendileri kadar üzüntü duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, «Olaylar 
Ecevİt'e karşı düzenlenmemişti» yolundaki teşhisi de, 
gazetecilerin gözleri önünde cereyan eden olaylara 
tamamıyle aykırıdır. Ben Gerede'ye girerken otobü
sün ön camının arkasında, ayakta duruyordum, ilk 
atılan taş bana atılmıştır ve arkasında durduğum camı 
çatlatmıştır1 

Sayın Bakan, «Ateş açmalardan bahsedildi, belki 
kalabalık arasındaki sivil memurların ortalığa sükû
net getirmek için açtıkları ateştir» dedi. Sivil memur
lara büyük haksızlık ediyorlar. Cumhuriyet Halk 
Partili topluluğa veya beni dinlemek üzere toplanan 
yurttaşlara karşı, onların üstüne açılan ateşten do
layı sivil memurları sorumlu tutmaya hakları yoktur. 
İlerde, Sayın Bakanın hazırladığı yeni yönetmeliğe 
göre alınacak personel göreve başladıktan sonra, bu 
anlattığı olaylar da başımıza gelebilir; fakat şimdilik 
böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Cami konusunda çok yakışıksız bir istismarda bu
lundu Sayın Bakan. Bütün gazetelerde, oynanan çirkin 
oyun içyüzüyle anlatılmıştır. Cami yurttaşlarımızın 
din duygularını rencide edecek bir şekilde, bir silâh 
yığınağı haline getirilmiştir. Oradan vatandaşların üs
tüne taşlar atılmıştır, oradan saldırılmıştır ve bazı 
gazetecilerin saptamasına göre, camide yangın çıka
rıldığı görüntüsünü vermek için, orada bir kilim ya
kılmak istenmiştir. Vatandaşlar buna rağmen, camiye 
gösterilmesi gereken her saygıyı göstermişler, camiyi 
kendi canlarından daha üstün tutmuşlardır. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Milletvekilleri-
niz göstermemiş ama. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Sayın Bakan 

bu arada Yeniçağ'a gönderilen bir vaizin olaydan bir 

I akşam önce neler söylediğini de bilmezlikten gelmek
tedir^ 

Benim davranışım ile ilgili olarak söylediği de, ta
mamıyle gerçeğe aykırıdır. Benim kürsüden ayrılıp 

I halkın içine girme kararını verişim, gözümün önünde 
beni dinleyen vatandaşların başlarına inen taşlarla, 
başlarından kanlar akarak yere yıkılmaya başladıkla
rını görmem üzerinedir. 

Sayın Bakana değil, gözlerimize inanmak zorun
dayız; olay yerinde bulunan gazetecilerin gözlemleri-

J ne inanmak zorundayız; ama bu olayları yaratmakla 
milliyetçi cepheyi oluşturan partilerden hangisi daha 
sorumludur? Bunun tartışmasını kendi basın organları 
kendi aralarında yapmaktadırlar. Buna biz karışmı
yoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cephe Hükü-
I metinin kuruluş biçiminden ve amacından, kısa süre

de toplumu kardeş kavgalarına sürükleyeceği belli idi. 
Bunun ilk belirtileri, cephe hazırlıkları ile birlikte bü
tün yurtta görülmeye başlamıştı. 10 yıl önce, ortada 
hiçbir neden yokken, ülke sükûnet içinde iken, ilk 
Başbakanlığına halkı silâhlandırma ve ayaklandırma 
tehditleri ile başlamış olan Sayın Demirel, kısa süre
de bu davranışının sonuçlarını almıştı. 3 yıla kalma
dan, kışkırtmalarla ve kışkırtıcı ajanlarla, gençler bir-: 
birine kırdırılarak ülke kardeş kanına bulanmıştı. Sa
yın Demirel'in Başbakanlıkta altıncı yılı dolmadan 
da demokratik rejim kazaya uğramıştı. Bu kez işler 
daha hızlı gidiyor. Eski hükümetleri sırasında perde 
arkasından kışkırttığı sokak zorbalarını Sayın Demi« 
rel şimdi açıktan yanına almıştır. Onların toplantıla
rına çiçekler göndererek ve onlardan çiçekler alarak, 
onların gölgesinde ve himayesinde milliyetçi cephe 
dediği cephenin hükümetini kurabilmiştir. Artık se-. 
çim kazanma şansının yok olmasına rağmen, sindir
me yöntemleri ile iktidar olabileceğini sanmış olsa 
gerektir Sayın Demirel. 

Hükümet ortağı partilerden birinin genel başkanı, 
hükümet hazırlıkları başlamadan önce Sayın Demi-
rel'e ve Adalet Partisine Meclis kürsüsünden, bu kür
süden, hatırlarsınız o yönde güvence vermişti. Suçla
rını başkalarına yükleyerek, baskın çıkmaya uğraşan 
hükümet partileri ve sorumluları, olaylara benim ge
zilerimin yol açtığını öne sürüyorlar. Oysa unutuldu* 
ğunu sandıkları bir gerçek var. Ben geçen yıl sonundan 
itibaren 5 ay, bir günlük bir Antalya gezisi dışında 
hiçbir yurt gezisine çıkmadım. Hükümet ortağı kü
çük partilerin genel başkanları, hükümetin kurulu-ı 
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şundan beri, ağır görevlerini unutup, sorumlulukla
rını bir yana bırakıp, her gün bütün yurtta geziler, 
toplantılar düzenlediler, kızgın ve kışkırtıcı konuşma
lar yaptılar. Biz belki yatışırlar diye bekledik, yeri
mizden kıpırdamadık. Hükümet partileri ve üyeleri 
sabah akşam TRT'den ve yurdun her köşesinden bize 
en ağır hücumları yönelttiler. Uzunca bir süre cevap 
bile vermedik. Yurt gezilerime ancak, bu hükümetin 
kuruluşundan iki ay sonra başladım. 

Yerimizde oturduğumuz, demeçlerimizi yumuşak 
(bir ölçü içinde tuttuğumuz aylar boyunca, ülkenin 
hemen her yerinde cephe partilerinin zorbalarınca 
saldırı üzerine saldırı düzenlendi. Yasal toplantılar 
'basıldı, mezhep kavgaları kışkırtıldı, yurttaşlar öldü
rüldü. (A. P. sıralarından gürültüler.) Cumhuriyet 
Halk Partisi binaları... (A. P. sıralarından gürültüler.) 
Mezhep kavgaları konusunda benim söylediklerim
den utanmanız gerekir. Tokat'da, Amasya'da, Çorum' 
da sizin biri'birine düşürdüğünüz kardeşleri ben elele 
verdirmeye çalıştım. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Ensarioğlu, rica ederim, lüt
fen oturunuz efendim. 

Sayın Ecevit, 3 dakikanız kaldı, hatırlatıyorum 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla)--— Sayın Başkan, 
bildiğim kadar konuşma hakkım 10 dakikadır, Sa
yın Bakandan sonra konuştuğuma göre. 

BAŞKAN — Evet 10 dakika, 3 dakikanız kaldı 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partililerin işyerlerine saldırıldı. Hepsine sükû
netle katlandık ve uyarılarla yetin'dik. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından karşılıklı tartışmalar.) 

'BAŞKAN — Sayın Erçelik rica ederim efendim, 
oturun; Sayın Eker oturun lütfen efendim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, ben bir şey yapmadım. 

BAŞKAN — Rica ederim oturun efendim. Lüt
fen oturun efendim. 

Devam, edin efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ancak, devle

ti ve rejimi tehlikeye düşürücü davranışların arttığını 
görünce, yurt gezilerimize ve toplantılarımıza başla
dık. Bu gezilerle, halkın ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin büyük gücü ortaya çıkınca, türlü yıldırma yol
ları denediler, başaramadılar. Sonunda Gerede'de bi
linen tuzak kuruldu, üzerimize saldırı düzenlendi. 

Bu Hükümet yönetimde yalnız halkın değil, dev
let görevlilerinin de can güvenliği kalmadığını, dev

lete yardımcı olduğu iddia edilen zorbaların, güven
likle görevli subaylara, erlere, polislere bile saldır
dıklarını söylemiştim. Bir gün sonra bu sözüm çok 
acı biçimde Diyarbakır'da da doğrulandı, polisler ya
ralandı, bir er şehit oldu. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Utan, utan. 
BAŞKAN — Sayın Toksan, rica ederim, rica ede

rim efendim müdahale etmeyin. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — İçişleri Bakanı, 

erin bir serseri kurcunla vurulduğunu söylüyor. Ser
seri kurşun mu, sokak serserileri mi, bilmiyoruz ama 
geride bıraktığımız aylarda gene böyle serseri kur
şunlarla gençlerin öldürüldüğünü, sokaktan geçen in
sanların, öğretmenlerin, bir okul görevlisi işçinin, bir 
küçük çocuğun öldürüldüğünü ve öldürenlerin bulu
nup ortaya çıkarılmadığını biliyoruz; ortaya çıkarıl
malarını da beklemiyoruz. Çünkü, suçluyu, saldırganı 
yakalamakla görevli polis, görevini dürüstçe yapıp, 
hükümet yanlısı saldırganları yakaladıkça işinden atı
lıyor, cezalandırılıyor. Yakaladığı saldırganlardan ço
ğu belli makamlarda kibarca ağırlanıp, sırtı sıvazla
nıp serbest bırakılıyor. Polis örgütleri bile, bildiri
lerinde bu gerçekleri açık açık söylüyorlar. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Anar
şistleri kim affetti? 

BAŞKAN — Sayın İmer, rica ederim müdahale 
etmeyin efendim, müdahale etmeyin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hükümeti biz
den daha yüksek sesle polis örgütleri uyarıyor. Bu
nun da çaresi bulunmuştur. Hükümet partilerinin zor
balarını polis yapmak üzere, yasaya aykırı bir yönet
melik çıkarılmıştır. Dünün ve bugünün sokak saldır
ganları ve anarşistleri yakında halkın karşısına polis 
kıhğında ve beylik silâhla çıkarılacaktır. Bundan en 
'başta kaygı duyanlar gerçek polislerdir. Bununla da 
kalınmamaktadır; komando koruyuculuğuyle ün ka
zanmış bazı yöneticiler, bunu daha etkin biçimde ya
pabilecekleri görevlere atanmaktadırlar. Bu tür ata
maların en yüksek makamlardan ivedilikle çıkabil
mesi düşündürücüdür. Böyle bir atamanın kanlı so
nucu bugün Ankara'da görülmüştür. 

BAŞKAN — Saym Ecevit, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim, 

Öte yandan Hükümet, yüksek yargı organlarına 
meydan okumaktadır. Bu meydan okuyuşun bir so
nucu olarak, TRT bir süredir gayrimeşru bir Genel 
Müdürün yönetimindedir. Bu Genel Müdürün buy-
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ruklarını dinlerlerse, suç işlemiş olacaklarını bilen 
TRT görevlileri bir yandan ellerinden geldiğince ya
sal görevlerini yapmaya çalışırken, bir yandan da iş
ten atılma tehdidi altında kalmaktadırlar, bazıları 
yasalara aykırı olarak işten atılmaktadır. Ne kadar 
sağlam olursa olsun, hiçbir devlet, anarşinin, saldır
ganlığın, zorbalığın, hükümetçe böylesine körüklen
mesine dayanamaz. Ne kadar tahammüllü olursa ol
sun kendine saygılı bir halk, bu kadar baskıya ve 
zorbalığa katlanamaz, 

Bazen Sayın Başbakan, olaylardan üzüntü duy
duğunu söylüyor; fakat en yakınları ağzıyle en hak
sız hücumları, en ağır kışkırtmaları yaptırtmaya de
vam ediyor. Bu, Sayın Demirel gibi kimselerin yön
temidir. Kendileri masum görünüp, başkalarını suça 
iterler; kendileri ağırbaşlı devlet adamı görüntüsüne 
'bürünüp, adamlarını saldırtırlar. Son bir kez Hükü
meti, hükümet olmaya çağırıyoruz. Olamayacaksa, 
'hükümet olmaya, kuruluş biçimine el vermiyorsa, hü
kümet gibi davranmak elinden gelmiyorsa, ülkenin 
'basma daha büyük felâketler getirmeden çekilmeye 
çağırıyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit lütfen bağlayın efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hükümet bu
nalımı bile, devlet olanaklarını kullanarak ülkede bu
nalım körükleyen bir hükümetten daha az sakıncalı
dır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Şimdi söz sırası Adalet Partisi Gruou adına Saym 

Eıtem'de. Buyurun Sayın Ertem. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Saat 15.50 efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İLHAM t ERTEM (Edir

ne) — Çok değerli arkadaşlarım, çok sayın Başkan; 

Maalesef, Millet Meclisi kürsüsünde dahi, mese
leleri soğukkanlılıkla münakaşa edememenin üzün
tüsünü biraz evvel yaşamış bulunuyoruz. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım 
ne kadar sükûnetle dinîemişsek, maalesef, Cumhuri
yet Halk Partililer, İçişleri Bakanının beyanatını tara 
bir karşı ko3'ma ile ve... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Şimdiye kadar Dev
letin temellerine dinamit koydu... Feyzioğlu, sen de 
biliyorsun bunu. (A. P. ve M. S. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun rica ederim, Sayın 
Coşkun rica ederim. Daha arkadaşımız yeni başladı 
efendim, çok rica ederim. Lütfen oturunuz efendim. 
Yeni başladı efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ve değerli ar
kadaşlarım, en basit külhanbey ağzından dahi çıkma
ması gereken'kelimelerle karşıladıklarını ifade ederek 
sözlerime başlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Ahmet Çakmak'ı 
söyle, Ahmet Çakmak'ı. 

BAŞKAN —- Sayın Yavuzalp, Sayın Atilâ rica 
ederim, müdahale etmeyiniz. Daha yeni başladı ha
tip. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ve şu atmosfer 
onu göstermektedir ki, Cumhuriyet Halk Partisi be
nim yapacağım tahlillere de tahammül edemeyecek
tir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Tahlil mi 
bu? 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Saym Güneş rica 
ederim efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama biz, mem
leketin sorunlarını eğer bu kürsüden dahi münakaşa 
edemeyeceksek, eğer bu kürsüde dahi söz hürriyeti
miz olmayacaksa ve bunu da elden almak isteyen 
Cumhuriyet Halk Partililerse, kamu efkârına çıkıp 
da Gerede hadiselerinin, Diyarbakır hadiselerinin, şu 
hadiselerin, yaratıcılarının kendileri olmadığını acaba 
söyleyebilirler mi? (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Maşallah. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Mecliste sü

kûnet istiyorsunuz, dışarda kan istiyorsunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Sayın Ertem bir dakikanızı rica ede
yim. Sayın Ertem, müzakerelerin selâmetle devam et
mesine yardımcı olmanızı rica ediyorum. Konunun 
dışına çıkılmamasını da istirham ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başka
nım, bilhassa arzu ettiğim şey, konunun dışına çıK-
mak değil, diyalogu kurmaktır. Eğer siyasî partiler 
aralarında diyalogu kuramazlarsa, gerçekten siyasî 
partilerin Mecliste kuramadıkları bu diyalog mey
danlarda kurulamayacaktır. Türkiye gerçekten üzün
tülü bir devreye doğru sürüklenmektedir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayenizde. 
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ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ben bu olayın 
burada tahlilini dile getirmek istiyorum. 

Adalet Partisi daima meşruiyetin, hukuk devleti
nin ve kanun hâkimiyetinin yanında olmuştur. Gerek 
tek parti iktidarı devrinde, gerek koalisyon zamanın
da bütün arzusu ve gayesi Türkiye'de meşruiyetin 
var olması, hukuk devletinin yaşaması, kanun üstün
lüğünün hâkim olmasıdır. 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — İçinden pazarlık
lı seni. (A. P. sıralarından «Otur» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal, rica ede
rim, lütfen oturun. 

Devam buyurun Sayın Ertem. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Devlet görevlile

rine ateş edene... 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — İsparta olayları

nın iç yüzünü gördük. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın arkadaşla

rım, şurada Adalet Partisinin vasıflarını, hedeflerini 
ve amaçlarını söylememe dahi tahammül edemeyen 
bu değerli arkadaşlarım, bilemiyorum diğer mesele
lere nasıl eğilebilecekler, nasıl objektif olabilecekler
dir? • 

Değerli arkadaşlarım... 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yazıklar olsun. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yazıklar olsun 

sana. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Devlet düşmanı, 

sahtekâr. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 

duyuyor musunuz? Şu adama bakın! 
BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Çakmur, rica 

ederim. (C. H. P. sıralarından kürsü önüne yürüme
ler) Sayın Çakmur, lütfen oturun. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yazıklar olsun, 
devlet düşmanı; devleti batırıyorsunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Şu adama bakın 
Allahını seversen. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ederim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Milletvekili mi 

bu? 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yalan söylüyor

sun. Devlet düşmanı, Cumhuriyet düşmanı seni... 
BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Güneş rica 

ederim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Bu şekilde 
hitap edilmez efendim. Sayın Birgit, lütfen oturun 
efendim. Sayın Güneş, rica ederim efendim. 

. İLHAMİ ERTEM (Devamla) — O ne diyor, o ne 
diyor bana? Onun söylediğini de alsana zabıtlardan. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Taş atıyorsunuz, 
silâh atıyorsunuz. Silâhların altında konuşuyoruz 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal, rica ede
rim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yazık yazık, ya
zık yazık.... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Müfteri.. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bir numaralı 
müfterisin. Müfterisin, müfteri. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ertem. Sayın Er
tem, bir dakikanızı rica edeyim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Deniz 
Baykal, müfterisin. Taş attığımızı ispat etmezsen, 
müfterisin. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İsparta'ları 
hatırlayın. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Ecevit, 
sen de müfterisin; ispat edemezsen... İspat edin. (C. 
H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, Sayın Ertem rica ede
rim. Efendim lütfen oturun. (C. H. P. sıralarından 
kürsü önüne yürümeler) Sayın Güneş, Sayın Delika-
ya rica ederim. İdare amiri arkadaşlarım nerede efen
dim? Sayın idare amirleri... (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler) Rica ederim, çok rica ederim. Sayın 
Delikaya, rica ederim, lütfen oturun. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sözünü geri al
sın. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim, yardımcı 
olunuz efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ahlâksız, 
sahtekâr. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müfteri, puşt, 
deyyus. Bizim Genel Başkanımıza «Müfteri» diyor
sun ha... Alçak oğlu alçak. Katil oğlu katil. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum, 
lütfen oturunuz yerlerinize... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — A. P. ile C. H. P. 
nin arasını açan da sensin. 

BAŞKAN — İdare amiri arkadaşlarım, rica edi
yorum. Sayın Kumbasar.. (Başkanın tokmağa vur
ması ve şiddetli gürültüler) Rica ederim arkadaşlar, 
lütfen oturun efendim. Sayın Eken rica ederim, lüt-
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fen oturun efendim. Sayın idare amirlerinden ve 
grup yöneticilerinden rica ediyorum. (Gürültüler) Sa
yın Tosyalı... Sayın Kumbasar lütfen oturun efen
dim. Lütfen oturun efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu şekilde müdaha
le ederseniz, konuşmaya devam etme imkânını bula
mayız. Rica ederim efendim. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından kürsü önünde itişmeler ve şiddetli gürültü
ler) Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde müzakerelere 
devam etme imkânını bulamayacağız. Rica ederim, 
lütfen oturun efendim. Lütfen oturun efendim. Sayın 
Birgit, rica ederim efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Anarşiyi bu
raya soktun, öğünebilirsin. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sen yapıyorsun, 
sen. Terbiyesiz herif, sahtekâr. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur rica ederim. Ne bi
çim söz o? Rica ederim. 

' DENİZ BAYKAL (Antalya) — Şu iftirayı bir 
anlatsana. Neymiş o? 

BAŞKAN — Rica ederim. Lütfen oturun efen
dim. (Gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ahmet Çak-
mak'ı da anlatsana. Yaptıklarını söylesene. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Devlet düşman
ları. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Çıkmayın 
kürsüye efendim. Rica ederim. Lütfen oturun efen
dim. (Gürültüler) Müdahale etmiyor muyuz beyefen
di? Hepsine müdahale ediyoruz. Siz ne duyuyorsu
nuz, bu kadar gürültü arasında. Çok rica ederim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Seni Hacivat se
ni. Hacivat kılıklı adam seni, meddah. Atatürk düş
manları. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. İdareci üyeler
den ve grup yöneticilerinden rica ediyorum. Lütfen 
oturun efendim. (Gürültüler) Sayın İslâm, lütfen otu
run efendim. Yardımcı olun, rica ediyorum. Sayın 
grup yöneticilerinden rica ediyorum efendim. (Gü
rültüler) Sayın Erçelik, rica ederim, lütfen oturunuz 
efendim. Sayın Bayraktar, rica ederim. Lütfen oturun 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmelerin devamını 
temin etmeniz için hepinizden rica ediyorum. Bu ara
da idareci üyelerin biraz daha gayret göstermesinde 
fayda umduğum kanaatimi de ifade ediyorum. 

Bir hususu düzeltmeye mecburum, Sayın Mustafa 
Güneş ile Sayın Turan Güneş, soyadı benzerliği do-
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layısıyle, ikazlarım sırasında «Güneş» diye ifade et
tim. Sayın Turan Güneş'in bir müdahalesi olmamış
tır. Zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyorum. 

Arkadaşlarımdan tekrar rica ediyorum, yardımcı 
olsunlar. Kendileri konuşup da başkalarının konuş
masına mani olmak doğru bir yol değildir, iyi bir tu
tum değildir. Bu ikazımı bana bağışlayacağınız ümi
di içinde Sayın Ertem, devam edin efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir hususu rica ediyorum. Lütfen zabıtları getirtiniz, 
hakkımda şu kürsü önünde söylenenleri dikkate alın 
ve bunları sarf edenler hakkında İçtüzüğe göre gerek
li cezaî tatbikatı yapınız. Bunu istirham ediyorum. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sen kim oluyor
sun yani. 

BAŞKAN — Bir taleptir, gereğini yerine getire
ceğim efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, gerçekten çok 
üzüntülü bir devre doğru sürüklenmektedir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Millet Meclisinde dahi söz 
hakkını kesmek isteyenlerin dışarda ne yapacakları
nı insan cidden merak ediyor. Biz burada sükûnetle 
meselelere eğilelim istiyoruz. Eğer küfürle, eğer ha
karetle ,eğer zorbalıkla insanları... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Silâhla, silâhla. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Çiviyle, taşla... 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, başından beri mü
dahale ediyorsunuz, çok rica ederim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) ... İnsanları konuş
malarından vazgeçirteceklerine inanıyorsanız, eğer fi
kirlerimizi söylemekten ve gerçekleri umumî efkâra 
açıklamaktan burada yapacağınız kaba kuvvetle en
gel olmak zannına düşüyorsanız, büyük aldanış içeri
sindesiniz. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Biz, Türkiye'de nasıl karanlık oyunlar oynandığı
nı, oynanmak istendiğini, sizlerin ifadelerinizle dile 
getirmek istiyoruz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ahmet Çak-
mak'a sor. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ve biz istiyoruz 
ki, bu işler olmasın, Türkiye bir iç kavgaya, bir kar
deş kavgasına sürüklenmesin. 

Bugün Türkiye'nin şurasında veya burasında olan 
olaylar büyüdükçe, Türkiye'nin varlığı gerçekten teh
likeye düşer. Bir yandan «Kıbrıs» diye askerî zaferin 
dışında hiçbir başarıya henüz ulaşılamadığı bir devir-
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de, Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı varken ve 
Türkiye'nin daha mutlu, müreffeh olması için sorun
larını yenebilmesi için kavgayı bırakıp çalışması ge
rekirken, bu tarzda birbirimize girmekle, birbirimizi 
itham etmekle hiçbir yere varamayız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Ecevit'in çeşit
li konuşmalarından ufak pasajlar okuyacağım. Bun
ların sahneye atılması Türkiye'nin sadece havasını 
gerginleştirmeye ve Türkiye'de milleti tedirgin etme
ye ve bunun neticesi de bizim kalkınmamızı, birliği
mizi önlemeye yarar. Bunları yapmakta hiçbir fayda 
yoktur. Olanları beğenmek, tabiî ki herkesin kendi 
takdiridir ama, bu tarzda sinirli havalar alır yürür ve 
hadiseler böylesine olursa; tabiî ki Türkiye'nin çok 
yerinde, çok oîaylar olacaktır ve maalesef birbirimi
ze dost olmamız lâzım gelen şu Meclis kürsüsünde 
dahi, ağza alınmayacak sözleri sarf etmek gibi sinir 
krizleri içine girmemiz mümkün olacaktır. 

Onun için Türkiye'nin birliği ve beraberliği, bü
yük Türk Devletinin yaşaması için, müsamaha ile 
hadiseleri görelim. Hadiseleri hoşgörü ile bilimsel 
açıdan tahlil edelim. Ama şu tarzda konuşmalarla 
meseleler halîolunmaz. 

11 Mayıs 1975; «İsteseler de, istemeseler de gide
ceklerdir ve bir daha gelmemek üzere, bir daha Hü
kümet olmamak üzere gideceklerdir (C. H. P. sıra
larından, «lâf atma», «Ne var bunda» sesleri) 

Evet, eğer bu tarzda müdahalenize devam ederse
niz (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum, müda
hale etmeyin. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, çoğun
luğu kaybettiler, gidecekler. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ecevit'in 2 Ha
ziran 1975 tarihli konuşması: «Yeni Hükümetin tu
tumu ve zihniyeti, ülkemizin ve demokrasinin üstü
ne bir karanlık bulut gibi, bir kâbus gibi çökmüştür» 
(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Doğru der
seniz ve bunu, il il, ilçe ilçe dolaşıp bütün vatandaşa 
aşılamaya kalkarsanız... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Haklarımızı kul
lanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal rica ederim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Gerede olayla

rını, Diyarbakır olaylarını önleyemezsiniz. Bunların 
da müsebbibi olmanın vicdan azabını bir gün duyar
sınız. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Onun için biz rica ediyoruz; bırakın bu hırçınlı
ğı, bırakın bu asabiyeti. Meseleleri ilmî olarak, ger
çeklere uygun olarak tahlil edin. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Bununla ne 
alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Altınay rica ediyorum efen
dim, müdahale etmeyin. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama milleti kış
kırtmayın, milletin... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Manyağa bak. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Beyefendi du
yuyor musunuz? «Manyak» diyor. (C. H. P. sıraların
dan «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, saate - bakıyordum, 
duymadım, Zabıtlara geçmiştir, tetkik ederim efen
dim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan 
«Doğrudur» diyorlar? 

BAŞKAN — Tetkik ederim efendim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — «Doğrudur» di

yorlar. 
BAŞKAN — Ama bu kadar kalabalığın hangisi 

tarafından söylendiğini ben tespit edemem ki, çok 
rica ederim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu Meclisin 1961 yılında açıldığı zamanı ha
tırlıyorum ve açan Sayın Özdilek, yaptığı çok güzel 
bir konuşmada dedi ki: «Dilerim ki, bu duvarlar 
olumsuz sözlerle, olumsuz hitaplarla kirlenmesin.» 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Senin gibi
lerle kirlenmesin. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Maalesef bugün 
bunların, en çirkin şekilde kirlendiğini duymanın acı
sını yaşıyorum. 

BAŞKAN — Efendim iki dakikanız var, lütfen 
tamamlayın. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, mademki zaman budur, tabiî ki, süreye uy
mak mecburiyetindeyim; fakat müdahalelerle fikirle
rin ifadesi nazarı itibara alınmamıştır. 

BAŞKAN — Nazarı itibara aldım efendim onla-, 
n. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama bir husu
su ifade ederek sözlerime nihayet vermek istiyorum. 

C. H. P. lideri-Sayın Ecevit, her gittiği yerde Hü
kümeti - demin kendisinin cümlesi ile - ifade ettiği 
tarzda göstermeye çalışırsa; vatandaşa, Anayasaya 
göre kurulmuş meşru Hükümete hürmet yerine, say-
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gı yerine, itaat yerine; saygısızlık, itaatsizlik aşılama
ya kalkarsa... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen oturun efen
dim. Tamamlayın efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Kalkarsa, çok 
üzüntü duyuyorum ki, Türkiye büyük çalkantılar dö
nemine girecektir. Bu çalkantıların hiç bir vatandaşa... 

ETEM EKEN (Çorum) — Çalkantıları siz yara
tıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Eken rica ederim efendim, 
müdahale etmeyin, lütfen oturun. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Hiçbir vatanda
şa faydası olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye kardeşliğe muhtaç
tır. Türkiye meselelerini halletmek için birbirini sev
meye muhtaçtır. Birbirinizi kötülemekle meşru ikti
darları, kanunları... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Boş lâflar boş. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ederim efendim. 
DENlZ BAYKAL (Antalya) — Boş lâflar boş. 

Halka saldırıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ederim efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Polisinden her 

türlü kuruluşuna kadar her müesseseyi şaibeli göster
meye çalıştıkça, Türkiye'nin hiçbir sorunu halledil
meyecektir. Türkiye'de, vatandaşın kime inanacağı 
şüphesini yaratmamak mecburiyetindeyiz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Polis bildirge 
yayınlıyor size, bildirge. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ederim efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın Eken, mutlaka ceza mı almak istiyorsunuz, 
rica ederim efendim? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Türkiye birbiri
ne girerken, bu Mecliste sükûnet olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Sayın Bay
kal rica ederim. 

DENlZ BAYKAL (Antalya) — Suçlular bura
da. 

BAŞKAN — Rica ederim, yani, bu şekilde ne
tice almanın imkânı var mı? Rica ederim, sözlerini 
bitirsin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Suçlular 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sıra ile mi yapı
yorsunuz bu vazifeyi? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Baykal, 
«Suçlular burada» dedi. Sayın Baykal'ı suçluları is
pat etmeye davet ediyorum. 

DENlZ BAYKAL (Antalya) — Hükümette, ispat 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen oturun. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yalnız, yalnız 

Sayın Baykal, kaşınızı çatmakla suçlular olmaz.... 
BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — işte polis bil

dirisi. 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, rica ediyorum. Size 

yakışır mı bu? 
ILHAMÎ ERTEM (Devamla) — Suçlular hukuk 

devletinde mahkeme kararlarıyle belli olur. 
BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın hatip. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Gerede olayları 

Güvenlik Mahkemesine aksetmiştir. Neticeleri mah
kemeler söyleyecektir. Çok arzu ederdim ki, bir Baş
bakanın, bir parti genel başkanının... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ertem, lütfen 
bitirin efendim. Onlar müdahale ediyorlar, ikaz edi
yorum; siz de konuşmaya devam ediyorsunuz, bir 
türlü bitiremiyorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler) 
ikaz ediyorum efendim. Yani bir uyarma cezası ver
mek suretiyle, çok rica ediyorum Tosyalıoğlu, bir 
uyarma cezası vermekle herkes yerine oturacak mı 
burada? Ben gerekli ikazı yapıyorum, rica ederim. 
Zabıtları tetkik ederseniz, gerekli ikazı yaptığımı gö
rürsünüz. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bakın size sarhoş diyor. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Size sarhoş 

diyor. 
BAŞKAN — Rica ederim, ben vasıta ile konuş

muyorum. Çok rica ederim; o kimse, kendini muaye
ne ettirsin. 

Rica ederim Sayın Ertem, tamamlayın lütfen. 
Eğer bana, Başkanınız olarak söyleyecek bir sö

zünüz varsa, kürsüden indikten sonra lütfen söyle
yin. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devam edin ve bağlayın lütfen. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Gerede olayla

rının büyük üzüntü yarattığını hep beraber paylaşırız 
ve isterdik ki, Sayın Genel Başkan 14 yıldır tanıdığı 
bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Genel Sekreteri 
ve Başkanı olarak, Sayın Ahmet Çakmak hakkın
da hiçbir delile mesnet olmadan... 

NECDET UĞUR (istanbul) —.Gözlerimizle gör
dük, gözlerimizle gördük, biz gördük. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bütün gazeteler 
meydanda. Gazetelerin hiç birinde Çakmak yok. 
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NECDET UĞUR (İstanbul) — Biz gördük, göz
lerimizle gördük. 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama, eli taban
calı olanlar gazetelerin fotoğraflarında belli oldu. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ederim. Lütfen 
son cümlenizi söyleyin; aksi takdirde sözünüzü kes
meye mecbur kalacağım. Rica ederim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — İsterdik ki, bu 
olaydan sonra yatıştırıcı konuşmalar yapılsın. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Yatıştırıcı ko
nuşmalar yapılsın. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Şu an Anka
ra'da kan dökülüyor. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Katî delile isti
nat etmeden... 

BAŞKAN — Sayın Ertem, lütfen bağlayın efen
dim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN •— Son cümlenizi söyleyin rica ederim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve 
karşılıklı tartışmalar) 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. Sayın Bayrak
tar, lütfen oturun efendim, rica ederim. Grup idare
cilerinden de rica ediyorum efendim, arkadaşlarımızı 
teskin etsinler, yardımcı olsunlar efendim. Bitiriyor, 
bir cümlesi var efendim, ifade etmek imkânını bula
mıyor, onun için... 

Rica ederim Sayın Yıldırım. (Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar'ın, C. H. P. sıralarına doğru yürü
mesi, gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Allah'a bir 
can borcum var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İdareci üyelerden ve grup yönetici
lerinden tekrar rica ediyorum efendim. Lütfen yerle
rinize oturun... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Milletvekilinin 
elinde tabanca var, ikaz edin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım. 
Sayın Uğur rica ederim efendim. Sayın Çıtırık 

rica ederim efendim. Lütfen oturun. Sayın Araslı lüt
fen oturun efendim. Sayın Hortoğlu rica ederim efen
dim, ne oluyor? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Milletvekili ta
bancalı. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim oturun. Sayın Uğur 
rica ediyorum. Sayın Şimşek rica ediyorum efendim 
lütfen oturun. Sayın İslâm rica ediyorum efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Mecliste tabanca 
çekti. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bırakın ca
nım şunları. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım lütfen otu
runuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Meclise 
tabancalı giriyor, onu ayıplamıyor musunuz? 

BAwŞKAN — Sayın Üstündağ rica ederim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Onu da ayıplarım, 

ne münasebet. 
BAŞKAN — Sayın Ertem cevap vermeyin efen

dim. Rica ediyorum bir cümlenizi lütfen ifade edin 
efendim. 

Sayın idare amirlerinden rica ediyorum efendim. 
Bazı ihbarlar oluyor, sayın idare emirleri hiç müda
hale etmiyorlar. Sayın Tosyalı rica ederim efendim, 
siz de vazifenizi yapın lütfen. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tabanca var 
elinde, tabanca var. 

BAŞKAN — Sayın Birgit rica ederim, bitirelim 
efendim. İdare amiri de vazife yapıyor efendim. Ya
nınızda işte idare amiri. Başka yapacak neyimiz var 
efendim? 

Sayın Ertem bir cümle ile lütfen ifade edin çok 
rica ediyorum, aksi takdirde sözünüzü kesiyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkanım, bir cümleyle bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son cümlem; Türkiye'nin 
her zamandan daha fazla sükûnetle, kardeşliğe, birli
ğe, beraberliğe, kanunlara, birbirimize, saygıya ihti
yacı vardır, hep beraber bunu sağlayalım. Türk Hal
kı sükûnet istiyor. Türk halkı refah istiyor, hep be
raber... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hükümete ihti
yacı var, evet Hükümete ihtiyacı var, Hükümet isti
yor. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sahtekâr zorba
lar. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) ... Hep beraber bu
nu sağlayalım. Saygılarımla. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Şevket Kazan'ın. Buyurun efendim. 
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M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Son günlerde memleketimizde cereyan eden Gere
de ve Diyarbakır olayları sebebiyle Millî Selâmet 
Partisi Grupu olarak büyük bir üzüntü duymakta
yız. 

Bugün gruplar adına, bu Mecliste yapılan ko
nuşmalarla tarafların, siyasî partilerin, bu hadiselerin 
tekerrür etmemesine yardımcı olacak mahiyette yatış
tırıcı, ağıfbaşlı ve olgun konuşmalar yapacağını bek
leyerek üzüntümüzün hafifleyebileceğim düşünüyor
duk; ama maalesef şu ana kadar yapılan konuşma
larla bu üzüntümüz hafiflemedi, arttı. 

Şimdi biz Millî Selâmet Partisi olarak, bütün si
yasî partilerden bugün beklenen olgun konuşmayı 
yapmaya gayret edecek ve Parlamento adına vazife
mizi yapacağız. 

AZMÎ YAVUZALP (Niğde) — Gerede'de yaptı
nız Gerede'de. (C. H. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. Hep aynı arkadaşlar müdahale ediyorlar her 
nedense... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; hadiseler sebebiyle adlî makamlar işe el 
koymuş bulunmaktadır. Hadiselerin gerçek mesulleri
nin meydana çıkarılacağı ve esasen adlî makamların 
el koyduğu hadiseler üzerinde ayrıntılarına inerek 
tartışma yapmaya Anayasamız müsaade etmediği 
cihetle bu konuların teferruatına girecek değiliz. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Son Havadis yaz
dı; girin. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ancak; siyasî 
hadiselerin bu neticeleri doğuracak bir mecraya dö
külmüş olması, üzerinde ehemmiyetle durmamız lâ
zım gelen bir husustur. 

Partilerarası münasebetlerin giderek çatışmaya 
dönmesi ve bu vasatı ıslah etmek, bütün partilerin 
başta gelen görevi olmak istikametinde her birimizin 
gayret göstermesi lâzımdır. Bu itibarla; bu konuyu 
tahlil ederken, şu veya bu partiyi ithamla değil, ha
diselerin anakarakterine işaret ederek durumu değer
lendirmek istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, genel olarak son aylar
da parti yöneticileri seviyesinde yapılmakta olan ko
nuşmalar sert ve kırıcı olmaktadır. Yönetici kadrola
rımızın bu tutum ve davranışların kitlelere yapacağı 

menfi tesirleri düşünerek, gereken itinayı ve itidali 
göstermeleri kaçınılmaz bir zarurettir. Bilhassa ikti-

. dara bu konuda mühim vazifeler ve sorumluluklar 
düşmektedir. Çünkü iktidar, hangi partilerden ku
rul olursa olsun, muhalefet de dahil bütün milletin 
iktidarıdır. Bununla beraber; muhalefetin de aynı 
paralelde memleket huzur ve selâmeti için iktidara 
yardımcı olması, iyi münasebetleri devam ettirmeye 
çaba sarf etmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sömürü
yü körükleyen kim?. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Demokratik re-
jimin müspet istikamette işlemesi için her türlü parti
lerarası münasebetlerin ilmî, içtimaî ve tarihî gerek
çelere ve gerçeklere dayalı olarak yürütülmesi yine 
kaçınılmaz zaruretlerdendir. Demokratik rejimler an
cak bu sayede gelişme imkânına mazhar olabilirler. 

Bu bakımdan; Millî Selâmet Partisi Grupu olarak 
tavsiyelerimiz; cereyan etmiş olan hâdiseleri, olduğun
dan başka türlü göstermek temayülünden vazgeçilme-
sidir. Partilerimizin yönetici kadrolarının basiretli ve 
itidalli tutumları, öyle ümidediyoruz ki, gerçekten ve-
hamet kesbetme istidadında olan hâdiseleri yatıştıra
rak, memleketimizde huzuru iade edecektir. 

Diğer mühim bir tavsiyemiz; milletvekillerinin de 
iç barışın ve kardeşliğin gereği olan ölçülere riayet 
etmesi, gerek Meclis içi ve gerekse Meclis dışı çalış
malarında bu hususları göz önünde tutmalarıdır. 

Üzülerek kaydetmek isteriz ki, bu dönem, Meclis
lerimizin sataşmalara en fazla sahne olduğu bir dö
nemdir. Milletimiz kendi meselelerinin akıl ve basiret 
yolu ile hallini istemektedir. Partilerimiz bir iyiniyet 
ve bir centilmenlik anlaşması yaparak bu yanlış gi
dişi durdurmalıdır, parti liderlerimize de bu teşebbü
sün öncüleri olma görevi düşmektedir. 

Kaldı ki, içerisinde bulunduğumuz çok nazik dış 
politik şartlar, dahilde her bakımdan birlik ve bera
berlik halinde olmamızı gerekli kılmaktadır. Bu vatan 
hepimizin muhafazaya mecbur olduğu bir emanettir. 
Hepimiz Cumhuriyeti ve demokratik rejimi koru
makla ve kıyamete kadar payidar olmasına gayret et
mekle mükellefiz. Vatan müdafaası vazifesiyle karşı 
karşıya kaldığımız zaman bugün geçici ve hissî sebep
lerle Diyarbakır ve Gerede'de karşı karşıya gelenler 
yanyana ve birlikte olacaklar ve vatanı böylece savu
nacaklardır. Bu günleri düşünerek bütün vatan sat
hında yaşayan milletimizin huzur ve selâmeti için si
yasî partilerimizin bu konuda gerekli gayreti göster -

175 — 
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melerini Millî Selâmet Partisi Grupu adına temenni 
eder ve hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Güven Partisi Grupu 

adına Sayın Talât Oğuz'da. Buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Son günlerde Diyarbakır ve Gerede'de vukubulan 

yasa dışı olaylar ve eylemler hakkında Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş, dü
şünce ve temennilerini arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu, memleketin çeşitli bölgelerinde vukubu
lan şiddet olaylarını üzüntüyle karşılar. Her şeyden 
önce belirtelim ki, Cumhuriyetçi Güven Partisi, kim
den ve nereden gelirse gelsin, her türlü şiddetin ve 
kanun dışı eylemin, sorumsuz kışkırtıcılığın karşısın-
dadır. Bütün partileri bu gerçeği görmeye davet edi
yoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi lideri iktidarı terk edip 
gittikten sonra, «Bu Parlamento içinden bir hükümet 
çıkmaz» demiş ve yanılmıştır. 

TEKtN İLERÎ DÎKMEN (Muş) — Siz bunu Hü
kümet mi sayıyorsunuz? 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Hükümetin, köylü
yü, işçileri, emekli işçileri, dar gelirli zümreleri ilgi
lendiren başarılı kararları ve icraatı, Cumhuriyet Halk 
Partisi yöneticilerini ölçüsüz bir hırçınlığa sevk et
mektedir. Hükümet iki ayda iktisadî ve sosyal konu
larda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının on ayda 
yaptığından daha büyük ve faydalı icraat yapmıştır. 

TEKtN İLERİ DİKMEN (Muş) — Bir sürü ci
nayet, bir sürü kan; bir avuç toprak verip kan aldı
nız. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — İstediğiniz kadar 
müdahale edin; ben İçtüzüğe ve yasalara saygılıyım, 
hiçbir zaman size cevap vermeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, solcu muhalefetin alabil
diğine hırçınlaşmasının asıl sebebi budur. Kendisi 
hükümet olamayınca, başkasının hükümet olmasına 
tahammül edemeyen bir zihniyetin karşısındayız. Tür
kiye'de anarşik eylemler, aşırı sol örgütlerine men
sup militanların affıyle başlamıştır. Nedamet getir
memiş yıkıcı aşırı sol eylemcileri hapishaneden boşal
tarak bu meseleye ve bu hareketlere doğrudan doğru
ya sebebiyet vermiştir. Anarşik olay ve eylemlerin 
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çıkmasında, hiçbir iktidarın hiçbir yararı olmayacağı 
bellidir. Fakat bilinmelidir ki, bu çeşit olayları kış
kırtmanın, demokrasiye bağlı hiçbir siyasî kuruluşa 
ve teşekküle yararı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, meşru tenkit ile sorumsuz 
iftira ve küfür arasındaki sınırı unutmuş görünenler 
memlekete büyük zararlar Veriyorlar. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, siyasî parti
leri, Türkiye'nin huzurunu ve iç barışı tehlikeye dü
şürecek taşkınlıklardan uzak durmaya çağırıyoruz. Yı-
Ikıcılığı marifet sayanlar, bir gün kendilerinin de en
kaz altında ezildiğini görebilirler. (C. G. P. sırala
rından «Bravo»1 sesleri). 

Türkiye, huzur içinde kalkınmaya muhtaçtır. Olay 
çıkarmanın, sonunda hiç kimseye yaramayacağını bir 
defa daha hatırlatmak Ve bu kürsüde söylemek iste
riz. 

Değerli milletvekilleri, hür demokratik rejime yü
rekten bağlı olanlar, kendilerini yıkıcı unsurların ve 
kasıtlı -kışkırtıcıların etkisinden süratle kurtarmalıdır -
lar. Siyasî mücadele, meşru ve medenî usuller içimde 
yapılmalıdır. 

Görüşlerimiz bundan ibarettir.. 
Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. (C. G. P. 

sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Oğuz. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi söz sırası, Demokratik Parti 

Grupu adına Sayın Altmış oy'd a; buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Henüz 3 ayını doldurmamış olan iktidarın devam 
eden icraatı imtidadınca, memleketin iç meselelerinin 
sürüklendiği bu huzursuz ortamda her vatandaşın en
dişe içinde olduğu bir vakıa idi. 

Bilhassa son günlerde gelişen bazı silâhlı yaralan
malarla ve ölümlerle biten olaylar karşısında Yüce 
Meclisin meseleye eğilmesi bir zaruret halini almış
tır. 

Ancak, meselenin, Yüce Parlamentoya gündem dı
şı bir konuşmayla Hükümet tarafından getirilmesini 
önce yadırgamış ve her şeye rağmen de, Hükümetin 
3 aya yakın icraatında meydana gelen iç huzursuzlu
ğun nedenlerini Yüce Meclise bildireceğinden ümit
lenmiş idik; fakat maalesef gördük ki, Sayın İçişleri 
Bakam, 3 aydan beri devam öden iç huzursuzluğu, 
sadece Gerede ve Diyarbakır hadiselerine inhisar et-
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liirerek, bunlar hakkında kendi görüşü isti'kametinde 
bazı izahatta, arkasından da bazı nasîhaitta bulun
dular. 

Hemen sonra söz alan Anamuhalefet Partisinin 
sayın lideri ise, sadece Gerede hadiselerine mesele
leri inhisar ettirip, her nedense, daha yakın zaman
da ve daiha sıcak olmasına rağmen, Diyarbakır ha
diselerini geçiştirmeye bilhassa dikkat ettiler. 

Yüce Parlamentoda temsil edilen siyasî partilerin 
sayın sözcülerinden, meseleyi, bir kardeşlik ortamı 
içinde, bir huzur istikametinde gel'işitirmek için mü
talaa edeceklerini, Yüce Meclise bu istikamette hitap 
edeceklerini zannederken, bazı sayın parti sözcüleri, 
meselenin üzerine biraz daha benzin sıkmaya gayret 
ettiler. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden söylenen bir 
ik'i kelimeye evvelâ işaret etmek isterim. Gerek mu
halefet, getre'k iktidar kanadından sözcüler, İç harp
ten, kardeş kavgasından bahsettiler. 

Evvelâ, Demokratik Parti olarak şuna işaret et
mek isteriz kü, bin yıllık temeli olan bu Devlet, bir
kaç muhteris politikacının gayretiyle iç kavgaya, iç 
harbe, kardeş kavgasına gitmeyecektir. Halkın, sağ
duyusu, bunu önleyecek kabiliyette ve istikamettedir. 
Bunun bilinmesinde bilhassa fayda mülahaza öderim. 

Muhterem millet vekilleri, aslında iç huzursuzluğun 
bütün tezahürü Gerede ve Diyarbakır hadiselerinden 
iibaret değildir ve meseleyi birkaç münferit hadise ile, 
birkaç siyasî polemikle izah etmenin de imkânı ol
madığı kanaatindeyiz. Asıl mesele, Sayın Demire! ik
tidarının güvenoyu aldığından bu yana, memlekette 
bir iç istikran, bir siyasî huzuru, bir kanun hâ'kimiye 
tini temin edip ödemeyeceği meselesidir. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). Meseleye bu 
nazarla bakarsak, münferit olarak hadiseleri değil. 
hadiseler zinciri içerisinde kanunun memlekette ne 
dereceye kadar teminat altına alınabildiğini, ne de
receye kadar hukuk nizamının muhafaza edildiğin; 
mütalaa ve müşahede etmek mecburiyetinde oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, İzmir'de bir genel grev de
nemesi yapılıyor. Hükümetin başı, günlerce evvel, bu 
hadisenin kanunsuz olacağını ilân ediyor; ama buna 
rağmen izmir'de şalter indiriliyor, sonunda da, Vali 
vazifesinden alınmak suretiyle bu mesele halledilmiş 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, daha, yakın geçmişte, üni
versite duvarlarının içerisinde cereyan eden bazı sfi-
lâhlı, taşlı, sopalı hadiseler üniversite duvarlarından 
dışarıya taştığı anda memlekette bir ihtilâl olmuş

tu; ama bugün görüyoruz ki, daiha büyük hadiseler 
zinciri içinde, üniversite duvarları içerisinde hergün 
cereyan eden talebe çatışmaları, talebelerin birbirle
rini yaralamaları, gençlerin birbirlerini kurşunlama
ları umuru adliyeden telakki edilmeye başlanmıştır. 

Şu anda Yüce Meclîsinizde, Diyarbakır ve Gere
de hadiseleri üzerinde polemik yaparken, eğer aldı
ğımız haberler doğru ise, şu dakikalarda dahi üni
versite duvarları içerisinde gençler birbirlerini kur
şunlamakla, taşlamakla, yaralamakla meşgul. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Osmaniye, Osma
niye... Adana'nın Osmaniye ilçesi. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bütün Türkiye' 
de. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bütün Tür
kiye'de, evet. 

Muhterem arkadaşlar, mesele, demokratik niza
mın, kanun hâkimiyetinin, hukuk düzeninin muhafa
za edilip edilemeyeceği meselesidir. Hadiseleri mün
ferit olarak telakki edersek, pek doğru kanaata ve 
doğru neticeye varamayız düşüncesindeyiz. Onun 
içlin, meseleyi bir kül olarak mütalaa etmekte zaru
ret görüyoruz., 

Aslında biz, bu Hükümetin kuruluşu anında, mem-
Idkete bir iç huzur getiremeyeceğini söylerken, bu 
günlere işaret etmek istiyıordulk; ama biz, hiç değilse, 
üç aylık bir cicim ayı geçeceğini, Mr sükûn devresi 
seçeceğini, hiç değilse, meselelerin ondan sonra baş
layacağını tahmin ediyorduk. Tahminimizde yanıldı
ğımızı hadiseler bize gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlar, aslında, olanlarda bütün 
kabahati Hükümete yüklemenin de haksızlık olacağı 
kanaatindeyiz. Zira, her nedense, sol muhalefet, Hü
kümetin, memlekette kanun teminatını ihdas edeme
yeceği zaafını bilerek, da'ima bu noktadan Hükümet 
üzerine yüklenmeye gayret etmektedir. 

Mesele, eğer, memlekette bir huzursuzluk ortamı
nı meydana getirmek ise, bir diyeceğimiz yok; ama 
bir huzur nizamına, bir kardeşlik düzenine, bir hukuk 
düzenine hep beraber, elbirliği ile, şu anda meml'e-
ketin maruz bulunduğu dış tehlikelere karşı birlik ol
ma meselesi ise, Hükümetin zaaflarını görüp üzerine 
yürümek değil, mümkün olduğu kadar, gördüğümüzü 
de kapatmanın zaruretiine inanrna'k mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem aricadaşlar, Türkiye şu anda her zaman
kinden çolk huzura muhtaçtır. Daha, yakın geçmişte 
hasmımız olan bir devletin içinde bulunduğu iç te-
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şevvüşle kendi durumunun ne hale geldiğini gördük 
ve henüz bu hadiseler hafızamızdan silinmedi. 

KJbrıs meselesli, Ege Denizi meselesi, kıta sahan
lığı meselesi! ve hudutlarımızın dışında bizi doğrudan 
'ilgilendiren bütün meseleler bizim iç bünyemizin du
rumu ile yakinen ilgilidir. 

Daha birkaç gün evvel bu kürsüden, Sayın Dışiş
leri Balkanının, tıpkı simidi Sayın İçişleri Bakanı üs
lubu ile, yarım yamalak anlatmış olmasına rağmen, 
nasıl bir dış tehlikeye maruz kaldığımız, Yüce Mec
liste enine boyuna tartışılmıştı. 

Şimdi, Türkiye bu kadar mühim tehlikelere maruz 
iken, kendi politik hırslarımızı tatmin etmelk için va
tandaşı karşı karşıya getirmeye, «Gerede'de bir sen 
yaptın, ben de muka'bffini Diyarbakır'da yaparım; İz
mir'de işçi yaptı ben de İstanbul'da işveren olarak 
yaparım» şeklinde, siyasî partiler olarak, memleketlin 
baskı grupları, çeşitli meslek grupları olarak, bu şe
kilde karşılıklı «isen yaptın, ben yapamadım» şeklin
de bir huzursuzluk ortamına memleketi itmeye kar-
karsak, herhalde bundan Türkiye ve Türk milleti 
menf aatli oton ayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Altın'soy, 2 dakikanız var, 
lütfen tamamlayın. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Başüstöin© 
efendim, dikkat ediyorum efendim, tamamlamaya ça
lışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin ve Türk 
•mıiHetinlin her zamandan çok huzura, kardeşliğe, kal
kınmaya, müşterek harekete ihtiyacı vardır. Demok
ratik Parti olarak, anarşinin her çeşidine, kanunsuzlu
ğun her rengine, zorbalığın her dinsine, kimden, ne
reden, hangi makamdan gelirse gelsin karşıyız. İkti
darın da, muhalefetin de memlekette yapacak Vazifesi 
vardır. İktidarlar, memlekette huzursuzluk varsa, ka
nunsuzluk Varsa, bunun şikayetiyle değil, tavsiyeleriy
le değil, nasıl önleyeceğinin tedbirini almakla mükel
leftir. Muhalefet de, iktidarın zaafı dahi olsa, iktida
rı yıkmak için, devleti ve milleti yıkmak istikametin
de gelişecek bu tarz denemelere girişmemek mecburi
yetindedir. Asgarî vatanperverliğin icalbı budur. Bu 
ölçüde ve bu noktada bütün milletin huzurunda, si
yasî partilerin bir ve beraber olması bizim de son 
tavsliyemizldlir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1, — Görevle yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca' 
nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/428) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar vardır, sırasuyle okutuyorum. 

Mîilldtt Mecltefl Başkanlığına 
Görevle yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Naih'it 

Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı GıyasettÜn Karaca'nın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S, Koruitiürk 
Oumıhuıib aşk ani 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1, 2, 3, 4 ve 17 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/369, 
4/92) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesiyle ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletvekili Seçimi hakkındaki 306 sayılı Kanunun 
1 nci, 2 nci ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle 
ilgili dar seçim bölgesi meydana getirmek suretiyle, 
1 . 4 . 1975 tarihli kanun teklifimi Meclis Başkanlı
ğına sunulmuş ve Başkanlık 13 . 4 . 1975 tarihinde 
Anayasa Komisyonuna sevk etmiş bulunması hase
biyle, Komisyonda bugüne kadar teklifin ele alınma
ması, Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi ge
reğince 45 günlük süresini aşmış olması nedeniyle, 
mezkûr İçtüzük hükümleri uyarınca teklifin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını saygıyle arz ve ta-
lebederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 

HALUK ÜLMAN (İstanbul) — Anlaşılmadı Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öyle anlı
yorum ki, anlaşılamadı. 

Önergeyi tekrar okutuyorum, ondan sonra işleme 
koyacağım. 

(Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in önergesi 
tekrar okundu.) 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Geçen birleşimde, gündemin 6 ncı sırasındaki, 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hak
kındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hususundaki 
kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon, Hükümet lütfen yerini alsın efendim. 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmış, üzerinde önergeler okunmuş
tur. Şimdi, bu önergeleri aykırılıklarına göre ayrı ayrı 
okutacağım ve oylarınıza sunacağım. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
171 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 

tasarının 3 ncü maddesiyle tadil edilen 9 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Sivas Artvin 
Ahmet Durakoğlu Turgut Altunkaya 

Adana Balıkesir 
Ilter Çubukçu Necati Cebe 

Ağrı 
Cemil Erhan 

Madde 9. — Fıkra 3. Hükümet komiseri 8 nci 
maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi veya top
lantının devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn 
ve düzeni bozacak fiille saldırılı bir şekil alması ha
linde toplantı yöneticilerinin isteği ile toplantıyı da
ğıtmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

(i) 169 S. Sayılı basmayazı 17.6.1975 tarihli 
89 ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Önergenin, Anayasa Komisyonunda 
değil, İçişleri Komisyonunda olduğunu ilgili vazifeli 
ifade etmiş bulunuyor. 

Bu açıklamadan sonra, önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ DO
ĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Sayımın yanlış yapılmaması için arkadaşlarımın 

yardımcı olmalarını ve sıralarında oturmak suretiyle 
işaret etmelerini rica ederim. 

Kabul etmeyenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu değiş

tiren tasarının 3 ncü maddesi ile değiştirilen 9 ncu 
madde üçüncü fıkradaki «veya toplantının devamını 
imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak 
fiille saldırılı bir şekil alması» hükmünün tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İçel İstanbul 
Hikmet Baloğlu Reşit Ülker 

İzmir Eskişehir 
Remzi Özen Niyazi Onal 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Önerge sahibi 

olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Maddenin üzerinde görüşmem sırasında, bu mad

denin önemini ve ilerde yaratacağı sakıncalı durum
ları etraflıca anlatma fırsatını bulmuştum. Bunu sağ
lamak için huzurunuza bir önergeyle geldik. 

Arkadaşlarım, bugün ^memlekette sürmekte olan 
gerçekten gergin bir hava vardır. Fakülte önlerinde, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Adana Osmaniye'de, Gerede'de, Diyarbakır'da kur
şunlar vızlıyor ve biz burada Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununun maddelerini görüşüyoruz. 

Açıkça, adını «Cephe Hükümeti» olarak tescil et
tikleri menfaat cephesi Hükümeti, tarafsızlığı bozarak... 
(A. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sözünü geri 
alsın Sayın Başkan. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — ... memleketi 
büyük bir tehlikeye götürmektedir. Bu, gerçekçi bir 
ifadedir. Gerçek olan... 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, Sayın Baloğlu... 
HÎKMET BALOĞLU (Devamla) — ... Osmani

ye'deki katliamdır. 
BAŞKAN — Sayın Baloğlu, Sayın Baloğlu, rica 

ederim. 
HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Gerede'

deki katliamdır. 
BAŞKAN — Sayın Baloğlu... (A. P., M. S. P. ve 

C. G. P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Mülkiye ve 
hukuk önünde katliamdır, işte marifet... 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, rica ederim. 
Sayın Baloğlu, zatıâlinize, önergeyle ilgili olarak 

söz vermiş bulunuyorum. 
HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Önergeyle 

ilgili efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Önergeyle 

öyle ilgili ki, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunu görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Olaylar da, 

toplantı ve gösterilerde oluyor. 

BAŞKAN — Önergenizin sınırı içinde kalacaksı
nız Sayın Baloğlu. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Çok rica ederim Sayın Çağlar; sayın hatip, rica 
ediyorum zatıâlinizden, önerge ile ilgili beyanda bulu
nunuz efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
hatip Hükümete «menfaat çetesi» demiştir. Sözünü 
geri alması lâzım. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Cephesi, 
cephesi! 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Doğru. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Doğru, 

doğru, 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — «Çıkarcılar 
cephesi» dedim. (A..sP. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, hatip tasrih ediyor, 
«cephe» diyor efendim, tasrih ediyor, rica ederim. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — «Cephe» 
efendim, «cephe»; «çete» değil. (A. P. sıralarından 
«Menfaat Cephesi demedin mi?» sesleri.) 

Evet... Doğru... Öyle dedim, öyle diyorum, öyle 
diyeceğim. (A. P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, çok rica ederim 
efendim. Eğer başka bir konuda söz alırsanız, ken
di düşünceniz, kendi üslûbunuz içinde beyanda bulu
nabilirsiniz. Rica ederim. 

Önerge Komisyon tarafından kabul edilmedi, İç
tüzük uyarınca size söz verdim. Onu izah edecek 
yerde, siz Meclisin altını üstüne getirecek bir tavır 
ve üslup içindesiniz. Çok rica ederim efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Türkiye'nin altı 
üstüne gelmiş; iki kişi öldü daha bugün; önemli bir 
sorundur. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, ne alâkası var efen
dim bununla? Rica ederim, rica ederim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sözünü geri alsın 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, sözünü bitirsin, bir 
talebiniz varsa onu dinlerim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ha
tip sözünü geri alsın. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Sözümü tek
rarlıyorum : «Menfaat Cephesi» dedim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — EH kanlı Cephe, 
eli kanlı Cephe; (A. P. sıralarından gürültüler.) Evet, 
vet; kanlı Cephe, kanlı Cephe. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hatip az 
bile söylüyor; kanlı cephe, eli kanlı cephe. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Bunlar 
bile az size. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hortoğlu, rica 
ederim kardeşim. Sayın Üstündağ, rica ederim efen
dim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Eli kanlı cephe. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, ne alâkası var bu

nun? 
DENİZ BAYKAL (Antalya) —İki kişi öldü, na

sıl alâkası olmaz. (A. P. sıralarından «Yuh» sesleri.) 
Vatan evlâtları üniversitede ölüyor; Osmaniye'de, Er
zurum'da, Gerede'de, her yerde ölüyor. 
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BAŞKAN — Efendim, burada mı hesap soracak
sınız? Rica ederim efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Üniversitelerde 
ölüyor, Gerede'de ölüyor, Osmaniye'de ölüyor... (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Hesap böyle 
mi sorulur efendim? Meclisteki, hükümet muraka
besinin yolu bu mudur? Rica ederim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

Sayın Övet; rica ederim efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Belli çev

relerin çıkarlarını sağlamak için mi duruyor bunlar 
burada? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aygün, hatip, önergesi ile ilgili 

konuşmasını tamamlasın, sizi dinleyeceğim ve gere
ğini yapacağım efendim. 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, madde, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 
devamı sırasında bazı olaylar çıkması ve toplantının 
devamının olanak dışı kalması halinde, orada bulu
nan hükümet komiserine, toplantıyı, gösteriyi dağıt
ma yetkisini vermektedir. Madde üzerinde açıklama
da da arz ettim. Bu, çok vahim, ileride, büyük sakın
calar doğuracak neticeler verecektir. Bu gibi hadise
ler üzerinde takdir yetkisini kullanacak olan arkada
şımız, daima siyasal baskılar altında, tesirler altında 
ters istikamette gidebilir; Anayasanın vatandaşa sağ
ladığı, sağlamak istediği toplantı ve gösteri yürüyüşü 
özgürlüğünü zedelemiş olur. 

Sayın Bakanın, geçen gün madde üzerinde izahat 
verirken bir endişesini dinledik. Derler ki : «Asayiş 
bozulur, şöyle olur, böyle olur...» 

Ben, bu mütalaaları ile, Sayın Bakanın, maiyetin
deki idare teşkilâtını tam olarak tanıyabildiği kanı
sında değilim. Şu itibarla ki, orada hadiselerin vaha
meti halinde, vali ve kaymakamı var devletin - uyu
maz arkadaşlar, uyumaz ve o zaman, evvelki günkü 
toplantıda söylediğim gibi, bu devlette, benden de 
itiraf ediyorum, kendisinden de binlerce defa şerefli 
valiler olduğunu, bir de Orhan Erbuğ'da gördük -
arkadaşlarım, olay büyüyebilir, hadise büyüyebilir; 
ama kaymakam ve vali, devlet olarak, il İdaresi Ka
nununun kendisine verdiği yetkileri kullanır. Yetkisi
ni ne ölçüde kullanacağı belli olmayan bir hükümet 
komiserine bu dağıtma yetkisini vermek, son derece 
tehlikelidir. 

Şimdiden uyarıyorum, ileride çok yanlış uygulama
lar görülecektir. Yalnız, tekrar ediyorum, Yüce Mec

lis bu önergemize iltifat etmezse, ben yine de şahsi
yetli, değerli, her türlü parti tefrikinin üstünde, şe
refli valilerimizin bu görevi hakkı ile yapacaklarına 
inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Aygün, bir talebiniz olmuştu, rica edeyim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın hatip konuşması sırasında «Menfaat cephesi» de
mek suretiyle... (C. H. P. sıralarından «Doğru, doğ
ru» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim muhterem arkadaşla
rım, dinleyelim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — ...Hükümeti itham 
etmiş bulunmaktadır. 

Hatibin, sözlerini geri almasını rica ediyorum, za-
tıâlinizden de rica etmiştim sözlerini geri almasını. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, zabıtları tetkik ettik
ten sonra, eğer ifade buyurduğunuz şekli ile, hakika
ten hakaretamiz bir ifade varsa, gereğini yapacağım 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Aynen ifade ettiğim 
şekildedir efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben zabıtları tet
kik etmeden bir muamele... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, aynen 
ifade ettiğim gibidir. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Aygün, buyurdu
ğunuz şekli ile eğer, hakaretamiz ve İçtüzüğümüze uy
gun olmayan bir üslup içinde bir ifade varsa, tetkik
ten sonra gereğini yapacağım efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Zatıâliniz de bunu 
duydunuz; ama eğer zaptı tetkik ettikten sonra söz 
vermeyecek olursanız, bu takdirde söz talep ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Böyle şey 
olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, rica ederim efen
dim, 

Bir.hususu ifade etmeme izin verirseniz; sayın ha
tip, zatıâlinizin müdahalesi sırasında, tashih eder gibi 
'bir ifade kullandılar. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tashih etmedim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu

run efendim; «gibi bir ifade kullandılar» dedim Sayın 
Baloğlu? Niye hemen alınıyorsunuz efendim? 

Bir taraf «almadı» diyor, siz «almadım» diyor
sunuz; birleştiğimize göre, zabıtları tetkik ettikten 
sonra gerekli muameleyi yapacağım. 

— 181 — 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Bundan sonra her
kes zabıt ister Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sa

yın Başkan, «tashih» nedir, onu öğrenmek isterim. 
BAŞKAN — Sayın Mankut, çok rica ederim efen

dim, 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Bey

efendi, biz burada dikkatle dinliyoruz, uyumuyoruz 
burada. «Tashih» nedir, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mankut, hiçbir sayın üyenin 
uyuduğu iddiasında olan yoktur, rica ederim. İlgili 
konu ile, Başkanlığın muhatabı değilsiniz. Size söz 
de vermedim, Sayın Grup Başkanvekiliniz müdahale 
ettiler. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Bu
nun acısını, sıkıntısını, yapanlar da çekecektir, siz de 
çekeceksiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, lütfen 
oturun, Grup Başkanvekiliniz müdahale ettiler. Sa
yın hatip, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, «tashih 
edermiş gibi» bir üslupla araya girdiler. 

Şimdi öyle anlaşılıyor ki.. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Ha

yır efendim, siz duymuyor musunuz, kulaklarınız yok 
mu? Zaptı niye istiyorsunuz? Dikkatle dinlemeniz lâ
zımdır konuşmaları. 

BAŞKAN — İfade ediyorum efendim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Hakikaten yerinde ve belki de haklı bir müdahale 
içindesiniz. Zabıtları tetkik ettikten sonra gereğini ya
pacağım efendim Şu anda, karşılıklı iddialar üzerine 
bir işlem yapmamın mümkün olmadığını da kabul 
edersiniz. 

Önerge okutulmuş, Komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
3 ncü madde ile ilgili bir önerge daha vardır, oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

3 ncü çerçeve maddenin temas ettiği, 9 ncu mad
deye 5 nci bendine, sükûn ve düzeni bozacak ibare
sinden sonra, «Sözle veya» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya İzmir 
Nadir Lâtif İslâm Yücel Dirik 
Kahraman M araş Kars 

Halit Evliya Cemil Ünal 
İstanbul 

İhsan Toksan 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye katı
lıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üle?. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi kabul edilen bu değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna 10 ncu madde 
olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Toplantının Geri Bırakılması : 
Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı 

saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, 
beyannamenin verildiği makama yazı" ile bildirilmek 
şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saat geçme
mek üzere geri bırakılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Altunkaya, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT ALTUN
KAYA (Artvin) —: Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

10 ncu madde üzerinde yapılmak istenen değişik
lik aynen şu; «Mahallî mülkiye amiri, devletin ülke
si ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğinin, 
kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve 
genel sağlığın gerektirdiği hallerde, toplantı ve göste
ri yürüyüşünü, 10 günü aşmamak ve 1 defaya mah
sus olmak üzere erteleyebilir. Erteleme kararı, gerek
çesi ile birlikte tertip heyetine derhal tebliğ edilir ve 
İçişleri Bakanlığına bildirilir.» 

Ne oluyor yarın? Şimdi, mahallin mülkiye amiri 
gerekli görecek ve yapılması kararlaştırılmış olan, gi
rişiminde bulunulan bu teşebbüsü 10 gün, kendi ki
şisel iradesi ile erteleyecek. 

Arkadaşlar, bir gerçeğe çok dikkat etmek lâzım
dır. Hakkın, yalnız kendisi değil, zamanı da önemli
dir. Bir hak zamanında kullanılamaz ise eğer, değeri
ni yitirmiş bir hak olacak, ondan sonra, hakkın sahi
bine ne verirseniz verin, hiçbir şey vermiş olmayacak-
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siniz; aksine, hazırladığınız kanunların himayesinde 
bir başkasının hakkını gasbetmiş olacaksınız. 

Bir başka espriye de dokunmak isterim. Değerli 
arkadaşlarım, kanunlar, kullananların elinde değer ka
zanır. Kanunu iyi kullananlar da vardır, kötüye kul
lananlar da vardır. Meselâ, gece yarısı sokak orta
sında adam kurşunlatan bir iktidarın elinde bir kanun 
kötüye kullanılır. Meselâ, ne düşündüğü, ne yaptığı, 
ne edeceğini kestiremediğiniz bir karanlık iktidarın 
elinde kanunlar kötüye kullanılır. Okullarda adam 
kurşunlatma, kavga çıkarma, grupları birbirine dü
şürmek için tertipler hazırlayan bir iktidarın elinde 
kanunlar kötüye kullanılır. Gece yarış arkasından bı-
çakananarak öğretmen öldürmek, katliamına girmek 
gibi teşebbüsleri kendisi için büyük mesele saymayan 
iktidarların elinde kanunlar kötüye kullanılır. 

Şimdi, bu yetkiyi vereceksiniz idare amirine, ge
lecek diyecek ki, «Ben bunu erteledim.» Ondan son
ra, bu toplantının yapılamaması için gereken bütün ted
birleri alacak ve ondan sonra diyeceksiniz ki, «İşte, 
kanunların getirdiği hak, kanunların verdiği yetkiyi 
kullanarak tahdit edilmiştir». Öyle değil mi sayın Ba
kan? Yoksa, yeni birtakım tedbirlerin içerisinde misi
niz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Değil, değil, öyle değil, öyle değil.? 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sayın 
Bakan, ayrıca size bir şey daha söyleyeyim: Bu kür
süden, yüzlerce ısrara rağmen, «Atatürkçüyüm» di
yerek inemeyen bir Bakanın eline bu kanun tevdi edil
diği zaman, akibetimizin ne olacağını pek bilemiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Sözcü olarak, hatip olarak, Başkana ve 
Heyeti Umumiyeye hitap etme durumundasınız; ben, 
hatırlatma ihtiyacını hissettim. Bu üslup içinde ifade 
edin efendim. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Dün 
«Ak» dediğinize, bugün «Kara» diyorsunuz. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Teşek
kür ederim. Yalnız, Sayın Bakanın müdahalesi oldu 
Sayın Başkanım. O nedenle, o cevabı vermek mecbu
riyetinde kaldım. Çünkü, çok ısrar ettik buradan: 
«Atatürkçü müsün, değil misin? Bunu söyleyecek mi
sin, söylemeyecek misin» dedik; 40 kere sordum, hiç 
birine cevap vermeden indi. 

ZEKAl YAYLALI (Erzurum) — İstismarcı. 
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, hakların bu tarzda kullanılmasına bu 
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Meclis izin vermemelidir. Çünkü, bu parlamento, de
mokratik düzenin getirdiği, çatısını Mustafa Kemal'
in kurduğu bir Parlamentodur. Gruplar, insanlar, 
haklarını, iktidarlarla, halkla rahat diyaloglar kur
mak suretiyle ifade edebilmelidirler. Gösteri Yürü
yüşlerinin amacı; halkla, gösteri yürüyüşü yapan kit
le arasında bir diyalogun kurulmasını sağlamaktır. 
Ikltiiıdarl'a, gösterü yürüyüşü yapan grupun bir diyalog 
sağlamasını hazırlayabilmek için imkân vermektir. Ne 
kadar rahatlıkla, bu hakkını kullanma olanağını ken
dilerine verir isek eğer, o kadar, iktidar ve halk mü
nasebeti, diyalogu doğar, iktidar veya hak sahipleri 
ile bir kamuoyu diyalogu doğar. Sonra, Anayasa bir 
hüküm sevk etmiş. Bu hüküm boşuna sevk edil
memiştir. 

Madde 28. : «Herkes, önceden izin almaksızın si
lâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir. Bu hak, ancak kamu düzenini 
korumak için kanunla sınırlanabilir»! 

Şimdi, siz 10 gün ertelemekle, hangi kamu düze
nini korumuş olacaksınız? Aslında, kamu düzenini ko
rumuş olmayacaksınız, üstelik kamu düzenini boz
muş olacaksınız. Çünkü, o anda halka, kamuoyuna 
veya iktidara duyurulması gereken, hakkı duyurmak 
gibi bir davranıştan belli bir kesimi alıkoyacaksınız. 
Düzenin bozukluğundan şikâyet eden, kamu düzeni
nin bozukluğundan şikâyet etmek hakkına sahip olan 
bu grupun hakkını, zamanında, kamuoyuna ve ikti^ 
dara ulaştırmasını engellemiş olacaksınız. Anayasa
nın bu hükmüne göre, direnip bu kararı verirseniz, 
bu metni böylece kabul ederseniz, aykırı bir davra
nış içerisinde olursunuz; bizden söylemek, 

Sayın Başkana ve sayın parlamenterlere teşekkür
lerimi ve saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunkaya. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan 

talep var. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Yazılı talep var 

efendim. 
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına, 

Sayın Hatiboğlu, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 

(Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyetini tanzim 
eden kanunun müzakeresini bugün daha çok ciddi
yetle ve daha çok ehemmiyetle yapmaya mecburuz. 



M. Meclisi B : 92 24 . 6 . 1975 0 : 1 

Hani, «maddeleri şöyle tanzim edersek, şu eksikleri 
olabilir mi?» Diye, uzun uzun düşünmeye hacet yok. 
Günlerdir, memleketimizin çeşitli yerlerinde cereyan 
eden hadiseler, bu kanunun ne kadar haizi ehemmiyet 
olduğunu bariz olaylarla göstermiştir. 

Burada, Komisyondan gelen metinde biz bir eksik
lik görüyoruz : Türkiye'miz, 67 vilâyet, 500'ün üze
rinde kaza ve 40 bin civarında yerleşme merkezleriy
le doludur. Düşününüz ki, bu yerleşme bölgelerinde, 
aynı anda birtakım toplantılar düzenlenmiş olsun; 
yalnız söz söylemeyi talep etmek, bu talebi yaparken 
de, Anayasanın 28 nci maddesinin 1 nci bendine sı
ğınmak kâfi değildir. Gerek kanunları ve gerekse 

1 kanunlarda tedvin edilmiş maddeleri tüm ve maksat
larını. birlikte düşünmeye mecburuz. Anayasanın 28 
nci maddesinin 1 nci bendi, söz hürriyetinin, izin 
almaksızın kullanılacağını tespit ederken, 2 nci fıkra-
sıyle de kamu düzenini ihlal etmemeyi esas almıştır. 
O takdirde, üzerinde müzakere yürüttüğümüz kanu
nu tedvin ederken, söz hürriyetine kemaliyle fırsat 
vermekle beraber, kamu düzeninin ihlâlini de önleme
ye Yüce Meclis mecburdur; bunun çarelerini birlikte 
getirme mükellefiyeti altındadır. 

Bu sebeple, çeşitli yerlerde, farz ediniz ki, bir 
günde 5 0 - 6 0 - 1 0 0 yerleşme yerinde, çeşitli maksat
larla gösteriler düzenlenmiş olsun, yürüyüşler düzen
lenmiş olsun. Devlet, bu fikirlerin rahat söylenebilme-
sinin tedbirlerini almakla mükellef değil mi? Tabiî 
mükellef. Ama hangi imkânlarla, hangi usullerle? 
Bir taraftan, «tedbir alalım» derken, icraya tedbir al
ma kolaylığını da vermeye mecburuz esasen. 

Bu sebeple biz burada, Millî Selâmet Partisi gru-
pu olarak, bir eksiklik görüyoruz. 50 - 100 yerde ya
pılacak toplantının tedbirlerinin kamilen ve kemaliyle 
alınabilmesi için, icraya imkân getirmeye mecburuz. 
Dün Gerede'deki hadiselerden üzüntü duyduk ve be
lirttik. Evvelki gün bir başka yerde oldu, büyük üzün
tü duyduk. Bundan sonra olmasını katiyen temenni 
etmeyiz; ama olacak her hadise içimizi parçalar. O 
bakımdan, tedbirini peşin alıp, sonra dizimizi dövme 
ile yüzyüze gelmeyelim istiyoruz. 

Emniyet kuvvetlerinin, tedbir vasıtalarının, her yü
rüyüşün yapılacağı, toplantının yapılacağı yere zama
nında ulaşabilmesinin tedbirlerini bugünden almalı
yız. Kanunlar tedvin edilirken, bu çareler düşünülme
li. Hele, geçen hadiselerden ders alarak, eksiklikleri 
tespit ederek, bugün o eksiklikleri gidermeye mecbu
ruz. O sebeple bir eksiklik görüyorum burada. En azın
dan, mülkî amirlere veya mülkî amirlerin de bağlı 

bulunduğu İçişleri Bakanlığına, birden fazla yerlerde 
yapılacak toplantıların gerekli tedbirlerini almak, fi
kirlerin rahatça söylenmesini, dinleyenlerin huzur içe
risinde dinleyebilmelerini temin etmek için tehir im
kânları verilmeli ve bu o nispette bir süre olmalı ki, 
birçok yerden birden bu tip talepler gelince, içişleri 
Bakanlığı, bunların ne kadar ve nerelerde tehir edile
ceğini tespit edebilmelidir. Bu yolda ümidederim bir 
önerge verilecektir yahut verilmelidir; bu eksiklik 
giderilmelidir. Bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte 
Millî Selâmet Partisi olarak bu maddeyi destekleye
ceğimizi saygılarımla arz eder, hürmetlerimi sunarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan mad
de üzerinde yazılı söz istemim var. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Biz, görüşmeleri Adalet Komisyonundan gelen 
metin üzerinde yapıyoruz. Adalet Komisyonundan ge
len metin 10 ncu madde olarak ve bir fıkra halinde 
tanzim edilerek huzurunuza getirilmiştir. İçişleri Ko
misyonunun bilâhara ilâve ettiği metin, Adalet Ko
misyonunda, bütün arkadaşlarımızın ittifaka yakın 
oyu ile, metinden çıkarılmış bulunuyor. Gerçekten bi
raz önce konuşan Millî Selâmet Partisi Grup Sözcü
sü konuyu huzurlarınıza getirmemiş olsaydı, bende
niz 10 ncu maddenin 1 nci fıkrası üzerinde söz alma
yacaktım. 

Değerli arkadaşlarım, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapma hakkını Anayasamız, kişi hak ve özgürlüğü 
arasında saymıştır. Bu hak, anayasal haklardandır. 
Eğer İçişleri Komisyonunda eklenilen ve Adalet Ko
misyonunda çok haklı olarak çıkarılan fıkra getirilir
se gerçekten anayasal hak olan toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkını bir ölçüde kısıtlamış oluruz. Hak
kın kullanılmasını, yerel idare amirinin takdirine ver
miş oluruz. Ben bunu fevkalâde sakıncalı ve korkunç 
bir yetki olarak telâkki ediyorum. İdare amiri olan 
vali ve kaymakamı, iktidar - muhalefet karşısında 
güç durumda bırakırız. 

Bir defa, eklenmek istenen fıkradaki kelimelerin 
içeriği belli değildir. Herkes, kendisine göre bir yorum 
yapacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün huzur 
içinde yapılması yerine, kanunla kargaşa getirmiş ola
cağız. 
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Değerli arkadaşlarım, Anayasamız, «Devletin ül
kesi ve milletin bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 
sağlığın gerektirdiği haller» diyor. Bu husus Anaya
samızın 11 nci maddesinde mevcuttur. Bu fıkranın 
altına sığınan, hukuk tanımayan bir iktidar, toplantı 
ve gösteriye izin veremez, vermeyebilir. Ne diyebilir
siniz? Eklenmek istenen fıkradaki unsurları kim tak
dir edecektir? Vali veya kaymakam mı? Hayır arka
daşlar. İş başındaki hükümet tayin edecek ve idare 
amirine talimatını verecektir. İdare amirinin haddine 
mi karşı koysun? Karşı koyduğu takdirde ya mer
keze alınacaktır, veyahut da Hakkâri'ye sürülecektir. 
(Gürültüler) Kimin yaptığı belli oluyor arkadaşım, 
kimin yaptığı belli oluyor. İdare amirinin haddine mi 
karşı koysun? Örneğin; İçişleri Bakanı gösteri ve top
lantının, başı açık bayanlar tarafından yapılmasını 
genel ahlâka aykırı görürse, görür ya, neler görme
dik ki ülkede bunu da görmeyelim o zaman ne ola
cak? Toplantı yapılmasına izin verilmeyecek. Olmaz 
böyle şey arkadaşlar. Biz toplantı ve gösteriyi, demin 
de arz ettiğim gibi, anayasal haklardan sayıyoruz. 
Anayasal hakkı, idare amirine, kanundan veyahut da 
hukuktan güç almayan bir İçişleri Bakanının keyfine 
terk edemeyiz arkadaşlar. 

Fıkrayı getirmek isteyenlere sesleniyorum; Adalet 
Partili arkadaşlarıma, Millî Selâmet Partili arkadaş
larıma sesleniyorum : Şimdi iktidardasınız, bu fık
rayı getirmek istiyorsunuz. Bana göre, kanun yapı
lırken, «Muhalefete düşebiliriz, muhalefetteyiz» gibi 
düşünmek zorundasınız. Yoksa kullanmak istediğiniz 
silâh geri teper, günün birinde pişman olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer kanuna bu fıkra ekle
nir ve o şekilde çıkarsa, Sayın Demirel Hükümetinin 
maddeyi çok istismar edeceğinden, gerçekten endişe 
duyuyorum. Kimseyi itham etmiyorum. Hakikaten 
endişe duyuyorum. Endişemin sebepleri var. Bu Hü
kümet kendisini hukuka bağlı ve hukuka saygılı gör
müyor. Danıştay kararlarını, gayriciddî beyanlarla 
uygulamayan Hükümet, anayasal olan bu hakkı kul
landırmaz inancındayım, endişesindeyim. 

Burdur Valisi gibi bir vali, şimdi beyan edeyim, 
bizim bu Valimiz Ankara Valisi oldu. Muhalefete ha
yat hakkı tanımayabilir. İşçi kuruluşlarına göz açtır-
mayabilir. Bu bakımdan maddenin getirilişini sakın
calı görüyorum. Devamlı iktidarda kalacağınızı dü
şünmeyiniz. Bugün iktidardasınız, demin de arz et
tim, yarın muhalefete geçebilirsiniz. Bu, demokratik 

sistemin tabiî gereğidir. Bunu, sizi itham etmek için 
de söylemiyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hak
kı, bütün arkadaşlarımızın, bütün partilerin üzerinde 
ittifak ettikleri gibi, anayasal haktır. Bu hakkı şu ve
yahut da bu şahsın güvencesi altında değil, kanunun 
güvencesi altında tutmak zorundayız. 

Bu itibarla, madde üzerinde verilen, önergeye 
olumlu oy verilmemesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nakiboğlu, bu

yurun. 
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN NAKİBOĞ

LU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

4 ncü madde içinde müzakeresi yapılan toplan
tıların gerek tertip heyeti, gerekse hükümet temsilci
leri tarafından geri bırakılıp bırakılmaması mevzuu, 
bugün veya yeni ortaya atılan bir konu değildir. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun daha evvel
ki tatbikatı içinde, hatta daha ileriye doğru gidecek 
olursak, diğer demokratik memleketlerin tatbikatı 
içinde yeri olan bir konu şeklinde göz önüne gelir. 

Bazı memleketler tabiatıyle ve tam anlamıyle hür 
demokratik nizamı benimseyen memleketleri kasdedi-
yorum, bu hakkı bazen böyle bizde olduğu gibi şart
lara bağlı olarak değil, doğrudan doğruya zabıta ma
kamlarının takdirine bırakmıştır. Mesele, kamu düze
nini korumaktır. Devletin, hükümetin ve devletle hü
kümet otoritelerini temsil eden makamların birinci 
vazifesi, kamu düzenini korumaktır. Kamu düzeninin 
korunması tehlikeye düştüğü anlarda, yahut da tehli
keye düşmesinin muhtemel bulunduğu anlarda, elbet
te, zabıta ve idare gerekli tedbirleri alacaktır. Bu 
tedbirler alınırken, elbette indî ve takdirî bazı esas
lara, kriterlere değil, kanunda yeri olan ve sınırları 
belirli olan esaslara tabi olmak, bu tedbiri uygula
yanlar için ve bilhassa kamu için ve hürriyetlerden is
tifade edenler için son derece önemli bir husustur. 

Bunun için maddeyi, İçişleri Komisyonu iki bent, 
iki fıkra halinde tedvin etmiş. Birincisi, tertip heye
tinin, burada kanunda da şartları gösterildiği üzere, 
4$ saati geçmemek üzere geri bırakabileceği hükmünü 
getiriyor; ikinci fıkrasında ise, mahallin mülkiye 
amirine, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının ge
nel ahlâkın ve genel sağlığın gerektirdiği hallerde on 
günü geçmemek üzere tehir yetkisi tanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun ve şimdi mü
zakeresini yaptığımız hüküm, bir önleyici zabıta pren
sibidir. Herhangi büyük bir arızayı, tehlikeyi, zararı 
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önleme bakımından buraya getirilmiştir. Toplumsal 
hadiseler, bildiğiniz veçhile, eğer disipline edilemezse, 
maazallah, büyük zararlara ve bu zararlardan öteye bü
yük arızalara kadar gidebilir. Çünkü toplumun, bil
hassa tahrik edilmesi anında, nereden başlayıp nere
ye gideceği belli olmayan hareketler, bazan, demok
rasi için, kamu için, devlet için, millet için büyük za
rarlar meydana getirir. 

işte bu zararları daha önceden, eğer bazı belirti
leri mevcut ise, idare ve zabıta, şu hükümde getirile
cek bazı yetkilerle önleme vazifesini üzerine alacak
tır. 

Burada bazı değerli hatipler dediler ki : «Efen
dim, bu yetki mülkî amirlere veriliyor, zabıtaya ve
riliyor; zabıta ve mülkî amirler iktidarın adamı oldu
ğu için bunları kötüye kullanırlar.» 

Bu düşünce tarzı, hiç bir veçhile hukukla bağda
şır tarafı olmayan bir düşüncedir. Çünkü ne idare 
amirleri, ne de zabıta amirleri kimsenin aleti değildir. 
Bilhassa bir arkadaşımın isim tasrih ederek bir idare 
amirini de, bilmem filân vilâyetten geldi, burada şöy
le yaptı, orada şöyle yaptı diye buradan kendini mü
dafaa edemeyecek durumda olan bir arkadaşı teşhir 
etmesini de kınıyorum ve bu şekilde burada konuşma
sının da yakışıksız olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, idare kanuna bağlıdır. İda
re keyfî hareket etmez, edemez. 

işte burada tespit buyuracağınız o hüküm içinde 
idare amirlerinin, zabıta mensuplarının yetkilerini gös
tereceksiniz, o yetkilerin sınırlarını göstereceksiniz ve 
ona göre de ilgililer vazife yapacaklar. Şayet bu sınır
lar gösterilmezse, ancak o zaman bazı takdir ve indî 
şeyler işe karışır, ancak o zaman endişe etmek lâzım 
gelir. Fakat kanunda yetkilerin sınırını gösterirseniz 
ve bu sınırla beraber o hükümleri tatbik edecek insan
ların, ne yolda hareket edeceklerini burada tadat 
ederseniz yahut da çerçeve içine alırsanız, işte o za
man endişe edilen takdiri hal, yahut da politikaya 
alet olma hususu ortadan kalkmış olur. 

Şimdi bir nokta daha kalıyor. Zannediyorum ar
kadaşlarım, toplantı tertip heyetinin 48 saati geçme
mek üzere tehir yetkisine itirazda bulunuyorlar, ama 
idare amirinin tehir etme yetkisine itiraz ediyorlar. 
Bunun da başlıca gerekçesi, iktidarın politikasına alet 
olma. Bu terimi kullanırken de, emin olunuz ben de 
idareden gelmiş bir insanım, üzülerek tekrar ediyo
rum ve şunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki, her 
ne zaman olursa olsun, hiç bir idare amiri şuna buna 
alet olmaz ve olmamıştır. Hatta bu konuşmaları ya

pan arkadaşlarım da - biliyorum - idare amirliği yap
mıştır. Zannediyorum, bilebildiğim kadarıyle, onlar 
da, ancak kanunlarla kendilerine verilen vazifeleri 
ifa etmişlerdir, kimseye alet olmamışlardır. Yine emin 
olsunlar ki, bundan sonra mesuliyet deruhte eden 
idare amirleri, zabıta amirleri veya zabıta mensupları 
da, kanunlarda ne varsa, kanunlar yetkileri hangi sı
nıra kadar tespit etmiş ve o sınır içinde vazifelilerin 
ne yapacağını göstermişse, ancak o suretle hareket 
edeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmaması lâ
zımdır. 

Hukuk devleti, sosyal hukuk devleti diye Anaya
samız ilkesini vazetmiş. Onun için her şeyi biz hukuk 
içinde, kanunî şartlar içinde düşünmeye mecburuz. 
Kanunlarda, elbette yetkiler, yetkilerin sınırları ve o 
yetkiler aşıldığı zaman da mesuliyet ve mesuliyetle 
bera'ber müeyyideler bulunacaktır. Bu, pek tabiî bir 
şekil. Biz eğer yetkililere yahut da vazife yapacaklara 
yetki tanımayacak olursak, bunlar bunu suiistimal ede
cek diye, hukuk dışı bir düşünce içinde bulunuruz. 

Mümkündür, yetki verdiğiniz insan onu suiisti
mal edebilir. Ya bilmemezlikten edebilir, yahut da 
kasdî edebilir. Ama onun da müeyyidesi var kanun
da. Onun için, bu uygulamayı yapacak insanlar mut
laka, kanunda ne yetki verilmişse ne sınırlar çizilmiş-
se, onunla mukayyet kalacaklar ve vazife yapmaya 
çalışacaklar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şekildeki bir sı
nırlamanın, hürriyetleri kısıtlama olduğu şeklindeki 
düşüncelere de hiçbir şekilde iltifat etmiyoruz ve on
ları benimseyemiyoruz. Çünkü, hürriyetler sınırlı ol
madığı takdirde ve o hürriyetler bazı sınırlamalarla 
kullanılmaya müheyya olmadığı takdirde, mutlaka 
başkalarının hak ve hukukuna, hürriyetlerine kolay
lıkla tecavüzü de birlikte getirir. Bu sebeple evvelâ, 
biz toplantı hürriyetini teminat altına alırken, toplan
tı hürriyetiyle beraber başkalarının hürriyetini ve her 
şeyin başında kamu düzenini de korumak mecburi
yetindeyiz. işte bilhassa içişleri Komisyonunun ikinci 
fıkrası olarak burada tespit ettiği hüküm - ki, o Ko
misyonda bulunan arkadaşların çoğu idarede çalışmış 
tecrübeli arkadaşlarımdır, hangi partiden olursa ol
sun - bunu bir zaruret sonucu, memleketin ihtiyacı 
bir hüküm şeklinde düşünmüş ve buraya getirmişler. 
Bu sdbeple bunun günü üzerinde, süresi üzerinde bel
ki bazı no'ktai nazar ihtilâfı olabilir, tartışma olabi
lir; kimisi süre azdır der, kimisi fazladır der; ama 
herhalde makul bir sürenin ve kamu düzeninin bo
zulmak ihtimali olduğu zamanlarda, onu korumak 
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üzere civar vilâyetlerden veya başka yerlerden takvi
ye almak ve kamu düzenini bozdurmamak, diğer hür
riyetleri ihlâl ettirmemek tedbirlerini de, bu İçişleri 
Komisyonunun ikinci fıkra olarak getirdiği hükmü 
Adalet Komisyonunun metnine ilâve edecek olursak, 
o zaman daha sağlam ve daha normal bir iş yapmış 
oluruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Himmetdede 
olaylarını yarattınız Sayın Nakiboğlu. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Yıldırım, siz gö
rüştünüz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Olay
ları yaratmamak için bunları getirmek lâzım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Oğuz, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan madde üzerinde Grupumuzun 

görüşlerini izah etmeye, ifade etmeye çalışacağım. 
Değerli arkadaşlarım, Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşleri Yasası yeni bir yasa değildir. Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı verinceye kadar Türkiye'de idarî 
hayatımızda uygulanan, işlemleri yapılan bir yasadır. 
Anayasa Mahkemesi, yasanın bazı maddelerini iptal 
ettikten sonra, bu boşlukları doldurmak üzere, Yüce 
Parlamentoya yeni bir yasa sevkedilmiştır. 

Bugün Türkiye'de, ister iktidarda olsun, ister mu
halefette olsun, siyasî teşekküller demokratik haya- • 
timizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkiye'nin iktisa
dî ve sosyal yönden kalkınmasına hizmet edebilmek 
için, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde, hukuku ze
delememek suretiyle, hukuka saygınlık göstermek su
retiyle gerekli tedbirleri, yasal tedbirleri, etkin tedbir
leri almak mecburiyetindeyiz. Eğer bu ülkede, Türki
ye'de millî birlik ve beraberliği müdafaa ediyor ve 
muhafaza etmek istiyorsak, her şeyden evvel Türk 
milletinin selâmeti ve saadeti için, huzur ve güveni 
için toplumda yararlı olduğuna inandığımız yasal ted
birleri almak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, hürriyetin hiçbir zaman hu
dutsuz olarak, sorumsuz olarak telâkki edilmesine im
kân ve ihtimal yoktur. Bizim hürriyetimizin hududu, 
başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter. Şu hal
de, demokratik ülkelerde dahi temel hak ve hürriyet
ler hiçbir zaman hudutsuz olamaz. İster vazifeli ol
sun, ister vatandaş olsun herkesin bir ülkede tatbik 

edilen Anayasaya ve yasalara saygınlık göstermesi 
mecburiyeti vardır. Eğer biz Anayasa ve yasalar dı
şına çıkmak suretiyle davranış ve hareketlerde bulun
mak ihtiyacını hissediyorsak, o zaman Türkiye'de 
sorumsuz ve anarşinin yaratılmasına taallûk eden bir 
ortam yaratılmış olur ki, bunun da istikbale muzaf, 
telâfisi gayrimümkün maddî ve manevî zararları tev
lit etmesi mukadderdir. 

1961'den bu yana Türkiye'de yeni bir nizam tat
bik edilmeye başlanmıştır. 1961 Anayasasının esprisi 
içerisinde, bugün Türkiye'de yargı organlarının üs
tünlüğünün, yargı organlarına karşı duyulan saygın
lığın bir ifadesi olarak Anayasa Mahkemesi kurul
muştur, Yüksek Hâkimler Kurulu kurulmuştur. Ar
tık Türkiye'de yasaların tatbik edilmesi sebebiyle, ya
salara aykırılık, Anayasa dışına çıkmak ne fert yö
nünden ve ne de siyasî teşekkül yönünden mümkün 
değildir. Bunun tatbik edilmesine imkân ve ihtimal 
yoktur. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Cephe yönünden? 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Yasalar dışına çık
tığımız takdirde, yasalar dışına çıkan vatandaş, yasa
lar dışına çıkan siyasî teşekküller, karşılarında anaya
sal kuruluşlarını görmek suretiyle davranış ve hare
ketlerini, tasarruflarını, muamelelerini yasalara ve 
Anayasaya uydurmak mecburiyetinde kalırlar. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ya Hükümet çı
karsa? 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun müzakere konusu olan 
bu maddesi, hiçbir zaman Anayasamızın temel felse
fesine ve esprisine aykırı değildir. 

Nitekim, 11 nci maddeden 28 nci maddeye kadar 
olan hükümleri tetkike tabi tuttuğumuz takdirde, 
Anayasamız, temel hak ve hürriyetleri sıralamak su
retiyle bunları hüküm altına almıştır. Temel hak ve 
hürriyetleri, toplantı ve gösteri yürüryüşleri hürriyeti, 
seyahat hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti ve bu mad
deler içerisinde mütalaa edilmesi lâzım gelen hürriyet
lerdir. 

Anayasamız bu hürriyetleri vatandaşlara tanımış
tır, ama bu hürriyetleri hudutsuz olarak, vatandaşın 
kamu kuruluşlarının kullanmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Nitekim, 28 nci madde, kamu düzenini gerek
tirdiği hallerde; 11 nci madde, âmme nizamı, millî 
nizam, genel ahlâk ve ülkenin bütünlüğü ile bağdaş
mayan hareketler ve toplantılar karşısında, bunların 
sınırlarla kayıtlanacağını ifade etmiştir. 
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Şu halde, görüşülmekte olan maddenin Anayasa
ya aykırı olduğunu iddia etmek, kanıma göre gülünç 
bir iddiadır; temel hak ve hürriyetlere de aykırı de
ğildir, 1961 Anayasamızın esprisine de aykırı değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kanun tasarısı 
Parlamentodan çıkıp meriyete girmiş olsa idi, belki 
«Gerede olayları» belki «Diyarbakır olayları» nın 
meydana gelmesine sebebiyet verilmezdi... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Hiç alâkası yok. 
(C. H. P. sıralarından, «Onunla ne ilgisi var?» sesleri) 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Gayet tabiî.. 
Bir dakika Hasan Yıldırım, sayın arkadaşım, ev

velemirde fikir teatisi suretiyle bir neticeye varabiliriz. 
Bu bakımdan, bana sataşmak suretiyle, benim size sa
taşmam suretiyle tecavüz etmek suretiyle meseleleri 
halledenleyiz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
rica ederim. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, yine söylüyorum; eğer bu yasa Parlamentodan 
çıkmış olsa idi, idarenin vazifesi bulunan önleyici 
tedbirler mahiyetinde olarak, Diyarbakır ve Gerede 
olayları meydana gelmezdi. Çünkü, Diyarbakır ve 
Gerede'de vuku muhtemel hâdiseler karşısında, du
rumunu müşahede eden yetkililer, belki bu toplantının 
yapılmasına müsaade etmezdi. Eğer toplantının ya
pılmasına müsaade etmemek gibi bir imkân haiz olsa 
idi, ne vatandaş olur, ne de yaralamalar olur ve ne de 
asayiş emniyeti, can ve mal emniyetini ihlâle müte
dair her hangi bir hâdise meydana gelmezdi... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sen tatbik ede
ceklere bak, tatbik edeceklere.. 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — En demokratik 
ülkelerde bile Anayasal çerçeve dahilinde temel hak 
ve hürriyetlerin muhafazası için yasal tedbirler alın
mıştır. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Nerede o, nere
de?.. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Size bir misalle 
durumu izah ettikten sonra yüksek huzurunuzu terk 
edeceğim. 

Geçen sene NATO toplantısına katılmak üzere 
Londra'ya gitmiştik. Arkadaşım Adana Milletvekili 
Sayın Hulusi Özkul'la birlikte Londra'nın tanınmış 
caddelerinden biri olan Oxfort Street'de bir geziye çık
mıştık; o gün, pazar günü olmasına rağmen iki yürü

yüş tertip edildi. Birisinde, sabahtan öğlene kadar, 
başta bulunan hükümetin davranış ve hareketlerini 
yeren, onları tasvip etmeyen bir talebe grupu gösteri 
yürüyüşünde bulundu, en ufak bir hadise çıkmadı. 

Öğleden sonra yüzbinleri aşan yine başka bir tale
be grupu, Wilson idaresini savunan bir gösteri ve top
lantıda bulundu, yine bir hadise çıkmadı. 

İşte uygar ülkelerin, uygar devletlerin uyduk
ları, tatbik ettikleri hareketlerden bir misal vermek 
suretiyle durumu izaha çalıştım. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Yönetim hükümete ait
tir. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Arkadaşım, yöne
tim Hükümete aittir, ama muhalefet de tamamen 
memleketin menfaatini düşünmek suretiyle bu ülkede 
Hükümete yardımcı olmak mecburiyetindedir. Hiçbir 
zaman demokrasi ne muhalefetten âri olabilir, ne ikti
dardan âri olabilir. İktidar ve muhalefet birbirinin 
mütemmim cüzüdür. Bir paranın yazı ve turası gibi 
birbirine bağlı unsurlardır. Eğer biz bu ülkede mem
leketin kalkınması için, vatandaşın huzur ve güveni 
için çalışmak istiyorsak, millî birlik ve beraberliği 
muhafazaya çalışalım; iktidar ve muhalefet olarak 
memleketin meseleleri üzerinde, sorunları üzerinde el
birliği etmek suretiyle Türk köylüsünün refahı ve saa
deti için gerekli tedbirleri almaya çalışalım. 

Saygılar sunarım. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Siz milleti 
milliyetçi olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyin. 

Teşekkür ederim'Sayın Oğuz. 
Sayın Baloğlu, buyurun efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, Anayasanın 28 nci maddesinden 
kaynak alan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunun Hükümetçe sevk edilen metninde ve en son ka
bul eden Adalet Komisyonunun metninde bulunma
yan bir tartışma içine girdik. Öyle anlaşılıyor ki 
M. S. P., A. P., C. G. P. hazırlamışlar, İçişleri Ko
misyonunda muhalefetimizle çıkarılmış bulunan sı
nırlamayı yeniden madde metnine koydurmaya gayret 
ediyorlar. 

Arkadaşlarım, olayı sükûnetle ve idarî, teknik açı
sından sizlere açıklamak isterim. Hükümet metninde 
yoktu. Bundan evvelki Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununda da bu yetki vali ve kaymakamların 
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talebi üzerine içişleri Bakanınca kullanılabilirdi. Mad
dede daha da ileri gidilerek bu yetki, oradaki mülkî 
amirlere verilme yolunda gelişmektedir. 

Arkadaşlarım, daha evvelki kanunda yer alan ida
re amirinin göreceği lüzum üzerine, siyasal sorumlu
luğu bulunan bakanın takdiri, tartışılabilir. Fakat me
seleye, tamamen politik yönlerden baskılara alet ola
cağı, baskılar altında zedeleneceği, hırpalanacağı mu
hakkak bulunan idare âmirlerinin sokulmasını, son 
derece sakıncalı buluyorum. Uzun süre beraberce kay
makamlık, valilik yaptığımız arkadaşlarımızın, ne ha
zin tecellidir ki, bu mekanizmaya alet olmaları şaşır
tıcıdır. Valilerimiz iktidarın aletidir şeklinde bizim 
partimizden bir söz gelmemiştir; bir arkadaş kastedil
miştir. Bazı arkadaşlarım toplum içerisinde ayrıca
lıkta bulunması, diğerlerinin kıymetine halel getirmez. 
Belki bir arkadaşımız, iki arkadaşımız, üç arkadaşı
mız haysiyetinden, mesleki haysiyetinden yoksundur; 
ama her zaman şu kürsüde ifade ettiğim gibi, büyük 
kitle idarecilerimiz bu haysiyete büyükçe sahiptir, bü
tünlükle sahiptir. Ama gelin arkadaşlarım, Hükümetin 
istemediği bir yetkiyi, daha önce, daha zor tedbirlerin 
gerektiği devirlerde ihtiyaç duyulmayan bir tedbiri, 
idare amirlerimizi zedeleme pahasına devreye sok
mayalım, maddeye koymayalım. 

Arkadaşlarım, Sayın Adalet Partisi sözcüsü ar
kadaşım dediler ki; «Bu bir tedbirdir; niye idare ami
ri alet olsun?;» 

Sayın arkadaşlarım, size mazide «Balıkesir olayı» 
denen, İsmet Paşa'nın Balıkesir'e sokulmaması olayı
nın valisiyle yaptığım konuşmayı isim zikretmeksizin 
arz ediyorum: 

«tsmet Paşa'yı konuşturtmamaya mecburdur; 
çünkü Ankara'dan Balıkesirli filân; - Aman sayın va
lim, bizi beş paralık etme; tsmet Paşayı konuşturt-
ma - dedi» diyen valiyi dinlemiş bulunuyorum. Tesir 
altında kalır arkadaşlar. Bırakırız arkadaşlar, sizin 
partiniz de bırakır, belki yanılırız bizim partimiz de 
bırakır. 

Ben, bir idare amiri olarak konuşuyorum kürsü
de; onun için müsaade edin, şu yetkiyi vali ve kay
makamlarımızı zedeleyecek şekilde kullandırmaya
lım; esasen buna lüzum da yoktur. 

Bir hatip arkadaşım, «Birçok yerde toplantı olur» 
dedi; evet olabilir. Devletin gücü, bütün bu toplantı
larda gerekli tedbirleri almaya yeter. Toplum polisi
miz, en uzak yere, merkezlerimizden 24 saat içerisin
de gider. Zaten 48 saat evvel izin alınacaktır. 

Ben, bir idare amirinin, gerçekten mesleğine dü
kün, tarafsız, dürüst ise, bir toplantı ve gösteri yürü
yüşünde tedbir alamayacağını' kabul edemem arka
daşlar ve cidden mesleğine sadık, mesleğine vakıf, 
mesleğine hâkim bir valinin, bir kaymakamın aksini 
iddia edeceğini de kabul edemem arkadaşlar. 

Bugün, taşıt araçlarımız, vasıtalarımız, kuvvetle
rimiz, haberleşme örgütümüz, Tecemmuat Kanunun
dan, İçtima-i Umumiye Kanunundan, daha evvelki 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun meri ol
duğu zamandan çok daha ileridir. Müsaade ediniz, 
siz sanki devri geriye götürüyorsunuz, gelişen top
lumda bugünkü toplumun ihtiyacı bulunmayan, ge
rekmeyen tedbirleri almaya zorluyorsunuz. Hata edi
yoruz arkadaşlar; yarın biz de bu hata ile getirdiğiniz 
maddelerden yararlanırız, siz hata ettiğinizi anlarsı
nız, ama zaman geç olur. 

Bu itibarla maddenin, etraflıca görüşülmüş bulu
nan Adalet Komisyonundan geldiği şekilde kabulü
nü arz ve istirham eder, saygılarımı sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Köylüoğlu, buyurun efendim. 

HASAN OERİT (Adana) — Üçüncü kişi konu
şuyor Sayın Balkan. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 3 
ncü klişii oluyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanibul). — Sayın Başkanım, 
KomCsyon adına bir uyarıda bulunmak isıttiyoruım, 
'izin verlinsen'iz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — tüzüğümüzün 43 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre Sayın Köylüoğ
lu, Adalet Komisyonumuzun üyes'Mir, raporunda mu
halefet şerh1; yoktur; aykırı tarzda konuşamazlar. Bu 
bakımdan hanıgi yönde konuşacaklarını bildirmelerini 
rica ediiyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara).— 
Ne biliyorsun benlim ne konuşacağımı? (C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Onu listiyorum efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ben de ona baktım, benim de dikkatimi çektiği için 
ona baktım; fakat ben «aslma muhalifim» diye yaz
dığım kanaaltindeytim. Eğer zahmet olmazsa bakınız 
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oraya. Ben, zaten bir şey diyecek değilim, heyecan
lanmayın. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Komisyon Başkan-
vekili arikadaşımın uyanışı yerindedir. Aslında Başka
nınız olarak, ben de konuşan hatiplerin sayısını tes
pitte hataya düşmüş bulunuyorum. Gruplardan son
ra 2 milMVe'k'iili arkadaşıma, kişisel görüşlerini açık
lamak üzere söz vermem icap ederken, zabıtları tet
kik ederken, bir zühul eseri zaltıâlinize de söz vermiş 
bulunuyorum. İfade ettiğiniz gibi, söyleyeceğiniz hu
sus, ileri süreceğiniz husus, maddenin kabul veya red-
'dinide müessir olmayacak İse, Başkanınız olarak beni 
de bu müşkül durumdan kurtarmak içiin lütfen sar
fınazar ederseniz memnun olurum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, dediğiniz doğru; yalnız ben, «as
lına muhalifim» şerhinin, bulunduğu kanaatlirideyiim, 
eğer zahmet olmazsa bakınız. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bakılsın, ben o balkımdan çıkmıştım. Ben de baktım 
ona. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Olsa bile konuşa
maz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Rapora baktık Sa
yın Köylüoğlu, muhalefet şerhiniz yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, Komisyondaki arkadaşlar da bili
yorlar. Ben, orada tek başımaydım Ve bunun muha
lefetini yaptım. Her halde... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Muhalefet şerhiniz 
yok efendim. 

BAŞKAN — Yok, orada da yok, ben de baktım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Vesikalar öyle 

diyor, Yargıtay ve Danıştay da öyle diyor. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim tetkik ediyoruz, 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Peki, güzel, ama 

2 kişiden fazla konuşamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Basılı olan metinde bir muhalefet 

şerhiniz yok. Aslına baktırıyorum, ona göre işlem ya
pacağız ve beni de bu durumldan kurtaracağınızı ümit 
ediyorum. 

Efendim, şimdli işlin doğrusu ortaya çıkmıştır. Eli
mizdeki basılı metinde imzaisı. Vardır; fakat aslını 
dosyadan tdtkİfc ettirdim, orada muhalif olduğuna 
dair şerh yar. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, bu tasarının 4 ncü 
maddesinde.... 

BAŞKAN — Evet, kısaca ifade buyurun efendim. 
Muhalif olduğunuza göre buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Tasarının 4 ncü maddesinde, bu, asıl münakaşa mev
zuu olan fıkra yokmuş; bu İçişleri Komisyonunda 
İlâve edilmiş. İlâve se'bdbin'i de bana şöyle anlattılar. 
Bu şubat ayında 50 küsur vilâyette bazı toplantı ve 
yürüyüşler yapılmıştır, bazı hadiseler olmuştur. Bu 
hadiselerin neticesi bazı vatandaşlarımız hapishaneye, 
bazıları da hastaneye kardırılmışltır. İşte bu maddede
ki eksiklik İçişleri Komisyonundaki arkadaşlarımız 
tarafından görülmüş ve bu ihtiyaca cevap Vermediği 
anlaşılmış ve bunun üzerine bu münakaşa mevzuu 
olan fıkra eklenmiştir. 

Ben bu fıkranın şu sebeplerden ötürü ilâvesi ta
raftarıyım : 

Birçok ilde ve ilin birden çok ilçesinde aynı gün
de, aynı zamanda toplantılar veya gösteri yürüyüşleri 
yapılmasının mümkün olduğunu, son günlerin tatbi
katı göstermiş bulunmaktadır. İdarenin başta gelen 
görevi, Anayasada yazılı olduğu gibi, Anayasanın 10, 
11 ve 28 nci maddesinde yazılı, hak olan toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hürriyetinin hiçbir engelle karşı
laşmadan sükûn ve düzen içerisinde kullanılmasını sağ
lamaktır. 

Sükûn ve düzeni sağlamak üzere, idarenin birta
kım tedbirleri alması, vukuu muhtemel olayları kar
şılaması, toplantı veya yürüyüşleri engellemeye yöne
lecek müdahale ve tecavüzleri etkisiz hale getirebil
mesi için alınacak tedbirlerde, özellikle yeterli mik
tarda zabıta kuvvetini hazır bulundurması ve olayla
rın başlayıp genişlemesi halinde de yardımından fay
dalanabileceği ordu birlikleri gibi diğer güçleri gö
reve hazır bir şekilde tutması icabetmektedir. 

Bu kabil tedbirleri gerektiren toplantıların aynı 
günde yurdun birçok yerinde yapılması halinde, böl
gesinin emniyet ve asayişinden sorumlu olan valiler, 
bu tedbirlerin icabettirdiği kuvveti sağlayamamakta
dır. Nitekim, ben bu Şubat ayında olan hadiseler
den sonra Adıyaman'ın Gölbaşı'na ve Malatya'ya git
tim. Oradaki hadiseleri, mahallinde, devlet memurla
rından ve tarafsız vatandaşlardan dinledim. Bu top
lantı ve gösteri yürüyüşleri kanunlarını Ankara'da, bu 
gösteri yürüyüşlerin çok bulunduğu bölge olan An
kara'da, 4 - 5 sene tatbik ettim. 

Meselâ, Gölbaşı'nda hadise olmuş, tedbirler isteni
len şekilde alınamamış ve bu yüzden bir kısım vatan
daşlarımız hastaneye, bir kısmı da hapishaneye gitmiş. 
Biz istiyoruz ki, hiç kimsenin burnu kanamasın; fakat 
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bu Anayasanın 28 nci maddesindeki hak ve hürriyet 
tam olarak kullanılsın. Yalnız o ikinci fıkra da unu
tulmasın... 

Alınan tedbirler yeterli olmadığı için başlayan 
olaylar kısa sürede genişleyerek çok müessif sonuç
ları doğuracak ve memleketin huzur ve güvenini te
melden sarsacak bir hüviyete bürünebilmektedir. Ee, 
şimdi görüyorsunuz, hepimiz biraz önce burada, bun
dan şikâyet ettik. Hepimiz, Anayasanın 56 ncı mad
desine göre meşru, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurları partileriz. Hepimizin hedefi memle
kete ve millete hizmettir; ama yollarımız ayrıdır, ola
bilir. Tabiî ki yollarımız ayrı olacak. Demokraside 
türlü türlü fikirler olacak. Şurada görünen herkes, 
fikrini, şu çatı altında istediği gibi söylemeli, istediği 
serbestliği bulmalı; yani bu çatının mehabetine uyma
yacak kelimeler ve sözler sarf edilmemeli. Ben fikri
mi söylerim, inanırsınız, inanmazsınız, yanlış olur, 
doğru olur; o bana aittir. Hakikaten, bugün şurada 
cereyan eden hadiselerden sizler gibi ben de üzüntü 
duydum. Vatandaşlarımız da bunu istemiyorlar, di
yorlar ki, mademki demokrasi var, mademki hürri
yet var, mademki hak var; hele burada, hele bu kür-

• sü, bu kürsü mukaddes kürsü, burada nasıl birbirimi
ze karşı gelebiliriz? Ben şunu bunu kınamak için söy
lemiyorum, kim yaptı ise onun için söylüyorum. 

İşte bu hususlar dikkate alınarak, idareye, sırf 
tedbir almak ve ihtiyaç duyulan zabıta kuvvetlerini 
sağlayıp mahalline aktarabilmek imkânını bahşetmek, 
üzere zaman kazandırabilmek için, yurdun birçok yerin
de aynı gün yapılacak toplantılardan bir kısmını ertele-
yebilme yetkisinin verilmesi lâzımdır. Bunu kime ve
riyorum? Bunu Hükümete vermiyoruz ki. Hükümet 
kim oluyor? Baki olan devlettir. Bugün var, yarın 
yok. Nispî temsili kabul etmişiz, siz dün .hükümetti
niz bugün biz olduk. Yarın belki siz olursunuz; ama 
olur musunuz, olmaz mısınız orasını bilmem. (C. H. P. 
sıralarından «Sizden daha iyi oluruz» sesleri, gülüşme
ler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Tabiî olacaksınız, niye olmayacaksınız? 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sizden daha 
iyi oluruz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Onu tabiî büyük hakem, büyük Türk milleti, kimin 
olup olmayacağını o takdir edecektir. Onun kararı... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen tamamlayın 
efendim. Karşılışlı konuşmaya meydan vermeyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim işte ben bu duygu ve düşüncelerle bu fıkra
nın bu maddeye ilâvesini, bu sebeplerden ötürü arz 
ediyorum. Düzen için, Devletin ve milletin bütünlü
ğü için, hak için ve hepinizin, hiç kimsenin burnu 
kanamaması için, üzüntüye gark olmamanız için, 
acımamamız için bu fıkranın ilâvesini istiyorum. Bu 
yetkiyi biz, Hükümete değil, Devletin sorumlu, taraf
sız memurlarına veriyoruz. Çünkü Devleti onlar yö
netirler. 

İşte bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygıları
mı sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Dördüncü madde ile ilgili iki önerge vardır. S- a-

sıyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlnığına 
171 sayılı Kanun tasarısının 4 ncü maddesine 

2 nci fıkra olarak aşağıdaki metnin ilâvesini arz ve 
rica ederiz. 

Ankara Malatya 
İ. H. Köylüoğlu A. Karaaslan 

Ankara Tekirdağ 
H. Özçelik N. İlgün 

Ankara 
O. Alp 

Bir il sınırları içinde aynı günde birden çok top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenmesi halinde 
vali, emrindeki zabıta kuvvetleri ve gerektiğinde ya
rarlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik için
de yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanaatine 
vardığı takdirde bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerin
den bir kısmını 10 günü aşmamak ve bir defaya mah
sus olmak üzere erteleyebilir. 

Aynı günde birden ziyade ilde toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapılmak istenip de toplantı güvenliğini sağ
lamak üzere, ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından tak
viye istenmesi halinde bu isteğin Bakanlıkça karşılana
mayacağı kanaatine varılması halinde de bir kısım iller
deki toplantıların yapılmasına 10 günü aşmamak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelemeye İçişleri Ba
kanlığı yetkilidir. 

Valilerce veya İçişleri Bakanlığınca ertelenen top
lantılara ilişkin erteleme kararlan, gerekçesiyle bir
likte tertip heyetine derhal tebliğ edilir. Valilerce er
telenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına da 
bilgi verilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) —. Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilen 10 ncu 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

tçel Bursa 
İ. Göktepe H. Karaatlı 

Denizli Bilecik 
R. Gencoğlu M. Erdem 

Balıkesir Aydın 
M. K. Alver B. Tozkoparan 

Madde 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki baş
lık ve madde metni 10 ncu madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının geri bırakılması : 

Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı sa
atken evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, be
yannamenin verildiği makama yazı ile bildirilmek 
şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçme
mek üzere geri bırakılabilir. 

Mahallî mülkiye amiri, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın ge
rektirdiği hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşünü, 10 
günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
erteleyebilir. Erteleme kararı, gerekçesiyle birlikte 
tertip heyetine derhal tebliğ edilir ve İçişleri Bakan
lığına da bilgi verilir. 

BAŞKAN — 2 önergeyi aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum: 

(tçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 5 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Her iki önergeye 

de katılmıyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. 
DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
İzah edeyim Sayın Başkan. 

1 BAŞKAN.— Oylamaya geçmiş bulunuyoruz Sa
yın Köylüoğlu, çok rica ederim, kaldı ki önergede 
de imzanız olmadığına göre söz hakkınız da yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Var, var. Önergede imzam var. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmiş bulunuyoruz efen
dim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ve 

4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen 
I var mı? (C. H. P. sıralarından «Yok, yok» sesleri. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu önergeler, benim önergemle diğer 
önerge aynı mıdır? 

BAŞKAN — Ayrı efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Biz önergemizin kabulünü arz ediyoruz. Çünkü bu 
I önerge ile 28 nci maddedeki hak ve hürriyetlerin ku-
[ sursuz, eksiksiz kullanılmasını arzu ediyoruz; yalnız 

2 nci fıkra gereğince de kamu düzeni bakımından 
bazı kanunî kısıtlamalar getiriyor ve bununla memle
ketin huzur ve sükûn içerisinde, yürüyüşlerin ve top
lantıların devam edeceği kanaatindeyiz. Bu hak, bu 
yetki Devletin sorumlu memurlarına verilmektedir, 
memleketin huzur ve sükûnu için «bu elzemdir» di
yoruz. Takdir sizlere aittir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HİKMET BALOĞLU (içel) — Ne oldu şimdi? 
REMZİ ÖZEN (izmir) — Çorba oldu. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Ankara) — Redaksiyon yapmak lâzım. 
BAŞKAN — Önergelerin kabul edilmesi hasebiy

le, Komisyon redaksiyon için maddeyi geri alıyor. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
görüş, Komisyonun değil, Sayın İçişleri Bakanının 

J görüşüdür. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, iki önergenin müşterek ta
rafları var, birbirinin aynı o-lan taraflar var. Bu ba
kımdan bir düzenleme yapmak gerekecek. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, içtüzüğümüze göre 
Komisyonun geri alma hakkı vardır, Hükümete bu 
hak tanınmamış. Bu bakımdan bu işlemi yapmak be
nim için mümkün değil. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Bakan
lar ne zamandan beri önerge geri alıyorlar? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, ben talep etmiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, benim ifade etmek istediğim 
husus şu idi: iki önerge verilmiş, her ikisi de değişik
lik önergesiydi, yüksek heyetinizce kabul edildiğine 
göre, maddeyi kabul edilen değişiklikleriyle oya suna
bilmek için böyle bir imkân aramıştım. Komisyon bu 
görüşe katılmadığına göre, Hükümet olarak yapa
cak... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, bizim geri almak diye 
bir teklifimiz yok, İçtüzüğe göre mümkün de değil. 
Bir redaksiyon meselesidir, iki önergenin müşterek 
tarafları vardır; ilâve kısımlar altına eklenecektir. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Asiltürk. 
Benim ifade etmek istediğim husus da budur. Bu

nu yapmaya ancak Komisyon yetkilidir, ben onu ifa
de ediyorum. Ne maddeyi geri alma, ne de gerekli 
değişikliği, redaksiyonu yapabilme hakkı Hükümete 
verilmiştir, içtüzüğe göre bu hak Komisyona veril
miş bulunuyor. Ben onu ifade ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, mad
deyi bu değişikliklerle beraber Yüce Meclisin onayı
na sunacaksınız. Sizin yapacağınız bu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tabiî, tabiî 
öyle olmalı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kimisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Efendim, burada 
Komisyon geri almadan yana değildir. Sayın İçişleri 
Bakanı redakte edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. 
Sonradan Sayın Köylüoğlu'nun sunduğu önerge ka
bul edilince, bir cümlenin oraya montesi gerekmiş
tir. 

Komisyon geri alma kararında değildir efendim. 
Sadece redaksiyonu gerekir. 

BAŞKAN — Redaksiyona taraftar mısınız? 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz arkadaşımın 

düşündüğü gibi düşünüyorum. Şunu diyebilirdim: 

«Maddeyi önergedeki kabul edilen değişikliklerle oy
larınıza sunuyorum» ve neticeyi de oylarınızla izhar 
ederdiniz; ama hadise öyle olmadı. Hükümet geri al
ma gibi bir hava içine girdi. Halbuki aslında da öyle 
değildi. Sadece bir redaksiyon için bunu yapıyordu. 
Komisyon önergenin aleyhinde oldu, önergeye katıl
madığını ifade etti. Katılmayınca aradaki o nüans 
farkına göre bir yanlış işlem yapmamak için bende
niz ilgili arkadaşlarıma da sordum; ama şimdi öyle 
anlaşılıyor ki, mesele kendiliğinden halledildi. Hükü
metle Komisyon sadece bu redaksiyon işlemini yap
mak ve maddenin yeni metnini oylarınıza arz edilebi
lecek hale sokmak için anlaşılmış bulunuyorlar. Müsa
ade ederseniz, bir - iki saniyelik iştir, bunu hallede
lim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önergelere 
uygun şekilde yeniden okutuyorum. 

Madde 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık 
ve madde metni 10 ncu madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının Geri Bırakılması : 
Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı 

saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, 
beyannamenin verildiği makama yazı ile bildirilmek 
şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçme
mek üzere geri bırakılabilir. 

Mahallî mülkiye amiri, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın ge
rektirdiği hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşünü, 10 
günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
erteleyebilir. Erteleme kararı, gerekçesiyle birlikte 
tertip heyetine derhal tebliğ edilir ve içişleri Bakanlı
ğına da bilgi verilir. 

Bir il sınırları içinde aynı günde birden çok top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenmesi halinde 
vali, emrindeki zabıta kuvvetleri ve gerektiğinde ya
rarlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik için
de yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanaatine 
vardığı takdirde bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden 
bir kısmını 10 günü aşmamak ve bir defaya mahsus 
olmak üzere erteleyebilir. 

Aynı günde birden ziyade ilde toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapılmak istenip de toplantı güvenliğini sağ
lamak üzere, ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından tak
viye istenmesi halinde bu isteğin Bakanlıkça karşılana
mayacağı kanaatine varılması halinde de bir kısım il
lerdeki toplantıların yapılmasına 10 günü aşmamak ve 
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bir defaya mahsus olmak üzere ertelemeye İçişleri Ba
kanlığı yetkilidir. 

Valilerce veya İçişleri Bakanlığınca ertelenen top
lantılara ilişkin erteleme kararları gerekçesi ile birlikte 
Tertip Heyetine derhal tebliğ edilir. Valilerce ertele
nen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığıfla da bilgi 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — 171 sayılı ve Gösteri Yürüyüşü Hür

riyeti hakkındaki Kanuna 11 nci madde olarak aşağı
daki madde eklenmiştir. 

Madde 11. — Şehir ve kasaba içindeki genel yol
lar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu 
maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyan
namelerde, ayrıca, 4 ncü madde gereğince ilân olunan 
yollar ve istikametlere uyulmak şartıyle, yürüyüşe 
geçmek için seçilecek toplanma yeri ile takip oluna
cak yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır. 

Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapı
lacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hükümleri
ne tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, yü
rüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri, takip 
olunacak yol ve dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. 
Yürüyüş yapılacak yol birden fazla ilden geçiyorsa, 
bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğine 
verilir. Beyannameyi alan valilik, yürüyüş yapılacak 
yolların geçtiği illerin valileri ile temas ederek, yürü
yüş yolunu, istikametini, dağılma ve trafik düzenini 
ve yürüyüşün güvenlik içinde yapılmasını sağlamak 
üzere lüuzmlu tedbirleri tespit ve gerekçeli olarak ya
zı ile tertip heyetine duyurur. 

Tertip heyeti, toplantı yöneticileri ve Hükümet 
komiseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri 
yürüyüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum: 

Şahısları adına Sayın Reşit Ülker, Sayın Hasan 
Yıldırım, Sayın Hikmet Baloğlu. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ülker vazgeçtiler. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım da vazgeçtiler. 
Sayın Baloğlu? Yoklar. 

Gruplar adına söz isteyen? Yok. 
Madde üzerinde söz isteyen yok. Önerge yok. 
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda saat 18.30, bir
kaç madde daha var kanun tasarısının ikmali için. 
Yalnız gündem dışı konuşmalar sırasında cereyan 
bazı olaylar dolayısıyle Adalet Partisi Grup Başkan-
vekili... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ara verme
yelim Sayın Başkan, şu kanunu bitirelim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, eğer saat 19.00'da 
şimdi arz ettiğim hususları ikmal etme imkânını bah
şedeceğiniz vaadinde bulunursanız, o zaman kanun 
tasarısının tekemmülü için elimden gelen gayreti sarf 
ederim. Yalnız aynı oturum içerisinde halletme du
rumunda kaldığım bir hususu, arkadaşlarıma da za
bıtları tetkik ettikten sonra gerekli işlemi yapacağımı 
vaat etmiştim. Her ikisini de yapabilme imkânını ba
na sağlamış olmanız lâzım. 

Eğer maddeyi görüşür de saat 19.00'a geldikten 
sonra bana «Ekseriyet yok» derseniz veyahut da ye
ni bir oylama ile müzakerelerin devamı imkânım ver
mezseniz, beni arkadaşlarıma karşı mahcup düşürdü
ğünüz gibi, Tüzük hükmünü de yerine getirmiş ola
mam. 

Esasen cereyan eden müzakerelerde o kadar çok 
şeyler söylendi, o kadar girift şeylerin içinde kaldık 
ki, zamanında müdahale etme imkânını bulamadığı
mız için de tarizlere maruz kaldık. Bu bakımdan mü
saade ederseniz 20 dakika gibi bir zaman kalmıştır. 
Bu işlemi yapalım, gelecek Perşembe günkü oturum
da bunu 5 - 10 dakika içinde zaten hallederiz, bir gün 
fark eder. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Senato görüşemez. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sa
at 19.00'dan sonra devamı için bir önerge gönderiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge, bir talep olur
sa onu oylarım, ona göre de işlem yaparım. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Uzatma ka
rarı alalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim talep olmadan benim ya
pacağım hiçbir şey yok. 

Sayın Çakıroğlu, bir talep olursa onu oylarım efen
dim. 
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Muhterem arkadaşlarım, önergede «İki madde 
var» diye ifade ediliyor. Daha, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 
8 nci, 9 ncu, 10 ncu ve 11 nci maddeler var. Bu du
rum karşısında... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Yetişir Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim. Devam edelim, 
saat 19.00'da verilmiş olan önergeyi Yüksek Heyeti
nizin tasvibine sunarım, ona göre de muamele yapa
rım. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 14 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

13 ncü maddede yazılı hallerden her hangi birin
de mahallin en büyük mülkiye amiri veya yazılı ya
hut acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kay-
dıyle şifahî emirle görevlendireceği en büyük zabıta 
amiri veya zabıta amirlerinden biri toplantı veya yü
rüyüş yerine gelir. Gelişini münasip şekilde bildirir. 
Kalabalığa, kanuna uyarak dağılmalarını ve dağıt
mazlarsa zor kullanılacağını topluluğun duyabileceği 
vasıtalarla ihtar eder. Kalabalık dağılmazsa zor kul
lanılarak dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi okutulan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 13 ncü madde
sine (ç) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir. 

ç) 4, 7, 11 nci maddeler gereğince belirtilen yer
ler dışında; 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
171 sayılı Kanun tasarısının 7 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde düzenlenmesi arz olunur. 
Saygılarımızla. 

Ankara Malatya 
İ. H. Köylüoğlu A. Karaaslan 

Ankara Ankara . 
O. Alp H. Özçelik 

Tekirdağ 
N. îlgün 

Madde 7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 13 ncü madde
sine (ç) ve (g) bentleri olarak aşağıdaki bentler ek
lenmiştir : 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen 
yerler dışında; 

g) Toplantı ve yürüyüşün 10 ncu maddeye da
yanılarak valilik yahut İçişleri Bakanlığınca ertelen
mesi halinde bu kararı veren mercilerce tespit edilen 
erteleme süresi sona ermeden; 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul ettiğiniz bu değişiklik şekliyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 18 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede ter
tip heyeti üyesi olarak gösterilen veya toplantı yö
neticisi olarak görevlendirilenlerden, aynı maddede 
belli edilen nitelikleri haiz bulunmayanlar, toplantı 
veya yürüyüşün yapılması halinde, üç aya kadar ha
pis ve beş yüz liradan bin beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen 
toplantı yöneticileri ile aynı madde gereğince yöneti
cileri toplantı yerinde bulundurmayan tertip heyeti 
üyeleri hakkında üç aydan altı aya kadar hapis ve 
bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezası hük 
molunur. 

Hükümet Komiserince toplantı veya yürüyüşün 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için gö
revlendirilenlere, bu görevlerini yaptıkları esnada ce
bir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuv
vet sarf etmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiille
ri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Ülker, Sayın Yıldırım, Sayın Baloğlu. 

Grup adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Altunkaya, buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT ALTUN-
KAYA (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Bir kıyaslama olanağı sağlamak amacı ile size iki 
ayrı kanunun metinlerinden birkaç satır okumak su
retiyle derdimi anlatmaya çalışacağım. 

Bu kanunlardan biri, 27 Mayıs 1325 tarihli İçti-
maatı Umumiye Kanunu. Şimdi bakınız tçtimaatı 
Umumiye Kanununun tertip ettiği ceza miktarına: 
(Maddeyi böyle tümü ile okumanın fazla faydası 
yok; aşağı, yukarı birtakım şartları kıyaslanarak ge
tirilmiş zaten; ama ceza hükmüne bakalım.) 

«İlmühaber veya zabıt varakası olmaksızın vuku-
bulan içtimalar, Hükümetçe men edilir ve mürettiple-
ri bir haftadan bir aya kadar hapis ile veya üç altın
dan, veya üç altından 15 altına kadar cezaî nakti ile 
mücazet olunur» 

Bu, 27 Mayıs 1325 tarihli Kanun. Şimdi bugün 
24 Haziran 1975, getirdiğimiz hükme bakalım. Üçün
cü fıkrayı okuyorum: «8 nci maddede yazılı görev
leri yerine getirmeyen, toplantı yöneticileri ile aynı 
madde gereğince yöneticileri toplantı yerinde bulun
durmayan tertip heyeti üyeleri hakkında 6 aydan 1 
yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» 

Hilâfet devrinde bile halka reva görülmemiş böy
le bir hükmü, böyle bir fıkrayı hilâfetin kaldırıldı
ğından 50 yıl sonra bir parlamentonun kabul edebi
leceğine inanmak benim için mümkün değil. (M. S. 
P. sıralarından gürültüler) Sizin için mümkün oldu
ğunu çok iyi biliyorum, emelinizin, hedefinizin ne 
olduğunu çok iyi biliyorum; ama biliniz ki, o karan
lık yollarda kendiniz boğulacaksınız. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Ağzına . 
alma onu. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Biz Atatürk'ün 
çocuklarıyız, sen öğren. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ata
türk'ün çatısını çattığı bu Parlamentodan, Atatürk'ü 
öğreneceksiniz, böyle söyleneceğini öğreteceğiz, tek
rar tekrar söyleyerek. Öğreneceksiniz, hiç başka kur
tuluş yolunuz yok. Ben öğretmeye bile kalkıyorum, 
öğreneceğim bir şey yok. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Biz Atatürk'ün 
çocuklarıyız sen öğren. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ata
türk'ün çocukları iseniz bunu öğrenmelisiniz, ikmal 
edelim. Buna rey vermezsiniz her halde. Buna rey 
vermeyeceğinizi umarak kalkıp konuşuyorum. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — İpotek mi koya
caksınız? 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Hayır, 
hayır hiçbir hakkım yok. Hiç kimsenin üzerine hiç 
bir ipotek koymak, hakkını kabul etmek mümkün de
ğildir bu kürsüden; ama sizin oy vermeyeceğinizi 
umarak konuşuyorum. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Fal
cı mısın falcı, nereden biliyotsun? 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sizinle 
bir filmde karşılaşmıştık galiba. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı konuş
mayın efendim. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Önerge 
üzerinde bir mukayese örneği vermekle görevimi za
ten yaptım. 

BAŞKAN — Düşüncelerinizi maddeler hakkın
da ifade edin efendim, karşılıklı görüşmeyelim. 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Af 
edersiniz Sayın Başkan, olanak bulamıyorum, yani 
zaman zaman... 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Bitti za

ten, söyleyecek bir şey kalmadı. İki ayrı kanun ara
sındaki mesafe uzun ve siz yüz yıllar geriye doğru 
gidiyorsunuz, yolunuz açık olsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunkaya. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 

hakkım var. 
BAŞKAN — Not edeyim efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Bir yıldan beri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu olmadığından büyük bir boşluk var, ortada. 
Halen vukubulmakta olan, memleketin altını üstüne 
getirmek isteyen bazı hevesliler, bu boşluktan fayda
lanarak tenkid ettiğimiz, birbirimize durduğumuz ha
diseleri yaratmaktadırlar: Her kanunun muhakkak 
bir müeyyidesi olmalı. Yukarıdan beri toplantı, gös
teri yürüyüşlerini yeniden tanzim ettik, buraya ka
dar geldik. Bu kanunu uygulayan, bu kanun gereğin
ce toplantı gösteri yürüyüşünün tertip heyeti olan, 
yöneticisi olan kişiler kanunda koyduğumuz nitelik
leri haiz olmazsa, uydurmasyon kişiler olursa, mak-
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satİı kişiler olursa, çıngar çıkarmak, ortalığı bulan
dırmak isteyen kişiler olursa ne olacak? Bu nitelikle
ri, kanunun aradığı nitelikleri haiz olmayanlara ceza 
vermeyelim mi? 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Asalım (!)... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Kendimize ge

lelim. Böyle sahte tertip heyetleri olabilir, böyle sah
te yöneticiler olabilir, kasıtlı... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, düşüncelerinizi ifade 
edin efendim. Lütfedin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
Binaenaleyh, kanunun 7 nci maddesinde aranılan 

tertip heyeti ve yönetici niteliklerini haiz olmayanla
ra, bu maddede sayılan cezalar az bile, madde aynen 
geçmelidir. Bu cezalar çok az bile. Memleketi bü
yük anarşiye sürüklemek maksadıyle bir gayenin ta
hakkuku maksadıyle toplantı gösteri yürüyüşü yapa
na 3 ay hapis, 1 000 lira ceza vereceksin. Adamcağız 
bunu göze alır; o takip ettiği gayesini tahakkuk ettir
mek için göze alır. Binaenaleyh, bu maddedeki ceza
lar çok az tutulmuş olmasnıa rağmen, hiç olmazsa bu 
maddedeki cezaları aynen geçirelim, cezaların karşı
sına çıkmayalım, insanları rayda tutan, kanun niza
mında tutan, nihayet müeyyidelerdir, 

Maddenin aynen geçmesini uygun buluyoruz, te
şekkür ederim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Bu az bile diyordun 

ya? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Az az, hiç 

olmazsa bu geçsin. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nakiboğlu, bu

yurun efednim. 
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN NAKİ

BOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Çok kısa olarak maruzatta bulunacağım. Biraz 
evvel konuşan değerli arkadaşım İçtimaatı Umumiye 
ve Tecemmuat Kanunu hükümlerinin müeyyidelerini 
burada, 171 sayılı * Kanunun şartları içinde, müeyyi-
deleriyle beraber mukayese ettiler. Arada çok büyük 
bir zaman farkı var. Kanunlar zamanın şartları için
de, zamanın ihtiyaçlarına cevap vermek için yapılır. 
Yüce Heyetiniz, Parlamentomuz, bir kanunu tedvin 
ederken elbette müeyyidesini de düşünecek. Kanun 
tekniği ve hukukun bir prensibi olarak bu müeyyide

nin takdirinde, burada ceza hukuku doktrinlerini sa
yacak değiliz, ama içtimaî fayda prensibi bugün en 
galip bir prensip olarak alınmakta, içtimaî fayda ve 
bilhassa suçun bir daha işlenmemesi bakımından 
bir ibreti müessire olması şeklinde müeyyideyi de tes
pit ve tescil edecektir. Bu ceza hukukunun önemli bir 
kuralı. Bunun dışında başka bir şey düşünmek de 
mümkün değil. Yalnız şu noktayı arz edeceğim: 

Maddenin son bendi, «Bu kadar fahiş ağır ceza 
olur mu» şeklinde tenkid edildi. Yalnız muhterem 
milletvekilleri, burada bir delil ve delil tespitine mani 
olma hali mevcut. Ceza hukukunun umumî prensip
leri içinde delili yok etme gerçekten ağır bir müeyyi
de ile tecrim edilmiştir, ama burada delili tespit ede
cek bazı hareketlere mani olma, hatta onları ortadan 
kaldırma gibi bir fiili hafif, yani kabahat nevinden 
bir suç saymak ve o şekilde ceza takdir etm'ek hem 
ceza hukukunun umumî prensiplerine uymaz, hem 
de daha çok burada tenkidi yapan arkadaşlarımın 
da şikâyet ettikleri gibi bazı hallerde suç olan fiille
rin delili niteliğinde olan burada gösteriyor kanun, 
teknik araç ve gereçlerle toplantı ve yürüyüşün tes
pitinde görevlendirilenlere şiddet, tehdit, nüfuz mü
essir kuvvet kullanma halini de elbette ceza hukuku
nun umumî prensipleri içinde cürüm nevinden bir suç 
saymış ve o şekilde de burada müeyyidesini getirmiş
tir. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Nakiboğlu. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu madde ile evvelce, Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununda mevcut olmayan iki fıkra ile iki 
ceza hükmü getirilmektedir. Evvelâ şunu belirtmek 
isterim ki, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
nun çıkmasından bugüne kadar böyle iki maddeye ih
tiyaç bulunmamış olması üzerinde ciddiyetle durmak 
lâzımdır. Yine bir şeyi burada ifade etmek isterim. 

Ne kadar uygulanmaz, ne kadar tarifi belli ol
mayan hükümler getirirsek, hem Yasaya karşı say
gıyı yitiririz, Parlamentoya karşı saygıyı yitiririz, 
hem de bunu uygulayacak kimseler uygulamazlar. 
Uygulamaya gitmezler ve uygulandığı zaman açık 
adaletsizliği dolayısıyle de o üzerinde uyguladığımız 
kimselerin vicdanında ve toplumun vicdanında tortu 
bırakır. 
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Şimdi bunlardan bir tanesi, yeni fıkra, «7 nci mad- I 
de gereğince verilecek beyannamede tertip heyeti 
üyesi olarak gösterilen veya toplantı yöneticisi olarak 
görevlendirilenlerden, aynı maddede belli edilen ni
telikleri haiz bulunmayanlar...» Cezası üç aya kadar 
hapis. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kasdettikleri şey, ter
tip üyesi olarak gösterilen kimse medenî haklarını 
kullanma ehliyetine sahip olmayan bir kişi olursa (o 
bahsettikleri madde 7 nci madde), bir de orada ikâ
metgâhı olmazsa, yani bu şartlarda kişileri göstermiş 
olmak suç sayılıyor. 

Değerli arkadaşlarım; toplantıların hangi şartlar 
altında, hangi koşullar altında yapıldığını biliyoruz. 
Umumiyetle, bir derneğin daha yüksek kademelerin- j 
de bulunanlar kalkıyorlar, geliyorlar; orada hemen 
bir tedarikâta geçiyorlar ve liste yapıp veriyorlar. 

Şimdi, getirilen bu hüküm, o kimsenin ya nüfus 
kâğıdını görecek, ehliyeti olup olmadığına ait nüfus 
kâğıdını görmesi lâzımgelecek. Yani «gel bakalım, 
nüfus kâğıdını görelim» diyecek. Diğeri de, orada ikâ
metgâhı olup olmadığını tespit edecek. Orada ikâmet
gâhı var diye biliniyor. Bugün bizim, birbirimizin 
dahi kesin ikametgâhını bilmemize imkân yok. ika
metgâh dediğimiz şey, değişken bir şey, bilmemize 
imkân yok. Bugün muhtardan almıyor. Birçok muh
tar da mahkûm ediliyor, ikametgâhı orada olmadığı 
halde muhtar tarafından beyanname verildi diye, ika
metgâh ilmühaberi verildi diye. Şimdi, burada böyle 
bir suçu getirmenin nesi olabilir? Yani, böyle bir suç 
getirilebilir. Ama burada biz ne diyoruz : «... Haiz 
bulunmayanlar, toplantı ve yürüyüş yapılması halin
de, 3 aya kadar hapis»' Âdeta biçimsel bir suç. Yani, 
bunun hangi şartlar altında olup olmadığını aramak
sızın suç haline getiriyoruz. Onun için burada arka
daşlarımızla birlikte yaptığımız teklifte diyoruz ki : 
«... beyan edilmiş ise, bilerek göstermiş veya beyan 
etmiş olanlar, bir aya kadar hapis ve 250 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur»' Böylece 
kanunda boşluk diye gösterilen, bir bakıma boşluk 
diye kabul edilebilirse, makul bir ceza ve makul bir 
cezaî hükümle - yani kasten yaptıkları takdirde - ce
zalandırılmış oluyorlar. Bir teklifimiz bu. 

2 nci fıkraya gelince : «8 nci maddede yazılı gö
revleri yerine getirmeyen toplantı yöneticileri ile ay
nı madde gereğince yöneticileri toplantı yerinde bu
lundurmayan tertip heyeti üyeleri.» 

Değerli arkadaşlarım; «Yöneticileri toplantı yerin- j 
de bulundurmayan tertip heyeti üyeleri...» Ne gücü | 

vardır tertip heyetinin ki, oradaki yöneticileri orada 
bulundurmamış olacaklar. Ne yapabilirim tertip he
yeti olarak? «Arkadaş burada bulunacaksın» derim. 
Bulunacak olan kimselerden seçerim, ama burada bu-
lunmamışsa, hangi kuvvetle ben onu orada bulundu
rurum? Ve bulundurmadığımdan dolayı nasıl ceza
landırılırım? Bu, tatbik imkânı olmayan bir şeydir, 
tatbike geçildiği takdirde, adaletsizlik yapılacak bir 
şeydir. Evet, tertip heyeti için de, bir lâubalilik gös
terilmişse, buna karşı bir ceza getirilsin, ama belli 
olsun, «suçun unsurları»: dediğimiz şeyler" belli olsun. 
Buna karşı da bir öneri veriyoruz, diyoruz ki : «Aynı 
madde gereğince, yöneticileri, toplantı yerinde bulun
durmak için gerekli olanları yapmayan tertip heyeti 
üyeleri» Yani tertip heyeti üyesi haber verecek, teb
liğ edecek, adam gönderecek; bütün elinden gelenleri 
orada bulundurmak için yapacak. Eğer yapmışsa suç 
olmayacak. Yapmamışsa, tertip heyeti üyesi haber 
vermemiş, tebliğ etmemiş, o olayın icabı gereken ne 
ise gerekenleri yapmamışsa ceza vermek mümkündür. 
Biz bunu, böyle, «toplantı yerinde bulundurmayan 
tertip heyeti üyeleri» gibi uygulanması imkânı olma
yan, uygulandığı takdirde de adaletsizlik getirecek 
bir hükmü değiştiriyoruz ve cezayı da gene tatbik edi
lebilir, yargıçların, savcıların, polislerin, bütün ida
renin rahatlıkla tatbik edecekleri bir seviyede bir ce
za getiriyoruz, «3 aya kadar hapis ve 250 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası» diyoruz. 

Eğer lütfeder, Komisyon olarak. Genel Kurul ola
rak iltifat ederseniz, bu cezaları ortadan kaldırmıyo
ruz, fakat makul bir hadde ve unsurları belli bir hale 
getirmiş oluyoruz. 

Teşekkür öderim değerli arkadaşlarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
iSöz sırası Sayın Yıldırım'ındır, buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayua Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, bendeniz, maddeye bağlı kalmak 
suretiyle düşüncelerimi kısaca arz edıeylim. 

İçişleri Komisyonunda, 8 nci maddede sözü edi
len cezaların hadleri yüksek tutulmuştu, Adalet Ko-
trfeyonunda parti farkı, mensup olduğumuz parti 
farkı gözetmekslizün bütün arkadaşlar fitillere karşılık 
ceza üzerinde ittifaka Varmış bulunduk. Adalet Ko-
mlisıyonunldan gelen 8 hdi maddenin metni, üç ftüH ce
zalandırmış oluyor : Birlisi, tejftöp heyeti ve yönetici 
niteDiklerii taşımayan (İki bunlar kanunun 7 nçi mad-
d!esiind)e sıralanıyor) medenî hakları haliz olmayan 
kimselerin toplantı için müracaat etmeleri faainıdte, 
üç aya kadar hapis ve para cezası tayin ediliyor. Ma-
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luanuâlinii'Z, hapsin asgarî haddi 7 gündür, gayet uy
gundur. Şimdi faiz bir toplantının, yahut da gösteri
rim selâmetle yapılmasını münhasıran mülkî ârnlirle-
re, askerî erkâna bırakıyoruz ama bu arada toplantı 
için müracaat eden tertip heyetli ile yönetidileririin de 
görevlerini müdrik olması gerekir kanısındayım. 

Bu balkımdan birindi fıkranın, Adalet Kom'issyo-
nundan geldiği şjeklilde geçmesJi daha uygun ölür de
ğeri arkadaşlarım. 

İkinci fıkra, görevinli yerine getirmeyen, yönetici
leri olay yerinde bulundurmayan tertip heyetin£n fii
line ma'tuftur. Içlişleri Komisyonunda cezanın asgarî 
haiddi altı aydan başlıyordu. Adalet Komisyonunda 
bunu biz fahiş gördük, üç aya indlird'ik. Şahsî kanım 
da budur. Tatbikattan gelen bir arkadaşınız sıfatıyle, 
hatta uygulama yapan bîr arkadaşınız sıfatıyle, mad

denin Adalet Komisyonundan geldiği şekilde geçme
sinde yarar vardır. Toplantının huzur içeıMnde ya-
pılhıasını istiyoruz. Saldırganlar çıkınca kürsüye çı
kıyoruz, «saldırganlar demokrasi düşmanıdır» diyo
ruz, «toplantının yapılmasını ihlâl etmişlerdir» diyo
ruz. Ama, bu tip saldırganların fiilleri, veya toplan
tıyı huzur içeri'slinde yapması içlin görevlini yerine ge
tirmeyen yönetici ile tertip heyetinin faillerinin asga
rî bir ceza ile cezalandırılması doğru değildir kanı
sındayım. 

Üçüncü fıkra, hakikaten, toplantıda delillerin tes
pitine matuftur, yerindedir. 

Madden'in, şahıs olarak, Yüce Heyetinizden geçi-
rilmesli idin oy kullanacağımı, saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Saat 19.00'a gelmiş bulunuyor. Gö
rüşülmekte olan kanun tasarısının bitim/ine kadar... 
(C. H. P. sıralarından bir grup üye ayağa kalkarak 
çoğunluğun bulunmadığını ifade ettiler). 

Sözümü bitirelim efendim müsaade ederseniz. Ta
sarının bitimline kadar çalışmaların devam etmesi hak
kında önergeter vardır. Fakat, müşahede ediyorum k'i 
şu anda 11 arkadaşımız ekseriyet olmadığı yolunda 
ayağa kalkarak işarette ve ikazda bulunmuşlardır. İç
tüzük gereğince yoklama yapılacaktır. 

Adana il'inden başlanarak yokl'ama yapılacaktır. 
Önce itirazda bulunan arkadaşların isimlerini oku

yorum. 
Sayın Selçuk Erverdi, Sayın Neddet Uğur, Sayın 

Osman Çrtırık, Sayın Hasan Cerit, Sayın Turgut Al-
tunkaya, Sayın Necati Cdbe, Sayın Em'in Sungur, Sa
yın Ramazan Yıldırım, Sayın Hikmet Baloğlu, Saym 
R'emzii Özen, Sayın Reşit Ülker. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında Sa
yın Başkan... Saat 19.00'a geldi Yoklamanın devamı 
idin, .«yoklama bitene kadar uzatmayı oya sunuyo
rum»' demeniiz lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun diniliyorum efendüm. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Saat 19.00'u geçti, 

yoklama yapabilmenliz için dahi Genel Kuruldan ka
rar almanız lâzım. Zaten itiraz C. H. P. grupundan 
geldi. Saat 19.00'u geçti, «yoklamanın devamını oya 
sunuyorum» demen'iz lâzımdı. 

BAŞKAN — Hatip kürsüde konuşurken sözünü 
k'es'ip de... Saatler zaten birfairinii tutmadı, ben'im 
önümdeki saatle o ayrı, kolumdaki da ayrı, neye gö
re muaimele yapacağım? Önümdeki resmî saate göre 
muamele yapıyorum. Yani, bunun usulle ne alâkası 
var. Usule uyduğumuz takdirde burada çoğunluk ola
cak veya olmayacak mı? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben size yardım 
etmek istedim Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Ben de anlıyorum efendim. Hangi
sine göre? Oraya baktım başka, önümdeki saate bak
tım başka, kolumdakine baktım yiine başka. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
siize yardım İçin arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. Her 
zaman yardımınızı rica ediyorum ama, yoklamaya 
devam etme mecburiyeti de vardır. 10 sayın üye iti
raz ettiği için, çoğunluk olup olmadığı hakkında, yok
lamaya devam ediyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlem'i faitmiştlir... 
OĞUZ AYGÜN (îzmür) — Saym Başkan, benim 

zabıt ne oldu? 
BAŞKAN — Yapılan yoklama netticestinde ekse

riyetimiz olmadığı anlaşıldığından, gündemimizde yer 
alan sedihti yapmak ve denetimle ilgili düğer husus
ları görüşmek üzere oturumu 25 . 6 . 1975 Çarşamba 
günü saat 15.00te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.32 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan l asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAtR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasraa ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amaciyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması 
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando ad» 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları 
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amaciyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü 
zs daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığım araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amaciyle Ana 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amaciyle Anayasanın 88 nci .Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet 
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Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümerve.13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya

pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısınma el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fmdik ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SOR ULAK 

î. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-
îitlanna yapılan zamlara dair Gümrük vs Tekel Ba 

<anından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îîcin'in. man-

umlyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen -
'erine yan ödeme verilmesine da»r Başbakandan .sözlü 
-ortı önergesi (6:67) (*') 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îiçin'm. Dev-
ec memurlarındın kesilen % 5 keseneklere dair Ma-
<iye Bakanından sözLi soru önergesi (6'*?) ?'*') 

4. ~ fotan bu! Milletvekili Doğan özmnçvun, iş-
;ilerin konut kredisine dair Çalışma Babanından söz-
!ü çoru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaîiirmn, Of--
cak Pazara dair Devlet Bakanı v& Başbakan Yardım
cısından sözlü sora önergesi <6'71) (*,s 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandernir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

'*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruyu çevrilmiştir. 
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7. — îstanbui Milletvekili Engin Unsal "in, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaşîııma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen, ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

M. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin. 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)_ 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MlT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imanı kadrolarına d*ir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
,6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17£ — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Kaş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
banından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
lak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz-
üi soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
Havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt-
;e tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
u önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu-
ızm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-

aa dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru, 
önergesi. (6/66V 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki br müteahhidine iliş-
<in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
*oru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 



36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da dik) 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so/u 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'rn, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro 
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve SosyaJ Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözJü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/104) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 



65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115 \ 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yem giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
tstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
3akanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (67151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136^ 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, tstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
«özlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Milli Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 



92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'ın, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbislere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMJ önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. —'• Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157> 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
donen vatandaşların getirdikleri hurmalann imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından söziü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) '(*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 



117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak' inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. S(6/İ94) (*) 

120. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/1 79) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — izmir .Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
rımdan sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (•) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

135. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

136. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından söidü Koru
su (6/196) 

137. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER ÎSLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
< . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
İmarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974, 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö-
iüm 500 m2 iik kısmının Ankara Belediyesine Sa

tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 



Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143; (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
i . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101 'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) 

6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi: 3 . 6 . 1975) 

7. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

9. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'm eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba

zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

11. — 22. 11 .1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 12. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun-tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

13. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

15. — 17.3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi :16 . 6.1975) 

16. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 1 6 . 6 . 1975) 
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17. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanı hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

18. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65 ve 65 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 11 . 6 . 1974 ve 17 .' 6 . 1975) 

19. — 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değişti
rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması
na; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletveki
li Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ile 
Sağlık ve Sosyal işleri ve Plan Komisyonları raporla
rı (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66 ve 66 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1974 ve 
1 7 . 6 . 1975) 

20. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî Hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

21. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun değişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/287) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1975) 

23. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

24. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Plan komisyonları raporları. (1/286, 2/133) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1975). 




