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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Genel Kurulu ziyaret eden Fransa Millet Mec
lisi Birinci Başkanvekili François Le Douarec baş
kanlığındaki Fransız Parlamento Heyetine, Başkan 
tarafından hoş geldiniz denildi. 

19 Eylül 1976 pazar gecesi vefat eden Aydın Mil
letvekili Kemal Ziya Öztürk için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında kanun teklifinin (2/644) 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 Eylül 1976 Çarşamba günü saat? 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.01 'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe 

yılı Kesinhesabına ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/684) (Plan Komisyonuna) 

2. — Ege Üniversitesinin 1972 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/685) (Plan 
Komisyonuna) 

Yazılı Sorular 
3 . — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gire

sun Et Kombinasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1401) 

4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gire
sun Peynir - Tereyağ Fabrikasına ilişkin Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1402) 

5. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 1976 
yılı tütün avansına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1403) 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, anason 
alımına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1404) 

7. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Fethiye 
Kız Gölü İçme Suyu Projesine ilişkin Köy İşleri Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1405) 

22 . 9 . 1975 Çarşamba 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, 1897 sayılı Kanunun uygulama şekline ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1406) 

9. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Adana 
Merkez ilçesine bağlı bazı köylerin elektrik ve su du
rumlarına. ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1407) 

10. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, T. C. D. D^ Genel Müdürlüğü müfettişlerinin 
durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1408) , 

11. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Albay-
rak, Çukurca ve Uludere Jandarma komutanlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1409) 

12. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1410) 

13. — Elâzığ Milletvekili A. Orhan Senemoğlu' 
nun, Elâzığ olaylarına ilişkin içişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1411) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mikail ilçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1412) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekill Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 136 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin, isimleri okunduk
ça, yerlerinden, burada olduklarını beyan etmelerini 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE'NEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim? Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, ge
çen tutanak hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanun tekli
finin tümü üzerindeki gruplar ve Sayın Bakanın ko
nuşmaları bitmiştir. 

Sayın Bakandan, kanun teklifi ile ilgili soru sorma 
işlemine devam ediyoruz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
zabtı sabık hakkında bir açıklama yapmak istiyo
rum; geçen 135 nci Birleşimdeki tutanak hakkında 
bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer üyeler; 
'Dün gürültülü geçen celse dolayısıyle, aslımda, 

nedenlerinin, birleşimi idare etmeye gayret sarfe-
den Adalet Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Çakmak' 
m durumuyle, tarafsızlıktan uzalk tutumuyle ilgili ol
duğunu belirtmek isterim. Bunun sonucunda (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler ve «Yulh» sesleri) Sa
yın Çakmak, aslında... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, nasıl 
söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Ölçen... 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir açıklama

da bulunacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim? 
IBAŞKAN — Zaptı sabıkta, şahsınız için geçen hu

suslarda açıklama yapabilirsiniz. Başka türlü konuş
manıza imkân veremeyiz ef endim< 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (DeVamla) — Arz ediyo
rum efendim. 

Aslmda, Sayın Çakmak, Meclisi yönetirken tarafsız 
davranmış olsa idi, bugün yapmak medburiyetinde 
kaldığım açıklamayı dün yaparak... (A. P. sıralarından 
'gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen efendim, açıkla
manızı rica edeceğim. Yeniden münakaşaya imkân 
vermeyelim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (DeVamla) — Eğer, Başkan, 
dün celseyi yöneten Başkan Sayın Ahmet Çakmak ta
rafsız davranmış olsa idi, bana Söz vermeniz suretiyle 
ıbuigün kürsüyü işgal etmek mecburiyetinde kalmaz 
idim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Zaptı sabık hak
kında! 

BAŞKAN — Sayın Ölçen.., 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Dün açıkla

mamı yapardım ve bugün... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım, çok rica ederim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözümü kesmek... 

BAŞKAN — Açıklamanız mevzuunda rica ediyo
rum., 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Açıklamayı 
yapmak için gerekçemi arz etmek istiyorum Sayın 
Başkanım, 

BAŞKAN — Gerekçeye lüzum yok eferidim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamlla) — Aslında, ne-
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den açıklama yapmak ihtiyacı duyduğumu Yüce Mec
lise arz etmek isterim Sayın Başkanım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Zaptı sabık hakkın
da, zabıt hakkında konuşsun! 

AL! NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Zabıt hak
kında konuşacağım Sayın Aygün. 

Dün, 135 nci Birleşimde Meclis Başkanı bana hi
taben eğer söz vermiş olsa idi, böylece tarafsız dav
ranma durumuna geçmiş bulunsa idi, o zaman şu ifa
desine gereken cevabı verecek idim. Sayın Başkan 
bana hitaben şunu belirtmiş oluyor (A. P. sıraların
dan gürültüler), zabıttan okuyorum efendim... 

(BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen okuyun efen
dim, 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Zabıttan oku
yorum öf endim : 

«Rica ediyorum, bir milletvekili gibi hareket edi
niz» demiştir. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri, gü
rültüler) 

Aslında, Sayın Başkan, eğer bir Başkan gibi hare
ket etse idi, o takdirde böyle bir sözü bir milletveki
line sarf etmek ihtiyacını hissetmez idi. 

Aslında ben, daima, bir miUetVekıilinin, bu Mec
liste değil, bu Meclisin dışında bile nasıl hareiket et
mesi lâzım geldiğini bilen bir arkadaşınızım. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Ne Gerede'de elime tabanca 
almış bir arkadaşınızım ve ne de... (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın ölçen, sözünüzü 
kesiyorum efendim, kesiyorum. Bir dakikanızı rica 
edeceğim. î 

Sayın Ölçen, madde sarih efendim. Yalnız şahısı- I 
nızı ilgilendiren hususlarda açıklama yapın. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şahsımı ilgi
lendiren konuya cevap veriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, okuyun, ona göre | 
açıklama yapın kâfi, 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Başka
nım, şahsımı ilgilendiren cümleyi okumama izin ve
rir misiniz? 

BAŞKAN — 'Evet, 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şahsımı üf
lendiren cümleyi Okuyorum ve bu cümleye karşılığı 
veriyorum efendim, 

Şahsımı ilgilendiren cümle şu; Başkan, yani dün 
celseyi idare eden taraflı Başkan şöyle diyor : «Rica 
ediyorum, bir milletevkili gibi hareket ediniz, Jçtüzüğe 
uyunuz:», | 

IBAŞKAN — Tamam... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aslında, bir 

milletvekilinin İçtüzüğe uyabilmesi için, Başkanın, o 
mi!etvekiline, İçtüzüğe uygun olarak söz vermesi 
icap eder idi. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, konuşmama izin vermezlerse... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 

ifade mi alıyorsunuz? Konuşmasına müsaade edin. 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyiniz, ikimizin 
arasında devam ediyoruz efendim. Size ne? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Dinleyeceğiz, 
dinlemeye geldik. 

IBAŞKAN — Dinliyorsunuz, susarsanız dinlersi
niz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzükte bunun 
yeri neresi? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — İçtüzüğe uyu
yorum Sayın Aygün. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, tutanaktaki yeri okuyayım izin verirseniz? 
'BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Devam edi
yor : «İçtüzüğe uyun efendim, İçtüzüğe uyun, lütfen 
uyun, lütfen uyun... (Gürültüler) Buyurun efendim, 
devam edin, sorunuzu sorun». 

Aslında.., 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yanlıştır o, yanlış

tır Oi 
BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahale etmeyin efen

dim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, Ada
let Partisi Grupunu sükûnete davet eder misiniz Sa
yın Başkan? Adalet Partisi Grupu benim sözlerimi 
dinlemek istemiyor ise, benim susmam gerekir diye 
Tüzükte bir madde var mı Sayın Başkan? Lütfen sü
kûnete davet ediniz, sussunlar ve benim nasıl cevap 
vereceğimi dinlemek imkânını kendilerine versinler 
efendim. (A. P. sıralarından «Konuşamazsın» sesleri) 

Konuşacağım efendim, Sayın Başkanım, açıklama 
hakkını kullanacağım, 

'BAŞKAN — Sayın ölçen, Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim? 
Açıklama yapmadım Sayın Başkanım; sadece, tuta
nakta benimle ilgili olan cümleyi okudum. 

'BAŞKAN — Tamam efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi, bu 

cümleye açıklamamı sunuyorum efendim. 
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BAŞKAN ~ Lütfen efendim, lütfen... Sadece 
açıklamanızı rica edeceğim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aslında... 
ıİLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Açıklama yapamaz 

efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Açıklama ya

payım Sayın Ertem, izin verirseniz. 
BA'ŞKAN — Sayın Ölçen..* 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Konuştur

muyorlar ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin de...., 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Müsaade et
sinler Sayın Başkanım, konuşayım. Konuşmamı be
ğenmeyebilirler; ama hiç oteazsa, dinlemeyi kaibul 
etsinler Sayın Başkanım. (A. P. sıralarından gürültü-
îerj 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Konuşmalarınız İç
tüzük çerçevesinde olacak olursa... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (DeVamla) — Sayın-' Başka

nım, Sayın Aygün bir şeyler söylüyor. İzin verirse
niz, o da benden sonra kürsüye çıkarak kürsüde ifade 
etsinler; ama yerinden konuşma olanağından vazgeç
sinler efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Konuşmayı sizden 
mi öğreneceğiz? (A. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aslında, Cum
huriyet Halk Partisi milletvekili olarak.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikanızı rica ede
ceğim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekili olarak... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, beni din
ler misiniz efendim, dinler misiniz bir dakika? Bir da
kikanızı rica edeceğim. 59 ncu maddeyi okuyorum 
efendim ': 

<̂ Bir milletvekili veya bakan, kendisine ait olup, 
geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanatının 
düzeltilmesi hakkında söz isterse..» Bir mevzuun dü-
zelıtülmes'ini rica edeceğim. Siz, sizin için söylenmiş olan 
ıbir sözde, milletvekili olarak durumunuzu izah eden 
cümlelerinizi rica ediyorum. Başka türlü... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (DeVamla) — Sayın Başka
nım o cümleyi sarf edemedim. 

BAŞKAN — Başka türlü konuşmaya imkân yok
tur. Sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalırım. Böyle 
bir üzüntüyü doğurmayın efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Saym Başka
nım, izin verir misiniz?.. Saym Başkanım, ben o cüm
leyi okuyarak, bunun gerisinde bulunan manayı, bütün 
ağırlığı ile, dün celseyi idare eden taraflı Başkana iade 
ettiğimi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, bir dakika. Şim
di bu cevap verme şeklinde değildir. Size ait olan 
ıbir cümlenin veya herhangi bir sözün doğrudan doğ
ruya açıklamasını istiyorum. Başka türlüsüne imkân 

• veremem efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Saym Başka

nım, ikazınıza teşekkür ederim. Eğer sözümü kesmez
ler ise, sizin bana verdiğiniz talimata uygun hareket 
ederek, ne söyleyeceğimi söyledikten sonra kürsüyü 
terkedeceğim. Lütfen Adalet Partisi Grupu sükûnet
le dinlesinler. (A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
usul hatası yapmaktasınız. Zaptı sabıkta bir yanlışlık 
yoktur. Eğer bir yanlışlık var ise, bunun açıklaması kı
sa yapılarak bitirilir; şöyle veya böyle diye uzatıla
maz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan siz 
misiniz, Saym Aygün mü? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan inmemi isterse inerim; ama Oğuz Aygün inmemi 
istiyor diye kürsüden inmem. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, o sadette konuşmak 
suretiyle işi temin etmeye çalışıyoruz; siz... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ama efendim... 
BAŞKAN — Müsaade edin . efendim, müsaade 

edin. Evet... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hatip konu

şuyor Sayın Başkan, hatip konuşuyor, 

BAŞKAN — Efendim, 59 ncu maddeyi okuyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Saym ölçen, 
Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Dinliyorum 
efendim, rica ederim buyurun. 

BAŞKAN — Şimdi, spz verdiğime' pişman etme
yin, çok rica edeceğim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Konuşmama 
müsaade etmiyorlar Sayın Başkan. Bir tek cümle sar-
ıf edeceğim. 

BAŞKAN — O cümlenizi söyleyip düzeltin. Aksi 
takdirde, sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğım. 
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AUt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, ne 
Söyleyeceğim anlaşılmadı. Tutanakta benim açıklama 
yapmamı zorunlu gösteren ithamı Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. Buna izin vermelerini Adalet Parti
si Grupundan rica ediyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Beyefendi bakınız... 

'BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, ko

nuşmamı istemiyorsanız Sayın Başkanım, inerim; ama 
Adalet Partisi Grupundan milletvekili arkadaşlarımı 
konuşmamı istemiyor diye kürsüden de inmem. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... Yalnız 
açıklama mahiyetinde bir tek cümle rica ediyorum ve 
ondan sonra sözünüzü keseceğim efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yalnız açıkla
ma mahiyetinde efendim. Ne söyleyeceğimi de şaşırı
yorum, o kadar çok müdahale ediyorsunuz ki Sa
yın Başjkan. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz efendim... Sayın Ölçen, 
lütfen.., 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bugün celseyi büyük bir tarafsızlıkla idare edi
yorsunuz, size müteşekkirim. Ama, dün bana «Ibir 
milletvekili gibi hareket ediniz» diyen Sayın Başka
na, bunun altındaki manayı iade ederek tam bir mil
letvekili giibi hareket ettiğimi ve bu nedenle, ne Mec
lis içinde, ne Meclis dışında, ne Gerede'de tabanca 
taşımadığımı arz ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BASRA'N — Teşekkür ederim. 

2. —JBir önceki birleşimi yöneten Başkanvekili Ah
met Çakmak'ın, geçen birleşimle ilgili açıklaması. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, söz 
liıstiyorum. 

V — GÖRÜŞ 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edir
ne Milletvekili İlhamı Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun teklifi ve A. P. Grupu Başkanvekili 
Oğuz Aygün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şev
ket Kazan ve 142 milletvekilinin olağanüstü toplan
tı önergesi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Bugün ne sı
fatla kürsüye çıkıyor Sayın Başjkan? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Samimiyetle ifade edeyim ki, dünkü birleşimdeki 
idare tarzım, Yüce Heyetinizin de müşahede etmiş 
olacağı gibi, tamamen içtüzüğe, teamüllere ve tatbi
kata uygundur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Yine samimiyetle ifade etmek isterim ki Sayın Öl
çen'in beyan ettiği husus zabıtta vardır ve kendi oku
dukları zabıt, konuşmalarıyle çelişki halinde olduk
larını ortaya koyuyor, 

Zira, «Bir milletvekili gibi hareket ediniz, içtüzü
ğe uyunuz» dedim. Sözümün manası, gayesi bellidir 
ve bu çatı altında oturan hiçbir arkadaşıma başka 
bir niyet taşımaksızın hitap ederim. Bunu bilhassa be
lirtmek Merim. 

Bunun yanında... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

ÎBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Bir baş
kan gibi hareket etmediniz. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Müsaade bu
yurun; bunun yanında sözümün geçerliliği o kadar 
ıbellidir ki, Sayın Ölçen bugünkü konuşmasını dahi 
içtüzüğe aykırı olarak yapmıştır. Herhangi bir kas
tım yoktur, tamamen içtüzüğe, teamüllere ve tatibika-
ta uygun hareket ettim. Çünkü, bu nöbetin bitece
ğini ve yine bu çatı altında hizmet gören arkadaşlarla 
yüz yüze olacağımı, hayatta karşılaşabileceğimd, bu gi
bi yerlerin herhangi bir meseleye vesile ittihaz edilme
yeceğini bilebilecek bir arkadaşınızım. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Tamam efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Çakmak'la Gerede'de karşılaşmak istemem. 

ILEN İŞLER 

gündeme alınma önergesi (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(D 

BAŞKAN — Devlet Güvenlik Mahkemeleri ko
nusunda soru soran sayın üyelerin isimlerini oku
mak..., 

(1) 396 S. Sayılı basma yazı 21 .9 E 1976 tarihli 
135 nci Birleşim tutanağına eklidir* 
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NtHAT SALTIK (Tunceli) — Gerede'de millet
vekili gibi hareket etseydi. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, lütfen yerinize otu
run efendim. Yerinize oturun diyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Sayın Saltık, size, yerinize 
oturun diyorum, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş 
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sorulara 

geçmeden önce, Meclis İçtüzüğüne aykırı bir işlem 
yapmamak için sayın Başkanlığı uyarmak istiyorum. 

Anayasa Komisyonu bir karar vermiştir; o ka
rar za'tıâlinize, Başkanlık Divanına sunulmuştur. 
O karar, kanun teklifinin tümünü ilgilendiren bir 
karar olduğu içindir ki... 

BAŞKAN — Sorulardan sonra o işi düşünece
ğim efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz efen
dim, mesele biterdi. 

BAŞKAN — Bitmez efendim, müsaade edin. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Şu meseleyi halletmedikten sonra 

başka türlü bir söz veremem efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çok rica 

ederim sayın Başkan, soru işleminin devam etmesi 
demek, kanun yapmak prosedürünün devam etmesi 
demektir. Oysa, Anayasa Komisyonunun aldığı ka
rar, kanun teklifinin burada görüşülüp görüşülme
yeceğine ait temel bir karardır. O karar burada 
Başkanlık tarafından uygulanmazsa, o zaman de
vem edersiniz ama uygulanacaksa, kanun komisyon
da görüşülecek demektir. 

Lütfen, sorulara geçmden önce esas meseleyi hal
ledin. ; 

BAŞKAN — Efendim, düne kadar yapılan 
müzakerelerde bir neticeye varmış ve onun da mü
nakaşasını daha evvelce yapmıştık. 

Şimdi... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yeni bir 

karar geldi komisyondan sayın Başkan? 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, komisyondan yeni gelen bir yazının sunuş
larda okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Ben bir defa okuyacağım, ondan 
sonra size haber vereceğim efendim, (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) | 
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Sayın milletvekilleri, Komisyondan gelmiş olan 
önergeyi okudum. Bu durumda henüz daha tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiş değil. Bunları tamam-
la'duktan sonradır ki, önerge dikkate alınacak, ona gö
re, önerge için yapılacak işlem söylenecektir. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

İBRAHlM AKDOĞAN (Kocaeli) — Olamaz 
efendim, olamaz. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan örnek var, örnek. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Komisyondan gelmiş olan önergeyi okuduğunuzu be
lirtiyorsunuz. Komisyondan 'bir önerge geldiğine za-
tıâiiniz vasıtasıyle Meclis ıttıla kesibediyor; ama öner
ge nedir? Evvelemirde önergeyi tutanağa da geçirin. 

BAŞKAN — Ne zaman tutanağa geçireceğimi 
ben biliyorum efendim. İçtüzüğe göre, müzakeresi 
devam eden bir meselemiz mevcuttur. Bunu tamam
ladıktan sonra, oylamaya geçmeden evvel, bunun' 
hakkındaki işlem öyle yapılacaktır. Başka türlü yap
mamıza imkân yok, O zaman hiç bir müzakereye 
başlayanlayız ve her müzakere için de, komisyonlar
dan gelecek olan raporları okumak suretiyle, bir tek 
müzakerenin içine girmemiz mümkün değildir. Bi
naenaleyh, ikmal etmedikçe herhangi bir işlem yap
mama imkân yoktur efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
belki başlamamak gerekecek, komisyonun görüşüne 
uyacaksınız. 

BAŞKAN — O zaman zaten oylanacak efendim. 
Oylandığı zaman mesele hallolur. Sualleri sormakta 
bir mahzur yok. Suallere devam edeceğiz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, o za
man sualler olmayabilirdi. 

BAŞKAN — Olmasaydı, olmasaydı. Biz tümü 
üzerindeki... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yasa tamamlan
madan... Müsaade edin sayın Başkanım, bir dakika... 
Belki de 41 nci maddenin sonu görüşülmüş olurdu 41 
maddelik bir tasarı veya teklifte ve böylece iş bitmiş 
olurdu. Ondan sonra mı okurdunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylama zamanları
mız var. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, iddia 
şudur : Komisyon diyormuş ki - ben de koridordan 
öğreniyorum1 - «Bu meseleyi Genel Kurul görüşe
mez, bana verin.»' 

Böyle midir, değil midir? Evvelâ bunu... 
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BAŞKAN — Onun için ayrıca müzakere açacağız 
efendim. Müzakere açılacak bir mevzuu, birinci me
seleyi bitirmeden halledemem efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sizin iyi niyetinize ve tarafsız hareketinize sonsuz 
güvenimiz var. Şimdi, İçtüzüğün 89 ncu maddesi 
«Oylamaya geçilirken» hükmünü getirmemiştir. Ba
kınız efendim : «Esas komisyon veya hükümet, ta
sarı Veya tekliflin tümünün, belli bir veya birkaç mad
desinin komisyona geri verilmesini, bir defaya mah
sus olmak üzere isteyebilir», yani, «Tümünün müza
kereleri bitsin, ondan sonra isteyecek» diye bir hü
küm yok. 

'BAŞKAN — Veya «bitmesin»' diye de isteyecek 
bir hüküm yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, şimdi burada müzakereleri devam ettirirseniz 
şu sonuç doğar, hatırlatmak istiyorum1, takdir size 
ait. 

BAŞKAN — Evet, evet dinliyorum efendim'. 
HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Gereksiz yere 

Meclisin zamanı alınır. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Allah Allah! 

- HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yasa üzerin
de gereksiz konuşmalar yapılır. Çünkü, komisyona 
alma yetkisi, esas komisyonun hakkıdır. O halde, 
esas komisyon, komisyona almak için raporu Baş
kanlığınıza sunduktan sonra - önerge değil o, rapor -
evvelâ yapacağınız işlem budur; müzakerelere gerek 
yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, yapacağım iş
lemleri biliyorum^ Binaenaleyh, ben müzakereleri 
devam ettirdikten sonradır ki, Komisyon raporu üze
rinde görüşlerimi arz edeceğim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Tutumumda bir yanlışlık olduğuna 
da kani değilim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, ol
maz. Şimdi arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kani değilim efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış, sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, iddia edebilirsiniz; ama 

ben de aksini iddia ediyorum, tutumumda bir yan
lışlık yok. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Öğrenmemek 
suçtur, bilmemek suç değildir sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş... 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kanım, soru sorma hakkı bendenizdeydi. Saat 7'ye 
geldiği için suallerimi sayın Bakana tevcit etmeden, 
sayın Başkan oturumu talik etti. 

BAŞKAN — Efendim, benim elimdeki listeye 
göre... 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Efendim, 
lütfediniz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Tutanaklarda var, ka
yıtlı sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz sorularınızı sormuşsunuz, sayın 
Bakan cevap verecek. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Bir tanesini 
sayın Bakana tevcih etmeden, saat 7'ye geldiği için 
talik edilmişti. 

BAŞKAN — Daha kaç tane sorunuz var efendim? 
Bİr sualiniz mi var? Üç tane daha sorunuz var idi; 
vakit dolduğu için tamamlayamadığınızı ifade ediyor
sunuz. Peki suallerinizi sorun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan kürsüye gelsin. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kan, geçen oturumda Meclisi yöneten sayın Başkan-
vekili, sayın Bakanın rahatsızlığı sebebiyle oturarak 
sorulara cevap vereceği hususunu zapta geçirtti. Sa
yın Karaca hasta değil, sağlıklı Allaha şükür. Lütfe
din, kürsüye gelsin. Biz milletvekili olarak Parlamen
toya saygı gösteriyorsak, burada herkes, Bakan, Baş
bakan, Yüce Meclise saygı göstermek mecburiyetin
dedir. Lütfen kürsüye gelsin, karşılıklı suallerimizi 
soralım ve cevaplarımızı alalım. 

BAŞKAN — Peki, peki. Buyurun sayın Bakan, 
kürsüden... (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Yalnız, sayın Bakan, bütün soru sahiplerinin so
rularını not aldıktan sonra da cevap verebilirsiniz; is
men teker teker verebilirsiniz. Tek tek sual sormak 
ve tek tek suallere cevap vermek işi uzatıyor. Bina
enaleyh, mümkünse o şekilde cevap verin efendim. 
Yani, hepsini şimdi ben okuyacağım, hepsinin sualle
rini not alacaksınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Siz Başkan olarak nasıl takdir ederse
niz öyle olsun efendim. 

BAŞKAN — Evet eferidim, buyurun. Sayın Emin 
Bilen Tümer, buyurun efendim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sizin tutu
munuzdan dolayı zatıâilnize ve kürsüye çıktığından 
dolayı sayın Bakana teşekkür ederim. Dün bu neza
keti maalesef bu Mecliste göremedik. 
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CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bendenizin de zatıâlinizden, Bakanla ilgili bir sualim 
var., 

BAŞKAN — Efendim, sualleri daha evvel tespit 
etmişiz. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hayır, Bakanla il
gili, Bakanın kürsüye çıkmasryle ilgili. Zatıâlinizden 
bir konuyu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 

şimdi bir hükümet tasarısı ortada yok. Bu teklifleri 
de, mevcut teklifi de hükümet görüşmemiş; hükümet 
adına beyana yetkili midir, değil midir? Hükümet 
adına beyana yetkili olmadığı kanaatindeyim. Hükü
metin burada Bakan olarak da temsili usulsüzdür. 
Zatıâlinizin, sayın Bakanı kürsüye çıkarması da usul
süzdür. Tasarı yok; teklifleri hükümet konuşmamış. 
Hükümet bu konuda beyanda bulunamaz. Yani, hü
kümetin görüşü yok ki, görüş beyan etsin. O itibar
la... 

BAŞKAN — Efendim, dün hükümet, görüşünü 
belirtmişti. O görüşü belirttikten sonra hükümete su
aller tevcih edilmeye başlamış. Hükümete sual tevcih 
edildiğine ve hükümet de görüşlerini ifade ettiğine 
göre, yapılan işlemde bir usulsüzlük yoktur. Lütfen... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hayır sayın Baş
kan. Bir maksatla sormuyorum, vuzuha kavuşturmak 
için soruyorum. Tarafsızlığınıza kaniim. 

BAŞKAN — Ben de ifade ettim efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hayır. Dün yapı

lan bir usulsüzlüğü zatıâiliniz devam ettirmeye mec
bur değilsiniz. 

'BAŞKAN — Hayır efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Tasarının hükü

mette görüşülmediği dün burada Adalet Bakanı tara
fından beyan edilmiştir. Tasarı yok, teklif de görüşül
memiştir. Güven Partisinin teklifi başkadır, A. P.'nin-
ki başkadır. Hükümet adına beyanda bulunulamaz. 
Yani, ortak görüş yok ki... 

BAŞKAN — Efendim, müzakere başlamış ve Hü
kümet de yerini almış olduğuna göre, bu usul devam 
edecektir; usulsüzlük yoktur. Bundan evvel, İçtüzü
ğün 38 nci maddesine göre doğrudan doğruya Genel 
Kurula inmiş olan kanun teklif ve tasarılarının mü
zakeresinde devamlı olarak hükümeti muhatap edin
mişiz, komisyonu değil. Binaenaleyh, Hükümet yeri
ni almış ve bu kanun teklifi konuşulurken mütalaa
sını beyan etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde 
hiç bir müzakere yapma imkânını bulamayız. (Gü
rültüler) 

Müsaade edin, müsaade edin devam edelim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Tamam sayın 

Başkan, bir şeyi tespit ettik; ama görüşü olmayan 
hükümete görüş beyan ettiriyorsunuz. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hayalî, afakî 
oluyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Emin Bilen Tümer, buyurun 
efendim'. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Bir konu husu
sunda aydınlanmam çok yararlı olacak sayın Baş-
'kan. 

BAŞKAN — Müsaade edin, suallerden sonra, su
allerden sonra efendim. Mevzuu dağıtmayalım, mev
zuu dağıtmayalım efendim. -

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Hayır sayın Baş
kanım, çok önemli. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Konuyla 

alâkalı efendim. 
BAŞKAN — Size söz vermedim. Rica ediyorum... 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Meclisin çalışma
sı bakımından çok önemli, müsaade ediniz arz ede
yim. 

BAŞKAN — Efendim, ne arz edeceksiniz? 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Arz etmek iste

diği husus şudur sayın Başkanım : Dün burada de
ğişik bir Bakan bulunuyorlardı. O değişik Bakan bu
rada görüşlerini bildirirlerken, «Bakanlığımın görüşü
dür» diye 163 ncü maddede kanaatini izhar ettiler. 

Bugün yeni bir Bakan burada bulunduğuna göre, 
bundan evvelki 'Bakanın 163 ncü maddedeki görüş
lerini benimseyerek mi gelmişlerdir, yoksa her Ba
kanın çıkıp bütün maddeler hakkında, Hükümet gö
rüşü olmadan, görüş beyan edecekleri bir müzakere 
usulü mü olacaktır? 

BAŞKAN — Her Bakan kendi Bakanlığı için de
ğil, hükümet için konuşuyor efendim. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Öyle demediler 
efendim. 

BAŞKAN — Biz onu o şekilde kabul ediyoruz. 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Lütfedip açıklar

larsa, kendilerinden dinlersem çok memnun olurum. 

BAŞKAN — Öyle bir şey olsa, onu düzeltirler 
efendim. 

Buyurun sayın Tümer. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Devlet Gü

venlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
hakkındaki kanun teklifinin 2 nci maddesi, Devlet 
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Güvenlik Mahkemelerinin hangi illerde ve hangi yar- | 
gı çevresi içerisinde buluacağı. yetkisini, Adalet Ba
kanının teklifi ile Balkanlar Kuruluna vermiştir. 

Anayasanın 144 ncü maddesi, yargı çevresinin 
tespitini Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakmıştır. 

Acaba, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı 
çevresi ile tayinine Bakanlar Kurulu yetkili olduğu 
halde, Anayasanın 144 ncü maddesiyle bir çelişki 
içerisinde olmuyor mu? I 

BAŞKAN — 1 nci sualiniz. Başka?,. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ya cevap 

verecekse sayın Bakan, nasıl müdahale ediyorsunuz? 
Emir mi veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşınızın sualleri tamamlandık
tan sonra sayın Bakana soracağım'. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Cevap ver
me ihtiyacı duyabilir. I 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bütün suallerini ta
mamlasın. I 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Siz, Bakanı 
böyle bir ikaz altında tutamazsınız, buna hakkınız I 
yok. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bütün suallerini tamamlasın. 
Buyurun sayın Tümer, suallerinizi tamamlayın I 

efendim. I 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Devlet Gü

venlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
hakkındaki kanun teklifinde, Ceza Kanununun işti
rake ait olan hükümleriyle bir çelişki vardır. Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinde müşterek gaye ve iştirak-' 
te gaye gibi, Ceza Hukukunda yeri olmayan yeni un
surlar getirilmektedir. Örneğin, Ceza Kanununun 65 
nci maddesi, suça iştirakin unsurlarını tadat etmiş- I 
tûır : «1. — Suç fiışlıeımeyıe teşvik veya suçu 'irtikâp ika- I 
rarını takviye ederek yahut fiil işlendikten sonra mü- I 
zaheret ve muavenette bulunacağını vadeyleyerek, I 

II. — Suçun ne suretle (isteneceğime 'müteallik ta- I 
imiaıt vererek yiahult filin iişllienırnesıine yairıyacaık 'iş I 
veya Vasıtaları tedarik ederek, 

III. — Suç işlenmeden evvel veya üslendiği sıraıda I 
muzaheret ve muavenetle forasına kolaylaştırarak, I 
suça iştirak eden şahıs, dşiienmıiş fiiıiıle mahsus olan I 
ceza..» diye devamı ediyor. I 

Şjiımdi Ceza Kanununun .işîlilralke alit 'bu hükmü I 
ortada lifken, muğlaik, oezla hukukuna göre tespit edlil- I 
imletmiş, müşterek gaye veya tiştıkaıkıtekli gayeden Sa- I 
yın Bakanlık nıe anlaımaktadur. Cezıa hulkukumuzda I 
olmayan yemi ıısnsuırta getirilmesini nasıl karşıla- I 
maktadır? 1 
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BAŞKAN — Bu li'klinöi suaJinliz. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — İkinci sua

lim. 
Böylece, cezaiların şahsîliği pranslM hu yasa tek

lifi I'e oltadan kalldıırılimiiş olimayacaik mı? Bu husu-
sunıdiA Sayım Bakandan sokulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Üçüncü suainıiz efendilim. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adama) — Yine 9 ncu 

maddeınıin 2 ncıi fıkrasında, Devlet GüveınÜlilk Mah
kemelerinin yargılayacağı suçllara aiiıt 201 nci madde 
yer lataştır. Türk Ceza Kanununun 201 ncıi' madde
sinin 3 ncü f'iiklrası : (1 ve 2 noi fıikra da belki gire
bilir) 

«Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen mak
satların istihsaline matuf olmak üzere, cebir ve şiddet 
veya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle olursa 
olsun kısmen veya tamamen işgal ederse bir aydan 
bir seneye kadar» diye cezası tespit edilmiştir. 

Sayın Başbakanın, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
hakkındaki kanun için, basında yer alan, «Bu ka
nun işçileri alâkadar etmiyor, niçin direniyorlar?» di
ye bir sual tevcih etmişti kamuoyuna. Halbuki 201 
nci madde, doğrudan doğruya mevcut yapılmış top
lu iş sözleşmelerindeki haklarını daha ileriye götür
mek için işçiler tarafından bir hareket yapılır ise, 
bu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı sınırı içe
risine giriyor. Ama, işyerini kanunsuz olarak lokavt 
yolu ile kapatan işverenler hiç bir zaman Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde yer almıyorlar. Yani Sayın 
Bakandan sormak istediğim husus şu : Bir işçi ha
yat şartını yükseltmek için işyerinde kısmen veya ta
mamen bir saatlik veya bir günlük bir direnişe gir
diği zaman, o işçi Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 
yargılanacak; ama lokavt ilân eden, işyerini insafsız
ca kapatan bir işveren bu mahkemelerin" huzuruna 
sanık olarak çıkmayacak mı? Bunu Saym Bakan... 

BAŞKAN — Çıkacak mı, çıkmayacak mı diye 
soruyorsunuz? 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana)'— Evet efen
dim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Emin Bilen Tümer arkadaşımızın tevcih etmiş 
olduğu üç suale cevap arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. 

Sualinin birincisinde bahsetmiş olduğu konuların 
cevabı Anayasamızın 136 nci maddesinde derpiş edil
miştir, arz ederim. 
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İkinci suale gelince : Maddeler arasında bahset
tiği çelişkilerin sebepleri ve nedenleri eğer var ise, 
bu madde müzakerelerine geçtiğimiz zaman o çelişki 
sebepleri üzerinde ayrıca arzı cevapta bulunacağım. 

Üçüncü sualin cevabına gelince : Devlet Güven
lik Mahkemelerinin işçi haklan ile ilgisi olmadığı hu
susunda Sayın Başbakanımızın ifade etmiş olduğu 
söz, doğrudur; ona aynen iştirak ediyoruz. Cevabı
mız şöyle olacaktır... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yanlış efen
dim, 275 sayılı Yasa kapsam içinde. Yanlış beyanat 
veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, müdahale etmeyin. 
ALİ NEJA^r ÖLÇEN (İstanbul) — Nasıl böyle 

söylüyor efendim, 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Gözümüzün 

içine baka baka yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, beyanat veriyor; yanlış 
verir... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Emin Bilen Tümer arkadaşımı
zın ifade ettiği grev hususuna gelince; grev, Türk iş
çisinin en tabiî ve en normal hakkıdır. Kanunların 
tasrih etmiş olduğu sınırların içerisindeki grevin her 
bakımdan Hükümet olarak da yanındayız, destekle
riz. Ama kanunların dışına çıktığı takdirde hukuk 
devletinde gerekli kanunî muameleler yürür. 

Şimdi bir misal arz edeceğim. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Cevap mı'.bu? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nunu kurulduğundan bugüne kadar üç tam yıl ge
çirmiştir. Üç tam yıl içerisinde 275 sayılı Kanundan 
dolayı hiç bir işçi topluluğu veya işçi Devlet Gü
venlik Mahkemelerine sevk edilmemiştir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir tek istisna var; Samsun'da böyle bir hadise 
olmuş ve Samsun Savcılığı Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesine sevk etmiş ve Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi de görevsizlik karan vermiş ve 
dosyayı kapatmıştır. 

Arzı cevap ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yasa teklifi 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim lütfen 
oturunuz yedtnlize. Soru oevaplandirıfaıştır. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, üç 
gündür teık basama Meclisi 'işgal edliyor, Grup Baş
kanları bumu yiapaırsa diğerleri ne yapmaz? Buna 
hakiki var mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, lütfen ye-
ıriinize otuırunıuz. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adlaina) — Sayın Baş
kam, Sayım Bafcamıııı verdiği cevaplara teşekkür ©de
rim, fakat verdiği cevaplarda Tür/k Ceza Kanunu.,. 

BAŞKAN — Ocununuz yeriinüze, siz onun ce
vapları üzeııiindie konuşamazsınız efendim. Cevapla
rınızı alildiniz, başka zaman başka sorular sorarsınız. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adama) — Bakan bel-
Ikli cevap verecek ©fendim, sliz nüye kesiyorsunuz sö
zümü? 

BAŞKAN — Efendim, ben müsaade edemem. 
Meclisli başka türlü lidaıre etmek mümkün değil. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Efendim 
yerimden söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hayır ©fendim, sorular cevaplandı-
nlmıştıır. Başka, tıürlü yenliden soru «onmamıza da 
iknıkân yoik. Yenliden size söz vermiyorum, oıturunuz 
yerimize efendim. 

Buyurunuz Sayın Güneş, sorunuzu sorunuz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gazliaıntep) — Sayın Baş-
ik'an, Sayın Bakama yedi soru tevclih edeceğim, belki 
biraz fazla 'zaman alacalk ama bağışlamasını şdmdi-
ıdien diiyotrum. 

1. — Şu anda kürsüde bulunan Sayın Bakan, 
Anayasanın 136 ncı madesimin değilşiikliğinim oylan
masında 9 . 2 . 1973 günü ret oyu vermiiş, böylece 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı olduğunu za
bıtlara da tesctil ettürıruiştlir. 

a) Balkan ret oyu venirken gerekçesıi nie idi? • 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Ayıp, ayıp 

bu yaptığınız. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayri Mumcuoğ-

lu, İlhami Sancar dia ayna şeyti yapmışlardı. 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu sorunuz Sayın 
Güneş. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Soru «ilki : 
Sahte beyan ve özeffikle evraklar üzerinde sahtekâr
lık yaparak Devlet Hazıinestinıi ve devlet bankaları
nı soyan, Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Telkeî 
Bakanlığı müfatüişlertimce sahtelikleri saptanan, me-
dnî usullerle hırsızlık yaparak Devlet Hazinesinden 
20 milyon, 30 mlilyon, 40 milyon Türk Lirası soy
gun yapan, askerlik yapanken dahi bu kutsal görev
den kaçarak.. 
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sen bunu Ecevit'e 
sor Eoevit'e. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — ... yöne dev
leti soymanın yollarımı arayan Yahya Deımiiırd ben
zeri suçluların da Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 
yargılanmalarım Sayın Hükümet Temsilcisi uygun 
görüyodar mı, görmüyorlar mı? 

BAŞKAN — Bu husus takifiin içinde var efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Som üç : 
Devlet Radyo ve Televizyonunda, iftar sofraların-
da; «Hilâfetim getirilmesi içûn verilen hutbelere» ka
tlıyor mu? Sayın Bakana göre bu gibi irticaî ko
nuşma ve fiililer suç mudur, suç değil midir? İrticaî 
düşünce ve eylemler Cumhuriyet rejimini temelden 
yıkmalk amacını taşıyor mudur, taşımıyor mudur? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Allahsızlar anlamaz 
bunu. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Allahsız, 
Mıtapsız adam bunu nasıl söylersin, 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Allahsız; 
biabamız, soyunuz, sopunuz. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler, A. P. ve C. H. P. sıralarından kar
şılıklı ısıatiaşmallar) 

BAŞKAN — Sayın Günieş, Sayın Güneş... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Evvelâ Ada

let Partilileri sustursanıa. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Gütaeş rica 

ediyorum. Sağa sola... Bir dakika Sayın Güneş. (Şid
detli gürültüler) Dimflieyecek misliniz, dinlemeyecek 
misiniz? Size söylüyorum. Bir dakika Sayın Güneş 
siz sorulanınızı sorun. Sağdan soldan gelen sözlere 
öevap vermek mecburiyetinde değilsiniz. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar. Gazian
tep Milletvekilleri Mehmet Özkaya ile Mustafa Gü
neş arasında karşılıklı ısıataşmalar) 

Hayır... Sayın idareci Üyeler, Sayın İdareci Üye
ler lütfen efendim. (Gürültüler) Sayım Güneş lütfen 
oturum efendim. (Şiddetli gürültüler) Lütfen, lütfen 
yerlerinize. Sayın Topuza Sayın Topuz, Sayın Eken. 
(Şiddötüli gürültüler) Lütfen yerlerimize, yerlerinize 
oturun. (Gürültüler) 

Sayın İdareci Üyeleri, Sayın İdareci Üyeleri va
zifeye davet ediyorum. Lütfen yerlerine oturtun efen
dim. (Gürültüler) Lütfen efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan Yüce Mecliste, uluorta köy kahvesindeymliş gibi 
Iküfür ediyorlar. (A. P. sıralarından «Ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun da ona 

göre biz de muamele yapalım. Evet efendim, (Gü
rültüler) 

Lütfen yeribrimıize oturun. Size bem ne diyotrum, 
sorularınızı buraya tevcih edin, sağa sola tevcih et-
maniiza lüzum yok. O zaman münakaşaya meydan 
vermeyin. Bu tarafa bakın efendim, bu tarafa bakın. 

MUSTAFA GÜNEŞ '(Gaziantep) — Atatürk'e 
küfreden, padişahlığım önemlini duyduğu içim Ata
türk'ün büstlerini kıran; Türkiye'de milltiyatçilljk ayı
rımı yaparak, dili Türkçe olmayan; inancı İslama 
ters düşen kişileri Türkiye'den sürüp, onlarım yerine 
Türkistan'daki Türkleri getireceğiz» diyen kişiler 
suç işlemiş olunuyorlar mı? Bunların da Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde yargılanmaları sizce g'ere-
kiırmi, gerekmez mi? 

BAKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim. 
Sualler sayın milletvekillinin fikirlerini ve dolayısıy-
le düşünce tarzım da meydana çıkanması bakımından 
faydalıdır. Lütfen dinleyim efendimi, (C. H. P. sıra
larından «Bravo Başkanı» sesleri) 

Buyurun ©fenıdıkn. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Anayasa

mızın 41 nci maddesinliin 2 neti fıkrası; «İktisadî, sos
yal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla ger
çekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu 'artırmak, 
yatıırımları toptan yararının gerektirdiği önceliklere 
yöneltmek ve kalkınma planlarım yapmak Devtotin 
ödevidir» demektedir. 

Ayrıca 42 ndi maddemin 1 nci fıkrasıysa; «Çalış
ma herkesin hakkı ve ödevidir» dieımökle çalışan 
insanların ülke ekonomisine büyük katkılarımın ola
cağını, toplumsal yaşam düzeyinde saadet ve refa
hın buna bağlı olduğunu amaçlamaktadır. Bu amaç
ları gözönünde bulundurmayan, kanunsuz olarak 
lokavta giderek işyerini kapatanı işveren sayısı kaç 
kişi olmuştur? Bunlardan kaçı işçiyi işsiz bıraktığı 
ve ülke ekonomliısline zararlı olduğu gerekçesiyle Dev
let Güvenlik Mahkemelerime sevk edimiştür ve yar-
gulanmiştır? 

Ayrıca bunlardan kaçı Anayasa teminatı olan ça
lışma hakkını işçilerin elinden alarak Anayasamızın 
öngördüğü iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma örneği
ni, dolayısıyle yasanın 53 ncü maddesini zedelediği 
gerekçesi ile cezalandırılmıştır? 

6. Demirel Hükümeti güvenoyu aldığı ve İsmail 
Müftüoğlu'nun Adalet Bakanlığına geldiği günden bu 
yana; okul, işyeri ve öğrenci yurtlarını basma, ideo
lojik nedenlerle adam öldürme ve banka soyma gibi 
suçlarla suçlandırılanların sayısı kaç kişidir, bunlar^ 
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dan kaçı yakalanarak Devlet Güvenlik Mahkemeleri
ne sevkedilmiştir, kaçı suçsuz görünerek tahliye edil
miş ve kaçı mahkûm olmuştur? 

7. İdeolojik suç ve eylemler nedeniyle Devlet Gü
venlik Mahkemelerine sevk ©dilen suçlulardan kaçı 
Demire! kafası ile tescilli komünist; kaçı Türkeş kafa
sı ile ırkçı, faşist; kaçı Erbakan kafası ile milliyetçi, 
maneviyatçı ve akılcı kişiler olarak sayılmış.. (A. P. 
sıralarından. «Aaa, bu da soru mu» sesleri,gürüîtüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, böyle bir sual sora
mazsınız efendim. Bu suali sual olarak sorulmamış 
farz ediyorum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — İşledikleri 
fiillerden dolayı bu mahkemelerce cezalandırılmışlar 
mıdır? 

Ayrıca Sayın Bakan, sorduğum bu soruları kür
süden açık olarak, tarihlere ve kayıtlara uygun ola
rak, mahkeme zabıtlarım uygun olarak açıfldaımazsa-
özür dilerim - kendilerini yalancı olarak ilân edece-. 
ğim. Böylece sorularımı sormuş oluyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim lütfen.. Öyle kabul edile

mez efendim, o şekilde de ithamda bulunamazsınız; 
ancak sorunuzu sorarsınız. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından, gürültüler) 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETJTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın parlamanterler; 
Sayın Güneş arkadaşımızın bana tevcih etmiş ol

duğu yedi suale de huzurunuzda şifahi olarak arzı ce
vapta bulunacağım.. (A. P. sıralarından, «Bravo Ba
kan» sesleri) 

Sayın Güneş'in, çok istirham edeyim, ve çok ta 
rica edeyim.. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Beyefendi, arkada
şın adı var, Sayın Güneş kim? 

BAŞKAN — Mustafa Güneş efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Mustafa Güneş.. Esasında dün 
grup adına da bu sual sorulmuştu. Şimdi Sayın Mus
tafa Güneş demektedir ki, «Sayın Gıyasettin Karaca, 
bu kanunun, Anayasa Komisyonunda müzakeresi sı
rasında Komisyonun raporuna muhalefet şerhi ver
miştir. Muhalefet şerhi verdiğine göre - şimdi de si
yasî kanaati değişmiştir - acaba bu kanunun oylama
sında hangi oyu kullanacaktır? diyor 

İzin verin, sükûnet içerisinde buna cevap vereyim. 
Dün Sayın Turan Güneş de bu konuyu dile getirdi
ler. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu sual Hükümete tevcih 
edilmiş bir sual değil, şahsıma tevcih edilmiş. Ama, 
müsamahanıza ve şerefinize sığınarak sükûnet içeri
sinde cevabımı dinlemenizi istirham edeceğim. Şim
di bu kanıma hangi oyu kullanacağımı oylama sıra
sında hepiniz göreceksiniz, bir. 

İkincisi; siyasî partilerin disiplini içerisinde bu 
kanunu parti presinbine uyarak toplu muhalefet şer
hinde imzam vardır, doğrudur. Beni, bu imzayı atmış 
olmaktan dolayı.. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Mecliste 
de var Mecliste. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Yüce huzurunuzda incitmek istiyor
sunuz, bu sizin tabiî hakkınızdır. Ama bilesiniz ki, be
ni bu şekilde incitmek isterken kendi aranızda, böy
le başka partiden gelmiş olan kişileri de daha fazla 
incitmiş oluyorsunuz arkadaşlarım. 

Şimdi, bu kanun, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Kanunu 1975 senesinin ikinci ayının 13 - 15 nci gün
lerinde hem Millet Meclisi ve hem de Senatoya, Hü
kümet tasarısı olarak geldiği zaman Adalet Bakanı ola
rak bunu Parlamentoya sevkeden, her iki Meclisin 
huzurunda Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu
nun, tasarısının Anayasa Mahkemesinde iptal edilen 
şeklinin Anayasaya uygun olduğunu belagatla, bü
yük bir hitabetle, büyük bir ilim duygusu içerisinde 
müdafaa etmiştir. Ve o gün bunu sevkeden Hükümet, 
Adalet Bakanı, sevkeden Adalet Bakanı meclislerde 
savunan Adalet Bakanı sizin içinizdedir; acaba o ne 
oy kullanacaktır? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu tasarıda, o günkü tasarıda imzası bulunan bir 
başka bakan yine siz;in aranızdadır; acaba o ne oy 
kullanacak? İstirham ediyorum, bu kabil işleri bıra
kalım. Birinci cevabı arz etmiş oluyorum. 

İkinci cevabım, Sayın Mustafa Güneş'in bahset
miş olduğu... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Seni kurtaracak 
mı bu cevap?... Faziletsiz adam, seni kurtardı mı bu 
cevap? 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, müdahale etmeyin 
efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ceza Kanununun falan maddelerinde 
mal aleyhinde, evrak üzerinde işlenmiş olan suçların 
da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamına girip 
girmeyeceğini benden sormak isterler. Hükümet Mec
lisin emrindedir. Meclis olarak bunların Devlet Gü-
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venlik Mahkemesine girmesini istiyorsanız. Anayasa
nın bu faslında bunlar da Devletin güvenliği ile ilişki
li ise, Meclis kabul ederse memnuniyetle biz bunu uy
gularız arkadaşlar, Bu Meclisin takdirine kalmıştır, 
Meclise saygılıyız, hürmetkarız. Nasıl kabul ederse
niz öyle uygulayacağız. 

Üçüncü suali cevaplıyorum. Hilâfetin getirilmesi 
için dualar yapıldığı, iftar sofralarında bu kabil dua
ların tekrar edildiği söyleniyor ve buna ait bazı sual
ler soruluyor. 

Biz Müslüman insanlar olarak evimizde veya 
evimize davet ettiğimiz bir iki misafirimize iftarımı
zı açmadan evvel, iftarımızı açtıktan sonra Allahrn 
kelâmı olan Kur'anı Kerim'den dualar okuruz arka
daşlar. Ama Devletin resmî toplantılarında, Devletin 
resmî yemeklerinde bahsettiğiniz şekilde bir işlem 
yoktur, mevzubahis değildir. Bugünkü Hükümet, 
Cumhuriyete, layık demokratik Cumhuriyete, Anaya
sa ilkelerine ve Anayasaya tepeden tırnağa kadar say
gılıdır, saygılı olacağız, saygılı kalacağız. (A. P sı
ralarından alkışlar) Arzı cevap ederim. 

Dördüncü suali cevaplıyorum. Atatürk'e küfreden
ler ve... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ara sıra Baş
bakana da bak bari. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sayın Mustafa Güneş. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Padişahı isteyenler olduğunu ve bun
lar hakkında ne gibi takibat yapıldığını söylerler. Ar
kadaşlarımızın büyük çoğunluğu takdir ederler, mem
lekette işlenmiş olan suçları (A. P. ve C. H. P. sıra
larından gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) Hü
kümet, Başbakan değil, bu memleketin bağımsız 
mahkemelerinde hâkimler, savcılar vardır; Atatürk'e 
karşı ve padişahlığı getirmek hususunda işlenen suç
lar varsa, bağımsız mahkemeler, şerefli hâkimler, şe
refli savcılar görev başındadır, yapıyorlar. Takibata 
geçilmemiş konu varsa ihbar ediniz, takibata geçelim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Devlet 
Güvenlik mahkemelerinin hâkimleri «Şerefsiz» di
yor; diğer mahkemelerin hâkimleri şerefli. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Beşinci suale arzı cevapta bulunuyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Lütfen otu
run müdahale etmeyin efendim. Cevapları dinleyin, 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerine «Şerefsiz» diyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir söz sarfet-
medi. Zabıtlardan bakınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bugünkü işbaşında bulunan Hükümet, 
Türkiye'nin kalkınmasını Anayasamızın 41 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında' yazıldığı gibi, ekonomik, 
kültürel ve sosyal yönden, Anayasa muhtevası içeri
sinde kalkınmasını sağlamaktadır. İnancımız budur. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sahte 
temeller atarak mı? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Arakadaşımız «Bu memlekette kanun
suz kaç lokavt olmuş, kaç kişi bu lokavtı yapmış, kaç 
kişi hakkında mahkemeye dava açılmış, davaların 
sonucu ne olmuştur?» diye benden şimdi buradan sual 
soruyor. Ben münneec'im değilim. Mahkemelerden bu 
sorulacak, dosyalar incelenecek, cevabı alınacak ki 
verilsin. Rakama dayanan, istatistik! bir suali yazılı 
olarak cevaplamak hususundaki cevabımın da müsa
maha ile karşılanmasını arz etmek isterim. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Altıncı suali cevaplıyorum: «Sayın Adalet Baka
nımız güven oylamasından sonra kaç okulda, kaç iş
yerinde, kaç adam öldürülmüş, kaç hadise olmuş, kaç 
olay olmuş, bunları adediyle, ismiyle beraat mı, tahli
ye imi, tatklipsıizlik kararı mı, bunları da maikaimla birer 
birer kürsüden verin» diyor. 

Arkadaşım, ben suale şimdi burada muhatap ol
dum. Bu evraklar incelenecek, ilgili dosyalardan soru
lacak, savcılıklardan sorulacak; cevaplar geldikten 
sonra, izin verirseniz yazılı olarak yüksek makamla
rınıza arz edelim. Şu anda imkânımızın ve idrakimi
zin dışında bir sualdir. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hükümet 
olarak bilmeniz lâzımdı. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 7 nci suale gelince; «İdeolojik suç ola
rak Türkiye'de ne kadar suç işlenmiştir, kaç dosya 
vardır, kaç kişidir?» falandır filândır, diyor; «Eğer 
bu sorduğum suallerde kaç dosya, kaç sanık, kaç be-
raet, kaç takipsizlik, kaç tahliye kararını şu anda söy-
leyemezse arkadaşım yalancıdır» diyor. Sizinle sizin 
Allanınız, sizinle sizin şerefiniz. Bunu söyleyen ka
dar benim de şerefim var... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bizim Alla-
hımız ayrı Allah değil, tek bir Allah vardır. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu sualin cevabını siz verebilir misiniz? 
Verilemediğine göre, isnadın ağırlığı ve bunun tekrar
lanmaması hususunda arkadaşların üzerinde <bu yol
da gerekli telkinatta bulunmanızı istirham ederim. 
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Sualler cevaplanmıştır, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Orhan Kayman. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 

önce Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin son 
fıkrasını arz edeyim: 

«Lâyikliğe aykırı olarak, Devletin içtimaî veya 
ilkıtıisıaıdî veyta siyasî veyiahukukî temel 'nizamlarını, kıs
men de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıy
la veya siyasî menfaat veya şahsî nüfuz temin ve te
sis eylemek maksadıyle dini veya dinî hissiyatı veya 
dince mukaddes tanılan şeyleri âlet ederek her ne su
retle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde 
bulunan kimse»... Şu kadar yıla kadar cezalandırılır, 
diyor. 

Yine milletvekillerine dağıtılmış bulunan ve Sayın 
Oğuz Aygün ile Sayın llharni Ertem'in «Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulle
ri Hakkındaki Kanun teklifi» nin 1 nci maddesinde: 
«Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü hür demok
ratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur» deniliyor. 

Sözünü ettiğim Ceza Yasasının 163 ncü maddesi
nin son fıkrası... 

BAŞKAN — Yalnız sorunuzu efendim, soru şek
line getirin. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — ... fıkrası, tek
lifin 1 nci fıkrasında belirtilen Cumhuriyet aleyhine 
işlenen suçlarla aynı suçlar mesabesinde Hükümet ta
rafından görülmemekte midir? Bir parantez açarak 
şu hususun cevaplanmasını istiyorum; yani, bir dinî 
devlet nizamının kurulmasının, bir hilâfetin Cumhu
riyetle kabili telif olup olmadığına Hükümetin inanıp 
inanmadığını sormak istiyorum. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Ne biçim soru bu? 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. 
Bu soru Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ne yön

den ilgili efendim? 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Şu bakımdan: 

tştiraık ediyorlar mı? Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
bu maddeyi almamışlar. 

BAŞKAN — «Bu alınır mı, alınmaz mı?» saatini 
sorabilirsiniz efendim. Ne düşünüyor diye değil, böy
le hir suçun alınıp alınmayacağını sorabilirsiniz. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Alınıp alınma
yacağını soruyorum. 

BAŞKAN — Sualinizi o şekilde tevcih edersiniz. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Tamam, o şe
kilde soruyorum. 

BAŞKAN — Alınıp alınmayacağını. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Hükümetten 

bir prensibi soruyorum. Bu kanun metnini ilgilendi
ren konuda, Hükümetin temel görüş olarak bu pren
sibe inanıp inanmadığını soruyorum. Bü da benim 
yetkim. 

BAŞKAN — Kanun Hükümetin getirdiği bir ka
mın değil. Binaenaleyh Hükümet görüşünü... 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Yalnız, Dev
let nizamını ilgilendiriyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir dakika efendim. 
Bu mevzuda siz, ancak bunların girip girmemesi

ni istiyorsunuz, o kadar. Suç diye kabul ettiğiniz hu
susların dikkate alınıp alınmadığı hususundaki düşün
ceyi öğrenmek istiyorsunuz. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka sualiniz var mı efendim? Su

alleriniz kaç tane? 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — 3 tane efen

dim. 
BAŞKAN — Evet; 2 nci sorunuzu rica edeyim. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bir önceki 

toplantıda Hükümet adına şu kürsüden söz alan Sa
yın Adalet Bakanı Müftüoğlu; Adalet Bakanı olarak, 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin Devlet 
aleyhine işlenen cürümlerden saymadığını beyan et
miştir. Hükümet olarak Adalet Bakanının bu görü
şüne iştirak ediliyor mu? 

BAŞKAN — Evet; 3 ncü sorunuz. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — 3 ncü soru : 

Güvenlik Mahkemeleri savcıları arzu ettikleri takdir
de ilgili dosyayı normal mahkeme savcılarına gönder
mekte veya kendileri tahkikatı bizzat yürütmektedir
ler; teklif ve tatbikatta bu, bu şekilde yürümektedir. 

Bu durum karşısında, Güvenlik Mahkemesi sav
cıları mercî tayini konusunu, tabiî hâkim, Anayasa 
tarafından tanınmış tabiî hâkim prensibini böylece 
peşinen kendi uhdelerine almış olmuyorlar mı? 

Ayrıca, Güvenlik Mahkemeleri savcılarının bu 
yollu takdirleri ile Temyiz merciinde de, Yüksek Yar-
gı tayda da ilgili daireyi yine bu savcılar kendileri 
kendi takdirleriyle bizzat tayin etmiş olmuyorlar mı? 
Böylece, iddia makamı durumunda bulunan Cumhu
riyet savcıları - ki bunların tayinleri doğrudan doğ
ruya Hükümetin delaletiyle yapılmış oluyor - bu du
rum karşısında Cumhuriyet Savcıları bir adlî amir
lik sıfatı elde ederek ve bu adlî amirlik sıfatlarını da 
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Hükümete medyun olarak bir yetki gasbı içerisine gir
miş bulunmuyorlar mı? 

Bu soruların cevaplarının verilmesine delâletleri
nizi arz ederim efendim. 

BAŞKAN.— Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

.(Devamla) — Sayın parlamenterler, arkadaşımın sual
lerini cevaplandırmaya çalışacağım. 

İzin verirseniz bu 1 nci sualle ilgili bu ihtilâfları 
ortadan kaldırmak için şu ifadeleri tekrarlamak isti
yorum. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu 
hakkında, Hükümet olarak görüşümüz açık ve kesin 
olarak belirtilmiştir. Biz Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin lüzumuna ve zaruretine inanmaktayız. İnandı
ğımız içindir ki, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanu
nunun bir an evvel çıkarılması için çalışmalarımızı 
Yüce Meclisin gayretiyle ve himmetiyle sürdürece
ğiz ve çıkarmaya gayret edeceğiz. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına 
hangi suçların girdiği, daha doğrusu kapsamının ne 
olduğu hususundaki görüş, hangi maddelerin bu kap
sama gireceği hususundaki tespit, Yüce Meclisin ar
zusuna, gönlüne ve iradesine göre olacaktır. Yüce 
Meclis 163 ncü maddeyi sokarsa girer, Yüce Meclis 
163 ncü maddeyi kabul etmezse girmez; irade Mec
lisin iradesidir, Hükümet Meclisin emrindedir. Mec
lisin üstün iradesi kapsama hangi maddeleri sokarsa 
o girecektir, Meclisin sonsuz surette iradesi her şe
yi halletmeye kadirdir arkadaşlarım. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Meclisin iradesi 
sonsuz değil, Anayasa hükümleri içinde. 

BAŞKAN — Sayın Cebe. 
Evet. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Hükümetimiz Anayasanın 1 nci mad
desinde yazdığı «Cumhuriyet ilkesi» ne sadıktır, Cum
huriyetin değiştirilmesine, tebdil edilmesine Hükü
met olarak başkaları dahi çıksa biz imkân vermiye-
ceğiz; demokratik rejime, Atatürk ilkelerine de bağ
lıyız, defalarca tekrarlıyorum arkadaşlar. 

ikinci sual: «163 ncü madde aleyhine işlenen suç
larda iştirak var mıdır, yok mudur?»* Yüce Meclis, 
iştirak hükümlerini nasıl ve ne şekilde, bu madde ile 
ilgili müzakere geldiği zaman nasıl şekil verirse o 
şekilde çıkacaktır ve o şekilde ilgili mahkemeler tat
bik edecektir. Arz ederim. 

Üçüncü suali, gürültü olduğu için tam anlayama
dım. Bu bakımdan, bu suale de izin verirlerse yazılı 
ve detaylı olarak kendilerine cevap arz ederim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Necati Cebe. Kaç sorunuz var efendim? 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Saymadım efen

dim. 
BAŞKAN — Lütfen sayın efendim. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalnız bir istirha

mım olacak Sayın Bakandan: Sorularıma tek tek ce
vap verirlerse, birinci soruyu cevapladıktan sonra 
belki ikinci soruyu sormayabilirim. O nedenle tek tek 
cevap vermelerini istirham ederim. 

BAŞKAN — Olsun efendim. O husus kendi tak
dirindedir; hepsini dinler, tek tek cevap verir, o ayrı 
mesele. Fakat siz kaç sual tespit ettiğinizi lütfen söy
leyin efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Saymadım, izin ve-
riirsenliz sayayım. 

BAŞKAN — Sayıverin... 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — 13 tane sual. 
BAŞKAN — Î3 tane. Buyurun efendim, sorunuz. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Soru : 1. — Savcısı, 

başkanı ve yargıçları hükümetçe seçilen, siyasal ikti
darın etkisine büyük ölçüde açık, siyasal amaçlı özel 
yargı organlarına «bağımsız mahkeme» diyorsa Hü
kümet... 

BAŞKAN — Diyebilir imiyiz.. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — ... diyorsa Hükü

met, bağımsız mahkeme denilen kuruluş, nemenem 
kuruluştur? Sayın Bakandan cevap istiyorum. Birinci 
soru bu. 

İsterseniz devam edeyim? 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Devlet Güvenlik 

Mahkemelerine yapılacak atamalarda hükümete ta
nınmak istenen, her boş yer için bir misli aday gös
terme yetkisi, pratikte, atamaların hükümetçe yapı
lacağı anlamına gelmiyorsa, ne anlama geliyor? Bu
nun cevabım Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

Soru : 3. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Yasa 
önerisini Hükümet ve işveren çevreleri olanca güç
leriyle desteklerlerken; işçiler, işçi kuruluşları, de
mokratik örgütler, Türkiye Barolar Birliği; «Demok
rasinin alnına dayanmış bir silâh» olarak nitelendir
mekte ve protesto etmektedirler. Sizce bunun anlamı 
nedir? 

Soru: 4. — Hükümet ve yandaşları; «Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Fransa'da da var» diyerek, 
DGM'yi haklı göstermeye çalışıyorlar. O halde, Fran
sız Devlet Güvenlik Mahkemesi ile ilgili olarak şu 
sorulan cevaplamaya hazırlar mı? 
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BAŞKAN — Yalnız efendim, bizim Devlet Gü
venlik Mahkemeleri konuşuluyor burada, Fransız de
ğil?. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — DGM'yi haklı gös
termek için; «Fransa'da da Devlet Güvenlik Mahke
meleri var» demektedirler. O halde, o mahkemelerin 
niteliğini Millet Meclisine açıklamak zorundadırlar. 

1. Fransız Devlet Güvenlik Mahkemesi, hangi 
koşullarda, hangi amaç ya da amaçlarda kuruldu? 
Nasıl kuruldu? Nasıl işliyor? Hangi davalara bakı
yor? Örneğin : Fransız Devlet Güvenlik Mahkemesi, 
düşünceyi suç sayıyor mu? Kitap çevirdikleri için, saz 
çaldıkları için, oyun sahneledikleri için, ya da şiir 
okudukları için insanları yargılıyor mu? Fransa'da, 
bir kitap çevirdiği için 7,5 yıla, 4 kitap çevirdiği için 
30 yıla mahkûm edilen tek insan var mı? 

Soru: 5. — Başbakan; «Devlet Güvenlik Mahke
melerinin işçilerle ilgisi yok» diyor. Devlet Güvenlik 
Yasa önerisine bakıyoruz, bal gibi ilgisi var. Başba
kan yalan mı söylüyor? Yoksa Hükümet 9 ncu mad
deyi öneri metninden çıkarmayı mı düşünüyor? 

6. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri atamalarında, 
Hükümetin her boş yer için bir misli aday gösterme
si öngörülüyor. Bu hüküm yasalaşırsa; Hükümet, sav
cı, başkan ve yargıç üye seçerken hangi kriterleri kul
lanmayı düşünüyor, hangi ölçüleri kullanmayı düşü
nüyor? 

7. — Hükümetin her boş yer için bîr misli aday 
göstermesi halinde, Yüksek Hâkimler Kurulu; hu
kuk anlayışları Hükümetin anlayışına uyan 2 kişiden 
birini seçmek zorunda kalacak mıdır, kalmayacak 
mıdır? (Arka sıralarında Gaziantep Milletvekilleri 
Mehmet Özkaya ile Mustafa Güneş arasında yum
ruklaşmalar, C. H. P. ve A. P. arka sıralarında aya
ğa kalkmalar gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın idareci üyeler, sayın idareci 
üyeler, sayın idareci üyeler„. Lütfen efendim. Sayın 
üyeler, sayın üyeler lütfen efendim. Münakaşalarını
zı dışarıda yapın, Meclis müzakerelerini ihlal etme
yin, rica ediyorum. (Gürültüler), Lütfen yerlerinize 
oturun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş̂  
kan, Mecliste tabancalı olay oluyor. 

BAŞKAN — İdareci üyelerden rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan. bir milletvekili orada otururken, onun üzerine 

arkadan yumrukla taarruz yapılmıştır. Konuya el ko
yun. 

BAŞKAN — Sayın idareci üyeler durumu tahkik 
edip, neticeyi bildirmelerini rica ediyorum efendim. 
(Ayağa kalkmalar, gürültüler). 

Sayın idareci üyeler... (Gaziantep Milletvekili İb
rahim Hortoğlu'nun A. P. sıralarına yürümesi, C H P . 
ve A.P. arka sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler). 

Sayın idareci üyelerden rica ediyorum, durumu 
tespit ederek, neticeyi Başkanlığa bildirsinler efen
dim... 

Lütfen yerlerinize oturunuz efendim. (Gürültüler). 
Lütfen yerlerinize oturunuz... (Gürültüler). Lütfen 
yerlerinize oturunuz efendim, lütfen yerlerinize otu
runuz efendim... (Gürültüler). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
celseye ara verin lütfen. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — (A. P. sı
ralarına dönerek) Hırsız, namussuz harif. (Gürültü
ler). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — İdareci üyeleri vazifeye davet ettim. 
Kendileri bana durumu bildirecekler, ona göre mua
mele yapacağız efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan; arkadaşımız yaralanmıştır. Meclisi kapatın, ya
rım saat ara verin, durumu tespit edin. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Taa oradan 
gelip taarruz ediyor, yoksa Güvenlik Mahkemelerini 
burada mı uyguluyorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oturduğu 
yerde taarruz yapılmıştır. Celseyi kapatın, tespit edin. 

BAŞKAN — Sayın idareci üyelere durumu bildi
rin efendim. İdareci üyeler tespit etsinler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kapatın tes
pit ettiriri. 

BAŞKAN — Galiba lüzumlu olacak efendim. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, lüt

fen tespit edin durumu... 
BAŞKAN — Tespit ettiriyorum, ettiriyorum efen

dim. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Gizlice yaklaşmak 

suretiyle vurmuş. Eğer biz yaparsak daha fenasını ya
parız. 

BAŞKAN — İdareci üyeleri vazifeye davet, et
tim... 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oturduğu 
yerde saldırmıştır. Oturduğu yerde saldırmıştır. (Gü
rültüler). _ 

BAŞKAN — Efendim bu şartlar altında müza
kerelere devam etmemiz mümkün değildir. Saat 
17.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Mecli sinin 136 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyo
rum^ 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Birinci Oturumda meydana gelen kavga ola
yı nedeniyle gruplar adına yapılan konuşmalar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müessif olayla ilgili söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müessif olay hususunda idare Amir
lerine lazım gelen direktif verildi. Bu tahkikat yapıl
maktadır. 

Bu mevzuda bütün gruplara söz vereceğim. Yal
nız, yeni bir sataşmaya, bilhassa Meclisin sükûnetini 
ihlâl edecek mahiyetteki konuşmalara imkân verilme
mesini rica edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabiî efen
dim, tabiî. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Yüce Meclisimizde, bir süre önce, bundan önceki 
oturumda üzücü, Millet Meclisinin yüceliğini rencide 
edici müessif bir olay cereyan etmiştir. 

Bir milletvekili arkadaşımız, yerinden kalkıp dı
şarıya çıkarken, arkasından bir başka milletvekili ken
disine hitap ederek, «bir dakika» demiş; arkadaşımıza, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Güneş arkadaşımıza «bir dakika» diyerek, onu 

çağırmış. Bunun üzerine, milletvekili arkadaşımız, bu 
çağırmayı yapan Gaziantep Milletvekili Mehmet Öz-
kaya'nın bu çağrısına uyarak, iyi niyetle, arkadaşımız, 
bir şey söyleyecek sanmış, durmuş ve Mehmet Özka-
ya'nın yanına gitmiş. Mehmet Özkaya, bu durum kar
şısında, «bir dakika» diye hitap ettiği milletvekili Mus
tafa Güneş'e yumrukla saldırmış ve cebinden de ta
bancasını çıkarmış. (C. H. P. sıralarından «Eşkiya, eş
kiya» sesleri.) 

Şimdi, çok değerli milletvekilleri, hiç bir art niyet 
ve düşünce taşımadan meselenin üzerine eğilmek isti
yorum. Adı geçen arkadaşımız, Sayın Gaziantep Mil
letvekili Mehmet Özkaya arkadaşımız, bu Mecliste 
defalarca tabanca çıkarmakla ün salmış bir milletve
kilidir. (C. H. P. sıralarından «Eşkiya» sesleri.) 

Bu zabıtlara geçmiştir. Sayın Adalet Partisi Gru-
punun milletvekilleri bunu bilirler. (A. P. sıralarından 
«Bilmiyoruz» sesleri.) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kardeşi 
cinayet işledi, kaçak, kafadan manyak. Kendi de öyle. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Millet Mec
lisi, Anayasayla ve içtüzük hükümleri kapsamında 
milletvekillerinin görev yaptığı bir yüce yerdir; dağ 
değildir, eşkıyalık yapılacak yer de değildir. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, Sayın Uy
sal... 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim?... I 
BAŞKAN — Söz vermiştiniz efendim. Bilhassa.. 

(Gürültüler.) 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen

dim, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Uysal, bu... (Gürültüler.). 
İLHAMI ERTEM (Edime) — «Sana da söylüyo

rum» diyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• İşitmiyoruz efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Güneş sö

zünü geri alsın efendim. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, lütfen efen

dim, 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Lütfen zabıtları al

dırın ve bakın efendim. I 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sana söylü

yorum aynı sözü. (Gürültüler.) I 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, is

tetin zabıtları lütfen; bana söylüyormuş. I 
BAŞKAN — Sayın Uysal... 
Ben işitmedim efendim, bir şey mi söyledi? Bak- I 

tıktan sonra... Bakayım efendim. I 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Milletvekil

leri, çeşitli siyasal partilere mensupturlar. Çeşitli si- I 
yasal partilere mensup milletvekillerinden bir siyasal I 
partiye mensup milletvekiline, bir başka siyasal par- I 
tiye mensup bir milletvekili «Bir dakika sizinle görüş- j 
mek istiyorum» dediği zaman, o halliyle o milletvekilli I 
bu çağırmayı yapan milletvekilinin yanına gittiği za- I 
rnan saldırıya uğrayaçaikısıa, tabanca çökdiıp (tehdit edi
lecekse, onun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi de- I 
ğildir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) I 

BAŞKAN — Sayın Uysal.... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım... I 
BAKSAN — Sayın Uysal... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Bunda 

taammüt vardır, kasıt vardır! I 
İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Kürsüye çıkana 

taammüt yok muydu? I 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Böyle bir 

olayı Adalet Partililer kınamalıdır. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) I 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Siz kürsüde adam 
döversiniz. I 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Böyle bir 
olayı Adalet Partililer takbih etmelidir. Eğer parla
menter rejime inanıyorlarsa, demokrasiye inanıyorlar- I 
sa Adalet Partililer böyle bir olayı takbih etmelidir. | 
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Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde konuşan millet-
vefcil'inıiın sözümü siize tatimtmıem, tenuşıuınuım, diyece
ğimi söylerim, tıpış tıpış dinlersiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, Sayın Uy
sal, Sayın Uysal, sözünüzü keseceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) - - Anayasanın.. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Bunu tahrik şeklinde devam ettire
cek olursanız... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Etmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN .— Bir kınamadır; yaparsınız ve bunu 
bitirirsiniz efendim burada. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Anayasanın... 
BAŞKAN — Yoksa, bu Mecliste çalışmak imkâ

nı kalmaz, rica ederim. (Gürültüler.) 
Sayın Uysal, lütfen efendim, yardımcı olunuz rica 

edeceğim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Karşıdan müdahale 

edenlere müdahale edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, çok rica edeceğim yar

dımcı olunuz!. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Adalet 

Partilileri susturun. 
MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, mü

dahaleleri susturacak mısınız? 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Hatip 

konuşuyor, müdahale edenleri susturun. 
BAŞKAN — Efendim, her taraf susarsa daha iyi 

olacak herhalde. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değer

li arkadaşlarım, olay arkada oluyor. Oturan bir mil
letvekili yerinden kalkmış dışarıya doğru giderken 
çağrılarak üzerine saldırılıyor. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — «Olayı biz çıkart
tık» diyemiyor. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyelim efendim, mü
dahale etmeyelim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bunları susturacak mısınız? 

BAŞKAN — Şimdi, herkes kendi duyduğuna, gör
düğüne göre durumu söylüyor... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz, Ada
let Partililer gibi kulak ısırmadık. 
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BAŞKAN"— ... Siz de söyleyeceksiniz. 
Sayın Uysal, Sayın Uysal, efendim yatıştırıcı ma

hiyette olmuyor, çok rica ederim, konuşmalar yatış
tırıcı mahiyette değil, tahrik mahiyetinde oluyor; ben 
buna maalesef müsamaha ile müsaade edemeyeceğim. 
Hadiseyi anlattınız, siz duyduğunuz şekilde anlattınız 
ve bitirin artık. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Arkadaşları 
lütfen susturursanız sözlerimi bağlayacağım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü etmeyiniz efendim. 
Vak'ayı biz de duymak ve İdareci Üyelerin getireceği 
muameleye göre işlem yapmak mecburiyetindeyiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değereli arkadaşlarım; Olay üzücüdür... (A. P. sı
ralarından «Maşallah» sesleri.) 

Sayın Başkan, ben mi cevap vereyim, siz mi sus
turacaksınız? 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili İlhamı Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun teklifi ve A .P. Grupu Başkanvekili 
Oğuz Aygün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şev
ket Kazan ve 142 miüetvelinin olağanüstü toplantı 
önergesi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi (2/644) (S. Sayısı : 396) (De
vam) 

BAŞKAN — Sorulara devam ediyoruz efendim. 
buyurun Sayın Bakan. 

Sayın Cebe, buyurun suallerinize devam eldiniz. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, ben 

7 nci sorumu soruyordum ki az önce kürsüde açıkla
nan kavga çıktı ve sorum zannediyorum gümibürtüye 
geldi... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Soru 7) Hükü-
mötin her boş yer için bir misli aday gösltermesi ha
linde, Yüksek Hâkimler Kurulu, anlayışları Hükiime-
Itin hukuk anlayışına tıpatıp uygun iki kişiden birini 
seçmek durumunda kalacak mıdır, kalmayacak mıdır? 

Soru 8) Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifi
nin 25 nci maddesi ret istemlerinin aynı mahkemece 
incelenmesini öngörmekte, üstelik itiraz yolunu da 
kapamaktadır^ Bu, ret isteminde bulunma hakkının 
tanınmaması, ya da bu hakkı göstermelik olarak 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz devam edin ve 
lütfen bitirin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; olay üzücüdür. Olay bir 
kasıtla yapılmıştır ve bu kasıt, doğrudan doğruya bir 

'milletvekilinin hayatına yönelik bir kasıttır, taammüt 
vardır. (A. P. sıralarından gürültüler.) Açıkça taam
müt vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
böylesıinıe Meclisin yüceliğini rencide öden ve bir (mil
letvekiline, oturduğu yerden ayağa kalkmış olarak dı
şarı çıkarken, arkadan gelip saldırma olayını yüz kı
zartıcı bir olay olarak zabıtlara geçiriyor ve bunu ya
pan zihniyeti takbih ediyoruz. 

Teşekkür eder saygılar sunarız. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı?... 
Yok. 

tanımak değil midir? Bu, bir insanı, şikâyetçi ol
duğu kadıya başvurma zorunda bırakmak: değil mi
dir? 

Soru 9) Hükümet; 
A) Sahte belgelerle Devleti dolanldırmayı, dolan

dırıcılık için uygun ortam hazırlamayı ya da do
landırıcılık olayını örtbas ötmeyi; 

B) Kamu görevlerine yapılan atamalarda gö
revin gerektirdiği niteliklere bakacak yerde parti ro
zetine bakmayı; 

C) Diini politikaya alet etmeyi; 
D) Yasa dışı silâhlı güç oluşturlm'aıyı ve de kul

lanmayı; 
E) Ülkenin zenginlik kaynaklarını yabancıya sö-

mürtmeyi, yabancılarla ortaklaşa sömürmeyi ya da 
yalbancı sömürüyü 'kolaylaştırıp komisyon almayı; 

F) Okulları, yasa dışı silâhlı güçler eliyle öğ
renme özgürlüğünün ve de can güvenliğinin kalma
dığı ortama sürüklemeyi, Devlet güvenliğini ilgilen
diren suçlardan saymakta midir, saymamakta mı
dır? x 

10) Hükümet yürürlükteki Anayasayla ülkenin 
idare edilemeyeceği görüşünü hâlâ korumakta mi
ldir? Korumakta ise; Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
aidi altında demokrasiyi gömme mahkemeleri oluş
turacağı yerde istifa edip çekip gitmesi gerekmez 
mi? 

- BAŞKAN — Bu bir sual değildir efendim. Bu 
şekilde de sual sorulmaz, çok rica ederim. Bir 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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hukukçu olarak bu şekildeki suallerin ne netice ve
receğini de idrak etmeniz lâzımdır. Sorulmamış 
addediyoruz. Buyurun efendim.] 

ıNECATİ GEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
ıbu Hükümetin başı «Yürürlükteki Anayasa ile ülike 
üdare edilemez» diyor < Bu kanaatini hâlâ koruyor 
mu? 

iBAŞKAN — Bu sual olabilir. Başka sual sora
mazsınız. 

.NECATİ CEBE (Balıkesir) — lıl) Bir ülkede si
yaset adamlarının dün ret oyu verdikleri Devlelt Gü
venlik Mahkemelerinle bugün evet demekle de yetin
meyip onu savunmaları, halkın devlet adamlarına 
ve devlete olan güvenini sarsmaz mı? (A, P. sıraların
idan gürültüler) 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkanım, 
öbür tarafı susturun. 

BAŞKAN — Dışarıdan müdahale ötmeyeilırm efen
dim. Buyurun efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bir kez için olsun müdahale edenleri uyarırsanız 
ben de rahat bir şekilde sorumu sorarım. 

BAŞKAN — Uyaracağım efendim, uyarırım, 
efendim, Buyurun efendim. Her iki taraf da biri-
birine zaten karşılıklı yapıyor bu işi. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Töre Devlet Yayın
evi taraıfınidan yayınlanan «TÖS Dosyası» adlı kitap 
(bölge var) (A. P. Genel Merkezince 34 ve 44 ncü 
sayfaları çıkarılarak Türkiye'de dağıtılıyor. Bu siya
sete sahtekârlığı sokma değilse nedir? 

'BAŞKAN — Bu da bir sual mildir efendim? 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ticarete sahtekâr

lığı sokmak, siyasete sahtekârlığı sokmak, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri görevi kapsamına girer mi, 
girmez mi? (C. H. P. sıralarından «Belgeyi okusun» 
sesler.) 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen son sorunuzu 
rica edeceğim. (C. H. P. sıralarından «Belgeyi oku
sun» sesleri) 

Lüzumu yok efendim, lüzumu yok efenidiim, 
rica ederim. Buyurun efendim.! 

NECATİ CEBE (Baltoir) — 13) Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Yasası kapsatımına hangi suçun 
girip hangisinin girmeyeceğini tartışırken, Millet 
Meclisinin yetkisi Sayın Balkanın iddia ettiği gibi sı
nırsız mıdır, Anayasayla sınırlı mıdır? (C. H. P. sı
ralarından «Bravo sesler,, alkışlar) 

(BAŞKAN — Sınırlıdır efendim. 

iBuyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkan, bu okunan sorudan baş
ka daha kaç arkadaşımızın sorusu var; bunu öğrene-
ibilir miyim? 

İBAŞKAN — 4 arkadaşın daha sorusu var. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Davamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekillıeri; huzurunuz

da sorulara cevap vermeden, izin verirseniz bir şeyi 
'belirtmek isterim!: Heyeti Oelilenizin de takdir ettiği 
veçhile bu sorular, soru sorma niteliğini aşmıştır., 
(C. H. P. sıralarınidan gürültüler) Şimdi, bakınız 
bir Halk Partili arkadaşıım soru soruyor, diğer Halk 
Partili arkadaşlar da' kıskıs gülüyorlar. E, bu yani1 

olmaz, insaf etmek lâzım. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ne alâkası var yanL 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — İnsaf e'tmek lâzım, 

BAŞKAN — Sayın Topuz, müdahale ötmeyin 
efendim; rica ediyorum, müdahale etmeyin, 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanununa bari soru sorma yasağı da 
koyun. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ediyorum, cevap
ları dinleyin efendim., 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi sorulara cevap veriyorum efen
dim. 

1 nci ve 2 nci sorularda atamaların şekil ve şart-: 
larının doğru olup olmadığım soruyor., Bu atama
ların şekil ve şartları Anayasanın 136 nci maddesin
de yazılıdır. Biz bu kurala uygun atama yapıyoruz, 
arz eldenim, (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Üçüncü suale, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş Kanununun müzakeresi sırasında bir
çok protestolar, .bildiriler vardır, bunları nasıl kan-* 
şılıyorsunuz?» diyorlar. Tabiatıyle bunları tarih 
cevaplandıracaktır. (C. H. P. sıralarından gürültü-. 
ler) 

BAŞKAN — Efendim, anladığı şekilde cevap 
vermiş durumdadır, siz tekrar sorarsınız, yazılı ola
rak cevap alırsınız. (C. H. P. sıralarınidan gürültüler 
ve «cevap verilmiyor» sesleri) 

Siz müdahale edemezsiniz efendim, anladığı şe
kilde cevap vermek medburiyetinıdedir. O kadar. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Dördüncü soru olarak, Fransız Devlelt 
Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu ve işleyişi ile il-
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gili, görevleriyle ilgili bir soru soruyor, «Bunu bili
yor musunuz?» diyor. Yüoe Heyetin huzurunda 
Fransız Devlet Güvenlik Mahkemesinin Kanununu 
aynen -ilgili suale cevap olan kısmını- okuyaca
ğım. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Kim yazmış 
o kanunu? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Güvenlik Mahkemesinin kuruluşu ve 
görevi için şöyle der: «Birinci Başkanlık görevi, hi
yerarşi üstü bir hâkim tarafından, üyelik görevleri ise 
yine hiyerarşi üstünde olan ve adlî hiyerarşinin bi
rinci derecesinde bulunan 2 hâkim ile, sınıflan hâkim 
'olmayan 2 generalden ibarettir» (G. H. P. sıralarından • 
gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kim tercü
me etmiş onu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, dinli
yorsunuz işte. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hâkimlerin atanmasında Devlet Gü
venlik Mahkemesi Kanunu, Fransızların Kanunu 
şöyle diyor: «Tayinler, hâkimler hususunda Yüksek 
Hâkimler Kurulunun mütalaası alındıktan sonra Fran
sa Devleti, Fransız Güvenlik Mahkemesinin hâkim
lerini Fransa'daki. Bakanlar Kurulu tayin eder». Hal
buki biz tayin yapmıyoruz, Yüksek Hâkimler Ku
rulu tayin ediyor. Arz ederim. Kanun ortada. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

5 nci suale gelince, Sayın Mustafa Güneş'e ce
vap vermiştim, onun aynidir, arz ederim. 

6 ncı suâlde, «Atamada takdir ölçüsü nedir?» di
yorlar., Atamada takdir ölçüsü, hâkimlerin birinci 
sınıf olmaları lâzımdır* Dosyalarına ve tezkiye va
rakalarına göre de başarılı olanlar arasından seçilir, 
arz ederim.: 

NECATI GEBE (Balıkesıiır) — 4 ncü soruyu at
ladınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 7 nci sualde, «Boş yerler için 1 misli 
aday gösteriliyor, bu usul doğru mudur?» denili
yor., Doğrudur, doğru değildir; Yüce Mecliste mad
de tartışılırken doğrusunu ve en iyisini tedvin eder, 
çıkarmaya çalışırız, hep birlikte çalışırız. 

ı8 nci soruyla, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nununun 8 nci maddesindeki konuları soruyor. .8 nci 
maıddemin müzakeresi geltdiği zaman görüşlerimizi 
de bidiririiz, Yüce Meclis, arzu ettiği şekli, bu 
madde müzakeresinde vermeye muktedirdir. 

| 9 ncu sorusunda bahsetmiş olduğu konuların 
I Devlet Güvenlik .Mahkemesinin şümulüne girmesi 

gerektiğine dair bir tutumu vardır. Arkadaşlarımız 
teklif ederler, Yüce Meclis de kabul ederse, hepimi
zin kabulüdür. Teşrii organın çıkartmış olduğu ka-

j nunlara biz iorai organ olarak saygı göstermekle gö
revliyiz arkadaşlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Af Kanunu 
da buna dahil mi? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Dâvamla) — Komünizmle ilgili her şeyin karşısın
dayız. 

BAŞKAN — Karşılıklı laf atmayalım, çok rica 
eidÜyorum efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 10 ncu maddenin sual niteliğinde ol
madığını Sayın Başkanımız da ifade etti. Bunun 
için cevap vermekten tevakki ediyoruz, 

'MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Daha evvel 
I sen komünist miydin? 

, 'BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, rica ederim, 
İMUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Daha evvel 

Halk Partisindeydi, o zaman komünist miydi? 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 

ederim, dinleyin. Ne müdahale ediyorsunuz efen-
I idim, müdahale etmeye ne lüzum var? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 11 nci soruya verilecek cevap 10 ncu 

I soruyla ilgili olacaktır, arz ederim. 

12 nci soruda bahsedilen kitabın içinden 2 yap
rağın çıkarılarak piyasaya sürüldüğü hakkındaki dü
şünceyi, yeni, burada duymuş olduk. Tahkikat ya
parız, böyle bir şey olup olmadığını ayrı olarak 
araştırırız. 

iNECATİ GEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz 
I 10 ncu soruyu tümü ile sorulmamış sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sorular bitsin ondan sonra söylersi
niz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — 13 ncü soruda arkadaşımız diyor ki : 
Sayın Devlet Bakanı bu kürsüde Meclis neyi kabul 
ederse biz onu uygularız, diyor; falan... Falan... Şey
leri de kaibul eder mi?» 

iBu Yüce Meclisin çatısı altında bulunan ve Türk 
milletini temsil eden bilumum milletvekillerinin, he
yeti umumiyenin Cumhuriyete, demokratik rejime sa
dık olduklarını, Anayasaya yapmış oldukları yemi-

I nin dışında bir teklif, bir idare, bir düşünce getirme-
I yeceklerini ifade ederim. Böyle bir düşünceyi, böyle 
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bir suali sormuş olmanın dahi çok üzücü tarafı ol
duğunu da ifade etmek isterim. 

Arz ederim, 
'Cevaplandırılmıştır Sayın Başkanım. (A. P. sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nebil Oktay, buyurun efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Baş
kanım, dün burada konuşan Sayın Adalet Bakanı, 
163 nçü .maddenin kanun kapsamına alınmamasının 
Hükümet görüşü olduğunu belirttiler. Halbuki, aynı 
gün konuşan Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüsü 163 
ncü maddemin de kanun kapsamına alınması ile ilgi
li ve bundan yana olduklarını belirtti. Acaba, Hükü
met sözcüsü Sayın Adalet Bakanı Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinin Hükümet kanadı olduğunu kalbul etmi
yor mu? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bu sualinizin Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ile ilgisi yok. Onun için sual 
olarak kalbul etmiyorum, 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — "Bidayette bir arkadaşa vermiş olduğum 
cevapta söylemiştim, şimdi tekrar ediyorum : Bu bir 
tekliftir. Yüce Meclis 163 ncü maddeyi kabul edip 
etmemekte, maddeyi metne sokup sokmamakta muh
tardır. Yüce Meclisin üstün iradesine tabiyiz. 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu?.. Yok. 
Sayın Niyazi Onal. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — 1) Başbakanın 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işçiler ve sendika
larla bir ilişkisi .yoktur» şeklindeki müteakip demeç
leri, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
nun ve Dernekler Kanununda yazılı suçları kapsayan 
kanun teklifinin 9 ncu maddesinin B/3 bendinin Hü
kümet tarafından benimsenımediği anlamlını mı taşı
maktadır? 

2) Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine 
müsteniden Devlet Güvenlik Mahkemelerine açılmış 
olan davalarda yapılmış olan görev itirazları ve Ana
yasaya aykırılık iddiaları üzerine, özel ihtisas mah
kemeleri olarak gösterilmek: istenen bu mahkemeler 
ne karar vermişlerdir? 

3) Adalet Bakanının Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Kanun Teklifi hakkında dün Hükümet adına yap
mış olduğu konuşmalar, Hükümetin oy birliği ile ka
rar almış olması gerektiğine göre, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun ve bu partinin Türk Ce-
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za Kanununun 163 ncü maddesinin Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görevi kapsamına alınması hakkın
daki görüşlerinin değiştiğini mi göstermektedir? 

4) Hıyaneti Vataniye hakkında 2 numaralı Ka
nun mer'iyettedir. Bu kanun hangi suçları içermekte
dir. Türk Ceza. Kanununun 163 ncü maddesine ben
zer yanları nedir? Bu suçlardan dolayı Devlet Güven
lik Mahkemelerine önem verilmesi düşünülmekte mi
dir? 

5) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı çev
resinin Hükümet tarafından saptanması, yargıç ve 
savcıların Hükümet tarafından belirlenmesd, icra orga
nının, yargı organlarına müdahalesi anlamının dışın
da ne anlam taşımaktadır? 

6) Anayasanın 136 ncı maddesine, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, 12 Mart döneminde, 20 Mart 
1973 tarih ve 1699 sayılı Kanunla ilâve edilmiştir. Bu 
madde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması kıs-: 
mı, 1961 Anayasasında yoktu. Oylanan ve millet tara
fından kalbul edilen Anayasada da Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yoktu. Bu mahkemeler bu Anayasaya, 12 
Mart döneminde, bir kapalı rejimde, Anayasayı bu 
millete çok gören, hu Anayasayı bu millet için lüks 
sayan bir zihniyet tarafından sokulmuştur. 

BAŞKAN — Yalnız sorunuzu rica ediyorum. 
NİYAZI ÖNAL (Eskişehir) — Devlet Güvenlik: 

Mahkemeleri 11 Ekim günü kapanacaktır. Bunları ka
patmamak veya yeniden açmak çabaları 12 Mart 
dönemdndekine benzer kapalı rejim özlemini mi ya
ratmaktadır? 

7) Dün Sayın Adalet Bakanı Bakanlık adına ko
nuştuğunu söyleyerek, Türk Ceza kanununun 163 
ncü maddesini eleştirmiş ve Devlet Güvenlik Mahke
meleri kapsamı dışında kalmasını savunmuştur. Baş
ta bu Bakanlığın Sayın Müsteşarı olmak üzere o ba
kanlık mensuplarını, Bakanın kişisel bir ayıbından kur
tarmak için Hükümet ne düşünmektedir? 

Bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Bu da sual değildir efendim, bunu so

ru olarak kalbul etmiyoruz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Efendim sorulan suallerin bir kısmına 
cevap verilmiştir, tekrardır. Diğer konulara yazılı ola
rak cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ahdülkerim Zilân. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Kaç sorusu var Sayın Başkanını? 
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BAŞKAN — Kaç sorunuz var efendim? 1 
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — 11 soru. 
il) Bir kuruluşun mahkeme sayılabilmesd için ba

ğımsız olması gerekmez mi? Mahkemelerin bağımsız- I 
lığı için de hâkimlerin tayininde Hükümetin söz sa- I 
hibi olmaması şart değil midir? Yasa. teklifinin 6 ncı 
maddesini bağımsız yargı kuralıyle nasıl bağdaştım- I 
ca'ksınız? I 

2) Reddi istenen hâkim, bu teklifle ret talebini 
karara bağladığında ve ayrıca bu karara karşı acele J 
itiraz yolu da tanınmadığına göre, sanığa tanınan bu I 
ret hakkını hukuken bir hak olarak kabul edebiliyor 
musunuz? I 

3) Anayasanın 30 ncu maddesi, tutuklanan kişi
nin yakınlarının bu durumdan haberdar edilmesini 
öngördüğü halde, bu teklifte bu hususun ihmal edil- I 
meşini nasıl karşilıyorsunuz? 

4) 48 saat içinde sanığın hâkim huzuruna çıka- I 
rılması gerektiği halde bu süre hangi amaçla 15 güne I 
çıkarılmıştır? I 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — işkence için. 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Ona daha son
ra geleceğim. 

4) Tutuklanan kişiye daha önceki uygulamalar
da görüldüğü gibi işjkence yapılma ihtimali varit ol- I 
duğuna göre, bu uzun süre işkence izlerinin ortadan I 
kalkması için elverişli bir süre olarak mı mütalaa edil- I 
mektedir? I 

5) Yasa teklifinin tümü üzerinde ve lehte yapı- I 
lan konuşmalarda Fransız Devlet Güvenlik Mahke
mesinden sitayişle bahsedildiğine göre, neden Fran- I 
sa'daki gibi yargıçların tespiti Yüksek Hâkimler Kuru
luna tevdi edilmemiştir? 

ıBAŞKAN — Yalnız," burada biraz evvel okun
duğuna göre, Yüksek Hâkimler Kuruluna ne edil
memiştir? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tercüme... 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Efendim, yar
gıçların tespiti Fransja'da Yüksek Hâkimler Kurulu
na tevdi edilmaştir. Yani Yüksek Hâkimler Kurulu, 
'hâkimleri tespit ediyor. 

BAŞKAN — Fransa'da?.. 
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Hükümet bun

ları tayin ediyor; ama bizde tam tersi, Hükümet tes
pit ediyor... 

BAŞKAN — Peki, anladım, anlaşıldı efendim, an
laşıldı. 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — 6) Fransız 
Devlet Güvenlik Mahkemesi sık sık örnek alındığına j 

göre, Fransız halkına tanınan tüm demokratik hak ve 
özgürlüklerin vatandaşlarımıza da aynen tanınması sa
vunulacak mıdır? (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

7) Eğer bir yasa kişi güvenliğini, savunma hak
kını, hâkim teminatını ve bağımsız mahkeme kuralı
nı ortadan kaldırıyorsa, bu yasa savunucuları, de
mokratik düzen ve hukuk devletine olan inançlarını 
nasıl ispat edeceklerdir? 

8) Uzun zamandan beri Devlet Güvenlik Mahke
meleri faaliyette oldukları halde, Devlet güvenliği ile 
ilgili suçlarda- neden bir düşme kaydedilmemiştir? 
Devlet güvenliğine yönelen suçlar sosyal ve ekono-

• mik tedbirlerle mi, yoksa antidemokratik usul ve 
şiddet metotlarıyla mı önlenebilir? 

9) Bu mahkemeye yapılacak güvensizlik talebi
nin niçin bir başka mahkemece değil de aynı mah
kemece karara bağlanması öngörülmüştür? 

10) Yüksek öğrenim kurumlarını, öğrenci yurtla
rını basan, Sokakta masum kişileri öldürüp ülkede 
bir terör havasını estiren, ülkede ırk ayrımı yapan ve 
bu şekilde giderek memleketi faşist bir ortama sürük
lemek isteyen Hitler bozuntusu komandoların Devlet 
Güvenlik Majhkemölerinde yargılanması neden düşü
nülmemektedir? Yoksa bunların işlediği fiiller Devlet 
güvenliğine karşı işlenmiş suç olarak kabul edilme
mekte midir? 

11) Diyarbakır iline nazaran nüfus gençlik ve 
işçi olaylarının daha yoğun olduğu İstanbul ve An
kara illerimizdeki Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 
mevcut dosyaların, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah-
kemeierindöki dosya adedinden daha az olmasını Sa
yın Bakan nasıl izah edeceklerdir? 

Sorularım bu kadar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Zilân'm suallerini 
dinledim. Kendisine yazılı olarak cevap vereceğim 
efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Necdet Evliyagil, son olarak efendim... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bir hususu istirham ediyorum. Şimdi bu teklifin 
tümü üzerinde biraz sonra oylama yapacaksınız. Bu 
teklifin tümü üzerinde oy verecek milletvekili arka
daşlarım, Hükümetin bu konudaki anlayışını bilmez
lerse, Hükümetin bu konudaki düşüncelerini bilmez
lerse... 
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YÜOBL DİRİK (îzmir) — Biz bMiyoruz... 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Siz biliyor

sunuz efendim, biz bilmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, lütfen. Şim

di bunu soracak durumda değiliz. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Rica ede

rim, bu konularda bilgi sahibi olmayan bir Hükü
met, bu kanunun müzakeresinde nasıl beyanda bulu
nabilir? 

BAŞKAN — Bilgi olmadığını söylemiyor efen
dim. İstatistiğe istinat ediyor, yazılı cevap verecek. Bu 
anda verilmesi mümkün değil. Lütfen oturan yerinize 
efendim. 

Sayın Evliyagil, son olarak, kaç sorunuz var efen
dim? 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İki sualim 
var Sayın Başkan., 

Adalet Bakanının kardeşi, Frankfurt Camii İmamı 
Mustafa Müftüoğlu Devlet Başkanına gönderdiği bir 
mektupta şeriatı savunmuştur ve bu mdktup basına 
yansımıştır. Anayasa ve yasalara karşı gelen Balka
nın kardeşinin bu tutumu üzerine, kendisine verdiğim 
soru önergesinde, ne gibi bir işlem yapıldığım Balkana 
sormuştum. Bakan iki ay evVel bana verdiği cevapta, 
Ankara Cumihuriyet Savcılığınca tetkikat yapıldığını 
(bildirmişti. Bu tetkiikatın sonucu ne olmuştur? 

IBAŞKAN — Efendim, o suali dün cevaplandırdı
lar ve adalet mekanizması içerisinde... 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Önerge sa
hibi benim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size cevap verilmiş. Onun neticesi 
ne olldu diye soruyorsunuz?.. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Yalnız onu 
sormakla kalmıyorum. Şimdi, sonuç alınmadı ise, şe
riatı savunan, Devlet Başkanını tehdit eden Bakanın 
kardeşinin mektubu açıklanmıştır. Bu mektup teihdit 
ifadesi taşıyan bir mektuptur. Bu Bakanın kardeşi, 
Fatih Camii İmamı, 163 neti maddenin Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kapsamına sokulması halinde, 
«Teşbih çekenle, tetik çeken» anlamı içerisinde, Baş
bakanın görüşüne tabi olarak, Anayasayı çiğnediği, ya
salara karşı geldiği halde, kendisini kurtacak mıdır; 
'Atatürk anlayışı bu mudur Hükümetin? Bunu öğren
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, asıl önemli olarak arz etmek istedi
ğim husus şu : Gerek Sayın Balkan, gerekse Adalet 
Balkanı soruların bir kısmını yazılı olarak cevaplandı-
racalklarını arz ettiler. Bir noktanın aydınlığa kavuş
ması gerekir, o da şu : Bütçe Kanunu müzakeresi sı-
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rasında burada biz Turizm Balkanına 47 soru yönelt
tik. Bakan, bütün soruların hepsini yazılı olarak ce
vaplandıracağını söyleyerek, o akşamı geçiştirdi ve at
lattı. Turizm Bakanının bu açık önerisine rağmen, so
ru sahibinden hiçbir arkadaşımız Bakana yönelttikle
ri sorularla ilgili olarak, tek bir cevap alamamışlardır. 

Öğrenmek istediğim husus şu : Adalet Bakanı aca-
>ba sorulara cevap verecekler mi, vermeyecekler mi? 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil... Sayın Evliyagil... 
«Yazılı cevap vereceğiz» diyor. Vermediği zaman tek
rar sorarsınız efendim. 

•NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ama, işte 
Parlamento çalışması bu şekilde. 

BAŞKAN — Onun da prosedürü var, Başkanlığa 
müracaat edersiniz lâzım gelen şey yapılır. 

Evet efendim, Devlet Güvenlik Mahkemelerini il
gilendiren sual istiyoruz efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Önemli ola
rak şunu arz etmek istiyorum ki, suiistimallerin Dev
let Güvenlik Mahkemeleri konusu içerisine alınıp alın
mayacağı sorunudur. Bu hükümetlerin bir ayrı görü
şü vardır, isteyen vardır, istemeyen vardır. Sormak 
istediğim şey şu : Turizm Bakanlığındaki yolsuzluk
lar Devlet Güvenlik Mahkemelerine yansıyacak mı
dır? Bu yolsuzluklar ufak yolsuzluklar değildir. Örne
ğin; Cumhuriyetin 50 nci yılı dolayısıyle, bu Bakan
lığın Müsteşarı, Fransa'da Le Loudhe firmasına 3 mil
yon lira karşılığında bir film çevirtmiştir. Aradan 3 
yıl geçtiği halde, bu film meydanda yoktur. Turizm 
Bakanı 6 ay evvel, Sayın Birgit'in burada gündem 
dışı yaptığı konuşmasına verdiği cevapta... 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ile ne ilgisi var bunun? (C. H. P. sırala
rından «Oraya geliyor» sesleri) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Oraya geli
yorum efendim, oraya. 

iBAŞKAN — Ama sual gerekçesiz sorulur, çok ri
ca ediyorum, müsamaha ediyorsak bunu da suiisti
mal etmeyin, rica- ederim. 

'NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Burada me
sele şu... 

BAŞKAN — Tek cümle istiyorum efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bu memle

kette bir kuvvet komutanı «35 bin dolar rüşvet aldı» 
diye iddia edildi. Şu anda, 750 bin liralık bir suiisti
mali üç ay evvel Başbakana arz ettim, cevap vere
medi bana. Bu, Devlet Güvenliğe girecek midir, gir
meyecek midir? Onu soruyorum^ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IMÜBİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan 

resim hırsızları da giriyor mu? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Dâvamla) — Arzı cevap ediyorum. 
Birinci soruda, Adalet Bakanının vermiş olduğu 

cevabın son merhalesinin ne olduğunu sormak ister. 
Ben de konuyu yeni öğrendiğim için, yazılı olarak, 
bu tahkikatın hangi noktada olduğunu kendisine ce
vap olarak vereceğiz. 

Bu madde içerisinde sorduğu bir sual «İİ63 ncü 
madde bu kanunun metnine girecek mi girmeyecek 
mi?» Yüce Meclisin takdirine kalmıştır. Girip girme-
meslini Meclis takdir edecek, 

İkinci soru; Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanu
nunun muhtevasını tayin etmek yetkisi Yüce Meçisin 
ibüyüfc iradesine kalmıştır. İradesi nasıl tecelli ederse, 
saygı göstereceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ABDÜLKBRİM ZİLÂIN (Siirt) — Sayın Başkan, 
ben sorularıma cevap alamadım, Sayın Bakan lütfe
derler mi a'oalha? . 

iBAŞKAN — Alamadığınız hususları yazılı olarak 
sorun, cevabını alırsınız efenldim. 

Şimdi, şahısları adına sayın iki üyeye söz verece
ğim.. 

HAYRiBTTÎN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan!.. Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Efendim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, atfedersiniz efendim, çok özür dilerim. 

Ben dünkü yönetimde bulunan Başkana, İçtüzüğün 
86' ncı maddesiyle ilgili bir s'oru tevcih etmiştim. Dün
kü Başkan, «Bu Sorular sorulduktan sonra o konuda 
size söz vereceğim» demişti. 

•İçtüzüğün 86 ncı maddesiyle ilgili, acaba şimdi mi 
vereceksiniz, yoksa şahısları adına konuşma yapıldık
tan sonra mı vereceksiniz? 

İBAŞKAN — Zabıtları getirteyim, tetkik ettikten 
Sonra size cevap veririm efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Böyle bir konuşma geçmişse ona 

göre muamele yapacağım. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 86 ne mad

deyi tetkik ederseniz zorunlu olduğunu göreceksiniz, 
BAŞKAN — Getirteceğim efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hatırlat

tım. 
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| BAŞKAN — Sayın Cevat Önder?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Hasan Basri Akkiray, buyu

runuz. 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli mülletvekilleri; 
I Gerçekte bugün dünya ülkelerinin bir çoğunda, 

özellikle bir arayış içinde bulunan gençlik kesiminde 
büyük huzursuzluklar vardır. Bir çok devletler, var
lıklarına ve toplum düzenine yönelik eylem ve davra
nışları önlemek için yeni önlemler aramak ve almak 

I çabasındadırlar. 
Ne var ki, bu önlemleri alırken, özellikle demok

rasi ve hukuk devleti ilkesini benim'semiş ülkelerin 
I yöneticileri hukuka uygun davranmakta duyarlı otaıa-
I lıdırlar. Ülkemizde de son yıllarda uygulanan ve ge-
I nellikle «anarşik» olarak nitelenen bir bölüm eylemle

re karşı yeni yasa ve kurumlar oluşturmak çabasına 
girişilmiştir. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu çaba hep ileriye 
I kapalı, daha çok geriye dönük yönde başarı sağla

mıştır. 12 Mart dönemiyle başlayan ara rejimde bu ça
ba doruğuna ulaşmış, Anayasa iki kez değiştirilmiş
tir. Bu dönemde yapılan değişikliklerle Anayasamızın 
tam 42 maddesi tahrip edilmiştir. Bunlar; özerk kuru-

J luşların denetiminin siyasî iktidarın yetkisine bırakıl
ması, Millî Güvenlik Kurulunun yetkilerinin artırıl-

I ması, sıkıyönetim nedenlerinin genişletilmesi, kişi ve 
hak özgürlüklerinin kısıtlanması, sendika özgürlüğü 
nün sınırlanması, özel bir Askerî Danıştay, başka bir 

I deyimle bir Askerî İdare Mahkemesi kurulması, Ada
let Bakanına Yüksek Hâkimler Kurulunda oy hakkı 
tanınması, siyasî partilerden grupu olmayanların Ana-

I yasa Mahkemesine başvurma hakkının kaldırılması ve 
I nihayet Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması 

gilbi tutumlar olmuştur. 
I Görülüyor ki, yapılan değişiklikler, hep özgürlük

leri kısıtlayıcı ve özellikle yargı gücünün yetkilerini 
i daraltıcı niteliktedir. Daha doğru bir deyişle, siyasî 

iktidar, devlet gücünü tekeline almak amacıyle dav
ranmıştır. İşte bugün görüşmesini yaptığımız yasa 
önerisi, siyasî iktidarın toplumu geriye götürme, de-

I mokratik haklardan biraz daha koparma ve güçler 
I ayrılığı ilkesini ters çevirme uğraşılarının somut bir 
I belgesidir. Gerek Anayasanın 136 ncı maddesi, gerek-
I se bu yasa önerisinin hazırlanmasında doyurucu Ve 

hukuksal bir gerekçe bulunamamıştır. Örneğin; Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinde askerî hâkimlerin görev al-

I masının neden gerekli görüldüğü konusunda, ne 136 
I ncı maddede, ne de bu yasa önerisinin gerekçesinde 
I tek bir sözcük yoktur. 
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerini Bakan
lar Kurulunun seçmesi! nedeni de gerekçelerde göste
rilmemiştir. Kala kala, her iki yasa gerekçesi, tutar
sız ve geçersiz üç esasa dayandırılmıştır. Bunlar; dev
let güvenliğini ilgilendiren yeni suçların ortaya çıkma
sı, yargılamanın süratli olması, uzman mahkemeler 
oluşturmak, 

Kuşkusuz, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve ta
biî hâkim ilkelerine bu denli ters düşen bir durumu. 
oluşturmak için hukuksal ve geçerli bir gerekçe bul
mak olanaksızdı. Oysa, bu sayılan gerekçeler ceza 
usulünde yapılacak birer maddelik değişikliklerle kb-' 
layca sağlanabilirdi 

Değerli arkadaşlarım, İspanya Kralı Don Carlos' 
un bile siyasî suçluları yargılamakta olan özel mahke
meleri kaldırdığı bir dönemde, demokratik hukuk 
devleti ilkesini benimsemiş bir anayasası olan Türki
ye'mizde özel mahkemeler oluşturulması ülkemiz için, 
'halkımız için büyük bir talihsizliktir. 

Yukarıda değindiğim giibi, gerçekten devlet gü
venliğini doğrudan doğruya ilgilendiren suçları yar
gılamaktır gerekçenin bir tanesi. Nedir devlet güven
liğini ilgilendiren suç?.. Sadece devlet düzenini yıkmak 
İçin silâhlı, ya da silâhsız örgüt kurmakla mı yıkılır 
devlet?.. Silâhlı darbe ile yıkmak suçlan her zaman 
izlenir ve cezalandırılır. 50 yıllık Türk adliyesi Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri olmadan da bunu şevkle ba
şarmıştır. Ama asıl ekonomik saldırılar vardır devle
timize yönelik. Bir varlık sadece fizikî darbe ile yı
kılmaz, onun birtakım aile ilişkileri ile milyonlarını 
çalanlar, yönetici kadrolarını ele geçirip kanını emen
ler devleti yıkmaz mı?.. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

'Neden bu suçlar - örneğin : Kaçakçılık, örneğin : 
Zimmet suçları - Devlet Güvenlik Mahkemelerince 
yargılanmaz? Bundan başka devlet güvenliği nedir? 
Var olan devlet düzeninin güvenliği midir? Yönetici
lerinin çağ dışı ve ters tutumları yüzünden bozulan, 
ama var olan bozuk düzenin güvenliğine karşı her tür
lü davranış bu mahkemelerde yargılanacaktır. 

Hâkimlerini hükümetin atadığı, üç yıllık bir dene
meden sonra istenilen hâkim olmadığı saptanantaın 
değiştirilmösi ne anlama gelir? Ne demektir uzman
laşmış mahkeme? Bugüne değin ne bizde, ne başka 
bir ülkede devlet güvenliği ile ilgili bir suç dalı yok
tur. Gerçekten gerekçe, yargılamaların farkından bah
setmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulduğu günlerde açılan davalar üç yıldır 
hâlâ sürmektedir. Hani, nerede sürat? 
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Burada bir noktaya daha değinmek isterim : Dün 
bu kürsüden grupunun görüşünü açıklayan sayın hu
kuk doktoru arkadaşım tslâm, bu yasa tasarısı 11 Eki
me kadar çıkmazsa, genel mahkemelerin, Anayasanın 
136 ncı maddesi karşısında davalara bakamama teh
likesi olduğundan söz etti. 

Oysa değerli milletvekilleri, genel mahkemelerin 
bu suçlara bakmamak tehlikesinin kesinlikle bulun
madığını anlamak için hukuk doktoru, hatta hukukçu 
olmaya gerek yoktur. Hatırlatırım sayın arkadaşlarım, 
136 ncı maddenin yürürlüğe girmesiyle Devlet Güven
lik Mahkemeleri göreve başladılar mı? 1773 sayılı 
Yasa yürürlüğe konmadan bu malhkemelerlin görev 
yapmasına hukukî olanak var mı idi?.. 136 ncı mad
denin son fıkrası, Devlet Güvenlik Mahkemelerimin 
işleyiş, kuruluş ve yetkilerinin kanunla düzenleneceğini 
öngördüğü için, 136 ncı maddenin yürürlüğüne rağ
men Devlet Güvenlik Mahkemeleri görev yapama
dı ve gene bu maddeye rağmen genel mahkemeler ay
nı suçlara bakmaya devam ettiler, işte eğer bu yasa 
11 Ekime kadar yürürlüğe konmazsa durum da aynı 
olacaktır, böyle bir tehlike yoktur. 

Aslında bunların hiçbiri gerekçe olamaz. Gerçekte 
gerekçe, Türkiye'de demokratik soldan korkudur. 
Çünkü sol; özgürlük demektir, çünkü sol; insansever-
liktir, çünkü sol; namustur. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo»' sesleri, alkışlar) 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin asıl gerekçesi 
budur. Dahası var; yürütmenin yargıya tahammülsüz
lüğü 50 yıllık Türk adalet örgütüne dirençsizliğidir ve 
de «Devlet benlim» tutkusunun sakim sonucudur. 

Değerli milletvekilleri, vekili oldukları bireylerin 
yararına yasa yapmak isteyen parlamentolar, sürekli 
olarak toplumun sesini dinlemek zorundadırlar. Bu ses 
ve isteğe göre yasa yapılır. Aslında bu yöntem akilli ve 
başarılı bir tutumdur. Şimdi ülkemize hakiniz : He
men tüm barolar, meslek kuruluşları, sendikaların 
güçlü ve büyük bir bölümü ve basın Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine «Hayır» diyor. Bu mahkemelerde yar
gılanan kişiler ve ailelerinin yürekleri kuşku ve korku 
ile burkuluyor. Sanki tüm toplum ayağa kalkmış, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine «Hayır, hayır» diyor. 
Ama Sayın Başbakan kalkıyor, «iktidarlar sokakta 
oluşmaz» diyebiliyor, iktidarlar belki sokakta oluş
maz, ama akıllı iktidarların sokağın yani kamuoyu
nun sesine kulak vermesi demokratik bir zorunlu
luktur. Ama siz, böyle bir toplumun yasa kouyueusu 
olarak bu olağanüstü mahkemeleri yeniden oluştur
mak, hem de nasıl olursa olsun, Anayasa Mahkeme-
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sinin iptaline karşı yeniden ve inat için oluşturmak 
çabasındasmız. Kendi kamuoyuna ve halkına bu den
li ters düşen parlamento dünya yüzünde görülmemiş
tir. 

Değerli milletvekilleri, olayları ve davranışlarınızı 
aklınıza vurun. Aklınızın, vicdanınızın emriyle karar 
verin. Bu maJhlkameler oluşsa bile, bu kanunu çıkart-
sanız bile, Türkiye'de huzur olmayacaktır, huzursuz
luk daha çdk yoğunlaşacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BASRA'N — Teşekkür ederim Sayın Akkiray. 
Buyurun Sayın Mustafa Güneş. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Şu anda müzakeresini yaptığımız Devlet Gü

venlik Mahkemeleri Kanun teklifi Anayasamızın 
136 ncı maddesinin gereği olarak teklifi verenler 
tarafından savunulmaktadır. 

Anayasamızın 1699 sayılı Kanunla değiştirilen 
136 ncı maddesi tek başına okununca, Devlet Gü
venlik Mahkemesinin kurulmasının Anayasal bir 
zorunluk olduğu sanılır. Çünkü, bu maddedeki şu 
cümle ilk bakışta buyurucu bir hüküm izlemi hük
münü verir gibi gözükür. 

«Doğrudan doğruya devlet güvenliğini ilgilen
diren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulur» demektedir. 

Tek başına bu mahkemelerin kurulmasının zo-
runluymuş gibi olarak gösterilmesi, Anayasal ku
ruluşlarla ilgili öteki maddelerle karşılaştırıldığında, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasının bir 
zorunluk olmadığı, ancak olağanüstü hallerde gerek 
görülürse kurulabileceği' belirlenmektedir. 

Zira, diğer Anayasal kuruluşları belirleyen Ana
yasa hükümlerinde olduğu gibi; «Şu kadar süre 
içinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulurs> den
memiştir. 

O halde, bu Hükümet kendi acizliğinin ifadesi 
olarak hali hazır çalışmakta olan yargı organlarına 
güvensizliklerinin bir sonucu nedeniyle, sermaye çev
resinin, vurguncuların ve emek sömürücülerinin bek
çiliğini yapacak, fakir - fukarayı, sanatkârı, işçiyi ve 
ilerici düşünce sahibi kişileri ezecek, böylesi biçim
de çalışacak Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruluş 
ve işleme kanununu çıkarmak gereğini duymaktadır. 

Bunlar faşizan düşüncelerin uygulamalı eylemle
ridir. Oysa, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulması konusunda Anayasa koyucu 15 . 3 . 1973 
gün ve 1699 sayılı Kanunla Anayasanın 136 ncı mad-
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desine 6 fıkra eklenmiştir. Bununla yetinmiştir. Bu 
kanuna Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
Kanununun ne zaman çıkarılacağına ilişkin hiç bir 
hüküm konmamıştır., 

Varlıkları zorunlu görülen Anayasal kuruluşlar
la ilgili kanunların hangi tarihlerde çıkarılması belir
lenirken, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Ka
nunları için böyle bir tarih ve zaman belirtilmemiştir, 

Bununla anlaşılıyor ki, Devlet Güvenlik Mahke
meleri normal zamanlar için değil; herhangi bir sa
vaş hali, sıkıyönetim- veya bir isyan durumu, bir ihti
lâl ve saire gibi hallerde kurulacağı anlamındadır. 

Türkiye'mizde böyle olağanüstü bir durum yok
ken, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını 
isteyen Cephe İktidarını faşizan baskılardan dolayı 
Türk halkı affetmeyecektir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, varlığı zorunlu 
görülen Anayasal kuruluş değildir. 136 ncı maddeye 
eklenen 6 ncı fıkrayla sadece bir yetki verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun koyucu, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş Kanunu çıkarma 
yetkisini verdi diye bu kanunun herhalde çıkarılması 
gerekmez. 

İşte bu nedenledir ki bu mahkemelerin kurulma
sından yana olanlar Devletin bütünlüğüne, hür de
mokratik düzene, Cumhuriyete ve rejime karşı işle
nen suçlara güvenceli Türk hâkimlerinden kurulu ba
ğımsız mahkemelerde bakılamayacağını, bağımsız 
mahkemelerin Türk Ulusu adına verecekleri kararlar
la adaletin sağlanamayacağını öne sürmek, Türk hâ
kimlerine ve bğmısız mahkemelere güvensizlik ve ay
nı zamanda saygısızlık demektir. 

Sayın Süleyman Demirel şöyle diyor : «Biz çı
kıp Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuralım diye bir 
kanun getirmiyoruz. Anayasa Devlet Güvenlik Mah
kemelerini zorunlu görmüştür. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurulamazsa, Anayasanın bir emri yerine 
getirilmemiş olacaktır» demekle, Anayasaya işine gel
diği biçimde yorumlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sayın Demirel'e soru
yorum : Danıştay, Anayasamızın 140 ncı maddesine 
göre kurulmuş bir yargı organı, değil midir? Hüküme
tin partizanca tutumunun sonucu olarak binlerce öğ
retmen ve memur, kıyıma uğradıklarından, Danıştay'a 
dava açarak, yürütmeyi durdurmuşlardır. Hükümet 
bunlardan kaçını uygulamıştır? TRT Genel Müdür
leri hakkında verilen Danıştay kararlarından ne ha
ber? Madem ki sayın Demirel Anayasaya sıkı sıkıya 
bağlıymış, o halde Danıştay kararlarını hiçin uygula-



M. Meclisi B : 136 22 . 9 . 1976 O : 2 

mıyor? Böylesi Anayasal yargı organlarının verdiği 
karara saygınlığını yitiren bir hükümet, elbetteki hi
mayesine sığınacak Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
gibi faşizan baskı organlarına gerek duyacaktır. 

İşte sayın Süleyman Demire! ve hükümet ortak
ları, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve İşle
yiş Kanununun çıkarılmasını bunun için istemektedir
ler. Oysa konuşmamda belirttiğim gibi, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulması bir Anayasal zorun
luluk değildir. Gerçek dışı bir gerekçeye dayanılarak 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruluş kanunu savu
nulamaz. Hele irticaî eylemlerle, Anayasamızın 2 nci 
maddesinde belirtilen, Cumhuriyetin temel ilkelerin
den on önemlisi olan layiıklıifc (illikasıimm temelime dina
mit koyan, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi 
kapsam dışı bırakılırsa, - ki Adalet Partisi ile Millî 
Selâmet Partisi bu görüştedir - o zaman böylesi ka
nuna oy verenleri, vatan ve rejim düşmanı olarak gör
mek yerinde olmaz mı? 

Sayın milletvekilleri, hukuka bağlı bir devlette 
böylesi kanunu savunmak için gerekçeye uygun bir 
gerekçe de bulmak mümkün değildir. Devlet Güven
lik Mahkemeleri, mahkemelerin bağımsızlık ilkesine, 
hâkim teminatına, teminatı yönünden Anayasaya, ta
biî hâkim ve olağanüstü mahkeme yönünden, savun
ma hakkı açısından ele alındığı gibi, hep Anayasaya 
aykırıdır. Madde 133/146 ve 132'de bu durumlar 
apaçık belirtilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözünü ettiğimiz 136 ncı 
madde, Anayasamıza, 12 Mart muhtırasının veril
mesinden, saj/ın Süleyman Demirel'in, şapkasını alıp, 
meşru bir hükümeti bırakıp kaçmasından sonraki 
meşru olmayan hükümetler döneminde konmuştur. 
1961 Anayasasının getirdiği temel haık ve özgürlükler, 
bu hak ve özgürlüklerin halkımız tarafından bu yıla 
yakın bir süre kullanılması, sermaye çevresini ve vur
guncular şebekesini tedirgin etmiştir. Yabancı serma
yenin desteğindeki bu çevreler, halkın uyanışı ve 
kendi haklarına sahip çıkmaya başlaması karşısında, 
kendi sınıfsal, çıkarlarına aykırı gördükleri bu gelişme
yi önlemek için, bir taraftan baskı yöntemlerine baş
vururken, bir taraftan da Anayasayı ve yasaları de
ğiştirmişlerdir. Temel hak ve özgürlükleri kısma yo
luna başvurmuşlardır. 12 Mart faşizmi bu planın uy
gulanması dönemi olmuştur. Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kuruluşuna ilişkin Anayasa değişikliğin'in 
bu dönemde yapılması bir rastlantı olarak düşünüle
mez. Sermaye çevrelerinin amaç ve düşünceleri, ken
di temsilcilerinin ağzında, «Bu Anayasaya lükstür»1 

- Böyle diyor sayın Başbakan - biçiminde ifadesini 
bulmuştur. 1961 Anayasasını halkımıza layık görme
yenler, bu temel yasanın tüm uygar ülkelerde benim
senen ilke ve maddelerini ortadan kaldırmak için her 
türlü çabayı göstermelerdik. Mankeımelerin bağım
sızlığı, hâkim teminatı, tabiî hâkim, savunma hakkı 
gibi ilkeler bunlar arasımda ve ön planda gelmek
tedir. 12 Mart faşizmi dönemlimde 'siyasal iktidarı 
'dilerinde' bulunduranlar, 27 Mayıs Anayasasını tüm
den ortadan kaldıramadıkları liçliın, onun en önemli 
lıükümleriinii değişterenek, Anayasayı tanınmaz haile 
getirmek yolunu tutmuşlardır. Böylece, temel halk 
ve özgürlüklere ilişkin tüm hükümler değiştirilmiş, 
bu hak ve özgürlükler ya ortadan kaldırılmış, ya da 
ıkısiitlianırniişıtrr. 

Sayın rriletveıklillörl, basının susturulduğu, Ana
yasa ve hukıuik profesörlerinim ve sanatçıların ceza
evlerine doldurulduğu, kitapların topliattınldığı, ka
muoyunun -elimlin bağlandığı 'bir dönemde, böylesi 
geriye dönük, egemen çevremin halk ve hukukunu^ ko
ruyan, onların bekçiliğini yapmayı, emekçi ve fa
kir halkı susturup, ezmeyi amaçlayan değ'işi'kUikleri 
yapmak, kişimLn temel hak ve özgürlüklerini yok 
edecek biçlimde sımriamak 'kolay o'lmıamıştıır. İşte 
Devlet Güvenlik Mahkemderimin kurul usuna iliş
iklin Anayasa değişikliği, böylesi bir ortamda ve bu 
amaçlarla gerçekleştirilerek 136 .ncı madde gefiiril-
ımiştir. Bu amaçlara yönelik Devlet Güvenlik Mah
kemeleri yasasına nasıl «evet» deyip, halkımızı bi
raz daha ezenlerim, sömürenlerin kucağına atacak
sınız? Bunu süzlerim alkil ve izanlarınıza bırakaırak, ka
nunum tümünü reddetmekle mlillî bir görev yapmış 
olacağınızı umar, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Baş

kanımı, müsaade ederseniz bir maruzatımı anlatayım. 

BAŞKAN — Tamiam, sözünüz bitti, Vaktiniz de 
doldu. Vaktimiz doldu efendim, müsaade edemem. 

MUSTAFA GÜNEŞ '(Devamla) — Biraz evvel 
bir Adalet Fantili miilletvekffli arkadaşım... 

BAŞKAN — Sayım Güneş, söz vermedim efen
dim, söz vermedim. Söz vermedim Sayın Güneş. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — ... Mehmet 
Özkaya bana saldırdı, ısırdı. Burada kuduz mikrobu 
olup Olmadığı için muayenesini Sayın Başkamdan is
tirham ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Güneş... (Gü
rültüler) 
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Sayın Uysal, (istermiş olduğumuz söz hıakkındaıki 
zabıtları getirttim. Tümü üzeililade görüşrn'e yaptık, 
şu arıda taöhıih edilecek hiç bir ımıertün yok. Tümü 
üzerinde müzakereler yaptık. Bahsettiğiniz o husus, 
«O maddeler görüşüldüğü sırada ve zaımıaını geldi
ğinde söz verilecektir;» diyor. Ben de aynı şeye işti
rak ediyorum. O maddelerde ıslize söz verieceğıiim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Maddeler 
değil efendim, tümüyle ügli. 

BAŞKAN — Tümünün nleresıinde noksanlık var 
-efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim 
86 ncı maddenin. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden söyleyehür-
siniz ıefendim. 

OĞUZ AYGÜN (Anikara) — Başkan bu ne ka
dar zaman devam edecek? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi Sa
yım Başkanım, miadde 86 «Mieclis Başkanlığı kanun 
tasarı ve tdkliflerM Anayasa dli, kamum yazılış tek
niği bakımından linceilemekle görevtli yeteri kadar 
uzmandan korulu bir heyet teşkil eder. Bu heyet ko
misyonlara danışmanlık yapar. Kıanun tasarı veya 
teklifimin Millet Meclisince kabulünü gerektirecek 
oylamanın yapılmasından önce, metinde yazılış veya 
ısıra bakımından bozukluk olduğu veya maddî hata
lar bulunduğu Mleıri süırülürsie ve esas komisyon ve
ya hükümet bu görüşe katılırsa, metin, esas komis
yona, geri verilir. Bu şekilde düzeltilen madiddlıeır de 
yeniden oylanır». 

Yalnii, «Oylaımanıin yapılmlasınıdan öne©» diyor. 
Onun içlin ben bu maddî hataları arz etmek zoron-
luluğundayıım. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden söyteyebiilür-
isliniz efendim. (C. H. P. sıralanndan «Olur mıu ses
ledi) 

BAŞKAN — Hayır, tek tek Söyleyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım izlin verir misiniz? Bir hususu arz eıtmıek iş
itiyorum. Eğer 132 noi Birleşimde, 133 ncü Bİdie-
§îmıde Sayın Başkan burada görüşülmekte olan met
ni Divanda okuıttuırsaydı, o talkdürde bu metnin ge
rekçe raporunda mevcut olan hatalar hakkımda Ge
nel Kurulumuzun blilglisli olacaktı. Ben zatıâlinıizden, 
bu metnin gerekçe raporunun okutulmasını usulen 
tteklif ©diyorum. O zaman Yüce Heyetimiz bu ge-
nekçe raporundan, tasarı mı olduğu, teklif mi oldu
ğu, nereden aşırıldığı, nasıl imza edildiği, nerede gö
rüşüldüğü halklkında bilgi edinecektir. 

Bunu okutmanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN —' Efendimi, mevzuu değiştiriyorsunuz. 

Hayır... Maddî hata varsa onları olduğunuz yerden 
söylersiniz. Olduğunuz yerden mümkün öfemdim. 
İçıtüzıük buna müsaittir. Fakat, uzatma teklifi var
dır, o zaman konuşturacağım efendilim. (Gürültüler) 

Efendim, kâfi derecede aydınlığa kavuşturulma
dığı nedeniyle, İçtüzüğün 73 ncü maddesi gereğince 
yenliden müzalkerelere devam etenıök üzere bir öner
ge verilmiştir. 

Şayet bu önerge Ikabuıl ediirsie, her grupa ve şa
hısları namına 2 siayıın üyeye söz verereğiz. Kabul 
edilmediği talkdirde müzakereler bitmiş olacak. 

Önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde, İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 

2 nci fıkrası geerğince konu daha aydınlanmadığı 
için söz istiyorum. 

Saygılar. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 
Grup Başkanvekili 

Cumhuriyet Halk Partisi 

BAŞKAN — Önergeyi oylamaya geçmeden evvel, 
bir önerge daha vardır, onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Çoğunluk yoktur; İçtüzüğün 58 nci maddesi ge

reğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sakarya İstanbul 

Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 
Kırşehir Burdur 

Sait Şayiam Osman Aykul 
Bursa Konya 

Mehmet Emekli Hüseyin Keçeli 
Kastamonu Aydın 
Vecdi İlhan İsa Ayhan 

İstanbul Rize 
Vahit Yaşar Çalın O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

(C. H. P. milletvekilleri salonu topluca terk ettiler) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaçaklar kaçıyor

lar. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 

Mecliste çoğunluk var. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Kaçıyorlar, 
Meclisten kaçıyorlar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne yokla
ması?, Ramazanda işkencedir bu. 
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IH. YOKLAMA 

BAŞKAN — Adana'dan başlıyoruz efendim. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak yoklamaya 

geçildi) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, önce 
yolklamıa isteyenlerin MımılerMn mevcut olup olma-
dıklarını tespit etaenıiz Hâzmm. 

BAŞKAN — TesplJt eıtıtik efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Etmedıkııiz efendim, 

Adana'ıdan başladınız. Yanlış yapıyorsunuz. Bugün 
zaıtien ıhlep yanllıış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Önergede liısûmleıa olanları okuyo
rum efendim. 

Sayın Haynettin Uysal?. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın A l Nejat Ölçen? 
Alil NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Salit Saylalm?. 
SAİT SAYLAM (Ku-şehlir) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Keçeli?. 
HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Burada. 
BAŞKAN — Siayın Mehmet Emeki?. 
MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Burada. 

BAŞKAN — Sayın Öısanan Aykul? 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Buıada, 
BAŞKAN —Sayın Veodi İlhan?. 
VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın İsa Ayhan?. 

İSA AYHAN (Aydan) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Yaşar Çataı?. 
VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Kaıraosımanoğlu? Yak. 
ETEM EKEN (Çorum) — Tekafobü! adliyorum. 
BAŞKAN — Yakllamnaya devam ediyoruz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş

kan, hasla ırnieıtiveklli vandar, Sayın Şener Battal ra
hatsızdır. 

.BAŞKAN — Sayın Şenler 'Battal hasta olduğu 'için 
alıyoruz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Burada. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Faruk Süıkan 

da Rahatadır ©fendim. ^ 
BAŞKAN — Sayın Sükan? 
FARUK SÜKAN (Konya) — Burada. 
BAŞKAN — Yokıllaımaya devam ediyoruz. 
Sayın Mete Tan?, Burada. 

(Afyon Kairah'isar Mıiiefcvdkii AE İhsan Ulubah-
şü'den, İstanbul MMötivekili Ali Nejat Ölçen'e ka
dar yoklamaya devam edildi). 

BAŞKAN — Vaktin dolimüş alma.su nedenliyle; 
yoklamadan da bdır netlice atamayacağına göre, kanun 
ıtekflıifii üzerindeki göırüşnueliere kaldığnmız yerden de
vam etmek Sçin 23 . 9 . 1976 Perşıemlbe günü saat 
15.00'te topılanimak üzere BMeşimii kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

» e « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

136 NCI BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

22 . 9 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASÎ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Ankara MMfetVeknîi Oğuz Aygün ile Edilme 
Milılatvekiili llhaimli Entem'ıin, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yaırgıılama Usuiİerli Hakkın
da Kanun teklifi ve A. P. Grupu BaŞkanvdkili Oğuz 
Aygün aile M. S. P. Grupu Başkaınveikili Şeviket Ka
zan ve 142 ınlüetvekilinlin olağanüstü toplantı öner
gesi ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
iailıınıma önergesi (2/644) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma 
«aflihi : 16 . 9 . 1976) 


