
C İ L T : 1 TOPLANTI: 9 

T. B. M. M. 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

18 nci Birleşim 

15 .7 .1970 Çarşamba 

İçindekiler 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 292 
II — YOKLAMA 342:343 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 292 

1. — İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve 
Gebze ilçelerinde ilân edilmiş bulunan sıkı
yönetimin 16 . 7 . 1970 tarihinden başla
narak iki ay süre ile uzatılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/61) 292:320 

2. — Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü 
maddelerinin uygulanmasiyle ilgili görüş
meler 321:342 



T.B.M.M. B : 18 15 . 7 . 1970 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda Genel Kurulda 
çoğunluğun "bulunmadığı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 15,04 te son verildi. 
Başkan. Kâtip 

Başkanvekili Ordu 
Fikret Turhangü Memduh Ekşi 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Celiker 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 18 nci Birleşimini açıyo
rum. 

Çoğunluğumuz vardır görüşmelere başlıyo
rum. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze 
ilçelerinde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 
16 . 7 . 1970 tarihinden başlanarak iki ay süre 
ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/61) 

BAŞKAN — Bir Hükümet teskeresi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 6 . 1970 tarih ve 2 - 6/4481 sayılı 

yazımız. 
Sendikalar Kanununun tadil tasarısı verile 

ittihaz edilerek İstanbul ve Kocaeli illerinde, 
önceden yapılan tahrik ve alman tertipler so
nucunda, vukubulan hâdiselerin yatıştırılması 
sırasında Devlet kuvvetlerine karşı mukavemet 
ve âmme tesislerini tahrip seklinde tezahür 
eden hareketlerin bir ayaklanma mahiyetini al
mış bulunması üzerine Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 124 ncü maddesi gereğince İstan
bul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçelerinde 

bir ay süre ile ilân edilip Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 17 . 6 . 1970 tarihli ve 228 sa
yılı kararı ile onaylanmış olan sıkıyönetimin 
16 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 2 ay süre ile 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzı Bakanlar Kurulunca 14 . 7 . 1970 tarihin
de uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

BAŞKAN — Bu konuda grup adına Sayın 
Ahmet Yıldız, şahısları adına da Mehmet Ali 
Aybar, Fatma Hikmet İsmen, Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu ve Hayrettin Uysal söz almışlardır. 

Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Genel Başkanları Sayın İsmet İnönü söz 
istemişlerdir. 

Güven Partisi Grupu adına da Sayın Tur
han Feyzioğlu konuşacaklardır. 
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Önce Hükümete söz vereceğim. 
MEHMET ALİ AYBAR' (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Hükümetten önce 2 dakikalık konuşma 
fırsatı vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde hareket 
ediyoruz. Evvelâ Hükümet kendi takririnin es
babı mucibesini anlatacak, sonra gruplara ve 
şahıslara da söz vereceğim efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim, müsaade ederseniz iki dakikalık kısa bir 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Usulümüz bu yolda efendim. 
Bir tahdit kararı verilmedikçe iki dakikanın. 
bir kıymeti yok, üyeler diledikleri kadar konu
şabilirler. 

Evvelâ Hükümete söz veriyorum. Buyuruma 
Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (0. Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

15 - 16 Haziran İstanbul ve Kocaeli illerin
de cereyan eden müessif olaylar silsilesi, mahi
yeti, tarzı cereyanı ve hedefi itibariyle bir ayak
lanma idi. Bu ayaklanma bir tahrik ve tertibin 
mahsulü olarak meydana gelmişti. 

Olayların ayrı ayn istikametlerde nasıl he
defler taşıdığını, nerelere vararak neler yapa
cağını ve ortaya konmuş olan sonuçlarla da ik
tifa edilmiyen bir kastı taşıdıldarını 17 Haziran 
1970 günü huzurunuzda bütün detayları ve ay
rıntıları ile arz ve izah etmiştim. 

Evet bu ayaklanma bir tahrik ve tertibin 
mahsulü olarak meydana gelmişti. Tertipçisi 
Türkiye İşçi Partisinin yan kuruluşu olan Mark
sist ve Leninist doktrine dayalı proleterya ik
tidarını, sınıf kavgası, halk savaşı metotlariyle 
gerçekleştirmeyi hedef tutan, demokratik hu
kuk Devletimizi devirmeyi ve milletimizi ebedi 
bir sessizliğe ve zulme mahkûm etmeyi gaye 
edinin DİSK ti. 

Gerçekten DİSK ideolojik stratejisine uy
gun tertipler içinde, işçileri silâhlı ve saldırılı 
kütleler halinde cana ve mala kasdettirmiş, Ölen
ler, yaralananlar olmuş, mallar ve binalar tah-
ribedilmiş, tam mânasiyle bir halk ihtilâlinin 
provasını yaptırmıştı. 

Demokratik hukuk Devletimizi, Anayasa re
jimimizi devirmeyi kasıt güden bu elem ve esef 
verici olaylar, toplumun huzur ve sükûnunu, 
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güvenliğini ve kamu düzenini kesin hatlarla 
ihlâl etmiş, bu sebeple Anayasamızın 124 ncü 
maddesinin derpiş ettiği ayaklanmayı tam mâ
nasiyle meydana getirmişti. 

Bu şartlar altında Hükümetimiz de bu ge
rekçeye dayanarak Anayasamızın aynı madde
sine tevfikan İstanbul, Kocaeli merkez ve Geb
ze'de sıkıyönetim ilân etmiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takdirine sunarak tasvibini 
almıştı. 

Bunu takiben sıkıyönetim idaresi ve mahke
meleri çalışmaya başlamıştır. Hâdiseler, mak
satları istikametinde tahlile ve tesbite tabi tu
tulmuş, failleri ve mesulleri tevkif edilmeye baş
lanmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, 
olaylar bir ayaklanma ve ihtilâl provasıdır ve 
asla 274 ve 275 sayılı kanun tasarılarının pro
testosu mahiyetinde değildir. 

Hâdiselerin tertipçisi DİSK in ve kendisine 
bağlı sendikaların hususiyle Kimya İş Sendika
sının, «Bu kanunlar meriyete girerse daha çok 
kan akacaktır, daha tahripkâr ve tecavüzkâr 
hareketler cereyan edecek, halk savaşı maksadı
na varacaktır» tarzında önceden vâki beyanla
rına dayanan karar ve fikirleri etrafında top
lantı yaptıkları,, plânlar hazırladıkları ve aynı 
olayları tekrarlama niyetinde olduklarını gös
termişlerdir ve bu anlaşılmıştır. Bu tutum ve 
davranış gelecek zamanın taşıdığı vahamet ve 
tehlike unsurlarından birisidir. Bunun altını 
çiziyorum. 

Şu halde, gün geçtikçe olaylar manzumesinin 
derinliklerinde yatan tehlike ve endişeler bütün 
yönleriyle ortaya çıkmaktadır. Bunların üzerin
de itina ile durulması, âmme vicdanındaki ya
raların tedavi edilmesi ve tasfiyesi, huzur ve 
sükûnun devamlılık kazanması, toplumun zaru
ri bir ihtiyacı olarak tecelli etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Örfi İdare, Anayasamızın 124 ncü maddesin

de mündemiç mâna ve kapsam içinde hukukî 
ve kanuni bir idare sistemidir ve her idare sis
temi gibi bir fonksiyona ve bir hedefe sahiptir. 
İhlâl edilen kamu düzenini, genel güvenliği, hu
zur ve sükûnu devam ettirici unsurları sağla
ması, gelecek zamanda tahaddüsü mümkün en
dişe ve tehlikeleri bertaraf etmesi matluptur 
ve zaruridir. 

— 2 9 3 -
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Toplumun her kesiminde, hususiyle çalışma 
hayatında bu müessif olaylar dolayısiyle tekev
vün etmiş arızaların, tortuların, aksaklıkların, 
endişelerin izalesi, huzur ve sükûnu köklü ve 
devamlı bir niteliğe sahibolması gerekmektedir. 

Örfi İdarenin bu hedefe varabilmesi bir za
mana mütevakkıftır. Nitekim Anayasamızın 
124 ncü maddesi de sıkıyönetimin fonksiyonunu 
lâyıkıyle görebilmesi için bu zaman unsuruna 
önemle dikkat atfetmiş ve sıkıyönetim uzatma
larını tasvibetmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Arkadaşlar, çok uğultu oluyor, rica ediyo
rum lütfen sükûnetle dinliyelim. 

Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Halen istanbul, Kocaeli 
Merkez ve Oelbze bölgelerindeki gerçek durum 
şudur: Sıkıyönetimin fonksiyonunu tam ve kâ
mil mânada icra edebilmesi, yukarda arz ve izah 
ettiğimiz kamu vicdanının istek ve ihtiyaçları
nın sağlanabilmesi, huzur ve sükûnun devamlı 
ve köklü hale gelebilmesi, toplumun huzur bo
zucu endişelerden mâsun kalabilmesi, sıkıyöne
timin uzatılmasını, muayyen bir zaman daha ve
rilmesini zaruri göstermektedir. Zira, sıkıyöne
timden beklenilen ve unsurlarını biraz evvel 
saydığım içtimai faydanın, sosyal faydanın an
cak bu takdirde tahakkuku mümkündür. 

Şu halde, sıkıyönetimi icabettiren sebepler 
ve âmiller bugün mevcudiyetini bir realite ha
linde muhafaza ettirmektedir. 

Binaenaleyh, bu mâruzâtımız muvacehesin
de millî ve demokratik rejimimizi, Anayasa dü
zenimizi yıkmak için aşırı solun organize mih
raklarının yeni anarşist tohumlar atmasına ve 
fiilî tecavüzlere geçmesine imkân vermemek ve 
arz ettiğim sebep ve unsurları tahakkuk ettir
mek ana/ksadiyle Anayasamızın 124 ncü mad
desine tevfikan sıkıyönetimin iki ay daha uza
tılması lüzumunu takdirlerinize arz ediyorum, 
'tasviplerinizi istifham ediyorum, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muihtetfem arkadaşlarım, şimdi 
EÖZ sırası şöyle : Sayın Ahmet Yıldız, Sayın 
İsmet İniönü, Sayın Turan Feyzioğlu, Sayın 
Feyzi Güngör (grupları adına). 

Şahısları adına Sayın Mehmet Ali Aybar, 
Sayın Fatma Hikmet ismen, Sayın Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu, Sayın Hayretin Uysal, Sayın 
İhsan Kabadayı, Sayın Orhan Cemal Fersoy, 
'Saym Hüseyin Dolun ve Sayın Orhan Birgit. 

iSöz sırası Sayın Ahmet Yıldızın, buyurun 
ölendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (TaJbiî Üye) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Zorlama gerekçeli sıkıyönetimin onayına 
karşı olduğumuz ğilbi, uzatılmasına da karşı
yız. Biz Ordunun, yönetime kaltıllmaismdan ya 
da eylemlerinden kuşku duyduğumuz için de
ğil, tersine, bugünkü yönetimden dalha iyi bir 
yönetim yapmakta olduğuna inanıyoruz. Hattâ 
is'tanlbulda gezdiğimiz yerlerde halkın çoğu sı
kıyönetimden yakınmıyor, tersine, daha ada
letli, daha tarafsız ve daha güven verici ve 
Devlet otoritesini yaşaJtıcı niteliğinden övgü ile 
söz ediyor. Biz böyle bir yönetimin aslında kar
asında değiliz fakat, gerekçesi yanlış ve şu an
da böyle bir yönetimin yensiz olduğu inancın
dayız. 

Hukuk bilimi ve yasalar ne kadar zorlansa, 
sıkıyönetime yol açan olaylara ayaklanma de-
nemiez. Eski deyimi ile, - sözlüğe bakarsa itiraz 
eden arkadaşlarım görür ki - ayaklanmanın 
karşılığı «isyan» dır. isyanın nitelikleri yine 
aynı yerde tanımlanjmaiktadır. 

Bu olaylara «aısayişsizlik» diyebilirsiniz, bu 
elaya «yasa dışı hareket» diyebilirsiniz, bu ola
ya «anarşik eylemler» diyebilirsiniz, ama bu 
olaya «ayaklanma» denemez. 

Belki, «haksızlığa karşı bir isyan» derseniz, 
siyaisal terim değildir bu. Ayaklanmanın iki te
mel niteliği bulunması gerekir. Ayaklanmaya 
girişenlerin siyasal amacı vardır; kendi hakları 
ve statüleri yönünden veya Devlete, iktidara 
karşı onu devirtme amacı güder. Bir Menemen 
ayaklanmadır, bir Dersim ayaklanmadır, bir 21 
Mayıs, 22 Şubat ayaklanmadır, ama bir istan-
buîıdaiki gösteri ayaklanma değildir. 

Ayaklanma, iktidar niteliğine karşı bir ey-
1 mdir. Girişenlerin sosyal amaçlı eylemleri 
ayaklanma sayılamaz. Ayaklanma, siyasal amaç
lı bir toplumsal eylemdir. Yiyeceklerini ara
balarına koyan, isteklerini pankartlarda yazan 
ve 'günlerce önce bu gösteriyi yapacaklarını 
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ilân eden, Hükümetin de «bunu biliyorum» de
diği harekete ayaklanma demek, bdla-i şer'iyeye 
bile sığmaz. 

Kimi işverenler bil© göstericilere yiyecek 
göndermiştir. Her halde işçilerimiz, işverenle
rimiz birleşerek isyan etmiş değillerdir. Sıkı
yönetim Mahkemesinde sanıkların hiçbirine 
ayaklanma anlamına gelecek siyasal nitelikte 
bir suç yüklenmemiştir. Toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerine aykırı, mala, cana saldırı niteliğin
deki eylemler suç konusu; fakat isyan, siyasal 
amaçlı, siyasal nitelikli bir olaya giriştiklerine 
dair yargı organlarında hiçbir şey yok. Sayın 
Bakanın buradaki açıklamasına sonra değinece
ğim. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
yykın hareketten doüaJyı suçlanmaktadır bu kim
seler. Aylarca önce «süpermüşid hilâfet için 
ayaiklanma yapacağıız» sözleriyle Konyada ter
tiplenen olay ayaklanma değil de, camide 6 ncı 
Filo'yu kible yaparak «öond» 1er için Ahmet-
lere, Mehmetlere, Turgutlara cihat ilân ederek 
kanma susayan, kanma girenlerin hareketleri 
ayaklanıma değil, ama hakları kısıtlanıyor iddi-
a&iyle, haklı haksız - haküı olduklarına inanıyo
rum elbette, yasayı konuşuyoruz - kısıtlanıyor 
diye protestoya kalkışanların yaptıkları işlere 
ayaMannm diyemez. 

Siyasal amaçlan açıkça belli olan bumdan 
önceki olaylara ayaklanma denmemiştir. «Hi
lâfet istiyoruz» «Devrimcilere ölüm!», «Kam
panya» diyor, «Oihat» diyor, hepsini söyliyerek 
harekete geçiyor, Siyasal niteliği çok kesin 
olduğu halde bunlara ayaklanma denmemiştir. 

Valiliğin camlarını, çerçevelerini yerle bir 
eden Konya olaylarına da ayaklanma denmemiş
tir ama, bir yasayı protesto edenlerin ve «ko
münist» diye suçlananların tepkisi ayaklanma 
niteliğine bürünmüştür. 

(Sıkıyönetimi, benzer nitelikteki olaylar için, 
yapanları baskı tedbirleriyle susturma, olayı sön
dürme ve yıkmak istedikleri düzeni daha güçlü 
hale getirmek amaciyle Anayasa öngörmüştür, 
gerektiği zaman elbette lüzumludur. 

«Ayaklanma» diyor, ayaklananları, veya yur
du bölmek istiyenleri ya da şu veya bu siyasi 
amaç güdenleri susturmak için savaşta süreli 
şekülide tepkileri önliyebilmek için sıkıyönetim 
ilân edilir yoksa bir asayişsizlik için, bir yerde 

bir kavga çıktı, bunun için «ayaklanma» deyip 
sıkıyönetim ilân edilemez. 

Buradaki olay, bu belirttiğimiz nitelikte hi-
lei şer'iye bunu ayaklanma sayamıyacak ni
teliktedir. 

Hükümet, ayaklanma olduğunu bildiği bir 
eyleme - Sayın Bakan bugün de, o gün de söyle
diler - nasıl seyirci kalabildi? Nasıl tedbirsizlik 
içinde kaldı? Eğer böyle biliyor idi de, ayaklan
ma patlak verinceye kadar seyretmişse, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görevi, bu Hükümeti 
Yüce Divana sevketmektir. Bu amaçlı bir ha
rekete seyirci kalan bir Hükümet, buraya gelip 
özür bulamaz. «Ben bunu eskiden biliyordum» 
diyor, «Belgeler elimdeydi» diyor, «Seyrettim, 
hala bir olsun da sonra sıkıyönetim ilân eder, 
hesaplarını görürüm» diyor Hükümet. 

Olayların, cana, mala tecavüze döndüğü, öl
çüyü taştığı doğrudur, fakat buna ayaklanma 
denemez, karşı tedbiri de sıkıyönetim olamaz. 

Daha geçen gim Ordu ilinde bu gibi olay
lar çıktığı için, «Herhalde Hükümet orada da 
yarın sıkıyönetim ilân edecek» dedim. Orada 
da böyle şeyler olmuş, cana, mala zarar veril
miş, yollar kesilmiş, ölenler olmuş. «Orada da 
galiba sıkıyönetim olacak» dedim. Daha önce 
nice olaylar da böyle idi, hepsi, eğer bu mantık 
çalışırsa sıkıyönetimi gerektirirdi ve Türkiye-
rin her yerinde sıkıyönetim olurdu. 

Aslında olayların gelişmesinde baş sorumlu 
Hükümettir. Bu suçunu örtmek için Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve «Devlet nerede?» de
dirten aczini gidermek için de Orduyu alet et
mek istemektedıir. Eğer, bir tedbir gerekirse bu 
olaylar için, bu tedbiri Hükümete karşı almak 
gerekir. Çünkü bu olayda suçlu Hükümettir; 
1 unu açıklıyacağım. 

'Gerçekten Hükümet olayları kışkırtmış ve 
zorlamıştır. Hükümet, yeni yasalarla DİSK'i 
kapatacağını birçok yerlerde belirtmiş. O halde 
bir kuruluşu kapatmak lamaciyle hazırlanmış bir 
yasaya tepki yapıyor o kuruluş, bir. 

iki: Sayın Bakan geçen defa olduğu gaibi 
bu defa da «DİSK komünisttir» diyor. Sonra, 
«İhtilâl», «proleterya ihtilâli,» «demokrasiyi yık
ıca, devirme», sözlükte bu anlamda ne kadar 
töz varsa hepsini kullandı. Böyle bir kuruluş 
olur da, Hükümet bunu bilirse veya her hangi 
bir sözüne inanılacak, ciddî söz söylediğini sa-
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ııan bir insan bunu biliyor ve suçluyorsa, bu
nun gereği burada konuşmak değildir. Daha ön-
üe yapılacak işler var. Olay mahkemeye intikal 
etmiş, Hükümet Anayasanın 132 nci maddesine 
karşı, burada hâkim rolünde fetvasını vermiş
tir: «Ey mahkeme, bu teşekkül komünisttir, 
j-roleterya ihtilâli istiyor.» Mahkeme bakalım 
ne diyecek, göreceğiz. 

Sonra, bu teeşkkül temsilcileri Ankaraya 
geldiler, Hükümetle görüşmek istediler. Hepi
mizle görüştüler fakat Hükümetle görüşemedi
ler, «Görüşmüyoruz sizinle» dediler. 

Sonra, eylemlerin nitelikleri hakkında bel
geli bilgileri bulunduğu halde Hükümet hiçbir 
tedbir almadan olayların son gerilim noktasına 
varmasına seyirci kalmıştır. Su^luyacaksınız, 
«Sizi kapatacağım» diyeceksiniz, konuşma ta
leplerini reddedeceksiniz, «Hazırlığınızı biliyo-
yorum ama, yapın bu işi geliştirin, sion anda sizi 
yakalıyacağım» diyeceksiniz. Suç kimde kala
cak? Onda... 

Bu tutum DİSK'i eyleme itmiş ve azgınlık 
•özlemcilerinle cesaret vermiştir. Toplumu bu 
noktaya getirdiğiniz zaman, her türlü azgınlık 
eylemleri otoritesiz bir ortamda her işe girişe
bilirler. Bunda suçlu, bu noktaya getirendir. 
Bütün bunları bir marifetmiş gibi bu kürsü
den Hükümet resmen de söylüyor. Böyle bir 
Hükümete dünyanın neresinde raslanır, ben bi
lemiyorum, bilen varsa lütfen bir örneğini gös
terişlin.. 

Hükümetin yanlış tutumunun sonucu mey
dana gelen durumda düştüğü aczi gidermek için 
ilân ettiği sıkıyönetimin gerekçesi kadar, onu 
bugün uzatma gerekçesi de anlamsızdır. Hattâ 
bu yeni gerekçe; Anayasa, Hukuk bilimi veri
leri ve rejimimizin nitelikleriyle çelişki halin
dedir: Dâvalar bitmemiş, bitinceye kadar süre
cek sonra eğer şu anda isıikıyönetime son verilir
se bu eyleme girişenler yeni olaylar yapacak.. 

Demek ki ilerde yapıüacak bütün olayları ve 
ihtimalleri düşünerek, bugünden ileriyi kapısı-
yan ve Böyle bir şeyi bir daha yapmasınlar» 
diyen bir sıkıyönetim gerekçesi karşısındayız. 
Eğer gerekçe bu ise, bunun biteceği süreyi kim
se tahmin edemez. 

Arkadaşlarım, sıkıyönetim, ilânından önceki 
dâvalara bakmak için değil, süresi içindeki dâ
valara bakmak için yargı organı kurar. Daha 
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önceki olaylara oluş dönemlerindeki mahkemeler 
bakar. Yurttaşı doğal, tabiî yargıcı önüne çı* 
karmayı emreden ve aksini yasaklıyan Anayasa 
hükmü bu niteliktedir. O zaman mahkemeler 
vardı, bakacak o işe. 

Sonra, sıkıyönetim süresince çıkan olaylara 
sıkıyönetim mahkemelerinin bakması doğaldır, 
fakat bunlardan bitmiyen dâvalara normal 
mahkemelerin bakması da hiçbir sakıncayı taşı
maz. Bitmediği zaman sonraki mahkemeler ba
kar. Görülmekte olan dâvaların henüz bitmemiş 
olması, ya da ileride böyle olaylar daha olacak 
kaygısı sıkıyönetimin uzatılması için gerekçe 
olamaz. 

Türkiye Cumhuriyetinin olağan yargı or
ganları bu dâvalara bakar. 27 Mayıs devrimin
de bitmiyen dâvalara sonraki yargı organları 
bakmaktadır, hâlâ da davalar sürmektedir. Hü
kümetin bu mantığı geçerli olsa idi, 27 Mayıs 
yönetiminin hâlâ sürmesi gerekirdi, dâvalar bit
memiş çünkü. 

«İleride de böyle işler yapacaklardır» diye 
bir sıkıyönetim uzatılması yapılamaz. Her iki 
tür dâvalardan illâ ki, sıkıyönetim mahkemesin
de sonuçlanmasında ısrar, Anayasanın doğal 
yargıç ilkesine aykırı olduğu gibi, Türk yargı 
organlarına da güvensizliği ifade eder. Onlara 
güveniyorsak, onlar da bu dâvalara bakabilir. 

Her iki yönden de biz bu gerekçeye karşıyız. 
Türk adaletine saygı ve güvenin gereği saydığı
mız bir tutumun tersini seçen Hükümetin dav
ranışını yadırgıyoruz. 

Sonra, bu dâvalar ne kadar sürecek, o da 
belli değil. Hükümetin ne zaman bundan sonra 
bu işçiler bir daha bu işe, bu harekete girişmez» 
diyeceği de belli değil. Yok, eğer Hükümet, 
«sıkıyönetim kalkarsa çıkacak olaylarla ben 
başedemiyeceğim» diyorsa - ki, biz de bunu ka
bul ediyoruz, biz de bu kanaatteyiz - o zaman 
Hükümet aczini itiraf ediyor. 

Fakat, böyle bir acz itirafının gereği; sıkı
yönetimle, askerî payandalı ve fakat gene de 
ulusal iradeli iktidar olma tutkusuna T. B. M. 
Meclisinin âlet edilmesi değildir. Hükümetin ni
teliğini, bu olaylarla T. B. M. M. nin çok daha 
iyi kavramış olması gerekir. 

Resmî beyanlarına dayanarak bu niteliğe 
kısaca değinelim : 
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Bildiği halde tedbir almadı, alamadı, önliye-
mefli... Ya almadı, ya alamadı, ya önliyemedi. 
Başka bir türlüsü yok. 

«Neden önleyici tedbir almadın?» sorusuna, 
birçok yerlerde dolaylı yönden, tedbir gösteri
lecek tepkiler ileri sürülüyor, bu tedbire göste
rilecek tepkilerden sakmıldığı kanısını veriyor. 

Üniversite olaylarında birçok arkadaşlara 
bunu söyledim : Neden tedbir almıyorsunuz? 
«Ya... Üniversiteye polisi sokalım mı demek isti
yorsunuz» dediler bana. Hayır dedim, ne zulüm 
yapın ne âciz olun. Zulüm yapan devlet isyan 
ettirir, âciz kalan bir otorite de saygı yarata
maz. 

Hükümet, tedbir alırsa tepki yapıyor, ondan 
korkuyor; e, tedbir almazsa kan dökülüyor... 

Arkadaşlarım, şaka yapmıyoruz. Oiddî bir 
lolay. Hükümet tedbir alıyorsa tedbirin tepkile
rinden kaçmıyor, tedbir almıyorsa kan dökülü
yor. Böyle bir Hükümetin durumu için «fuzulî 
şagil» deyimi yeter değildir. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler). Hukukçular buna yeni bir deyim 
bulmalıdır. Eğer Hükümet sıkıyönetim iyi gi
diyor, ben de rahat ettim» diyorsa - birçok yurt
taş da böyle diyor, demin belirttim - bu, sıkıyö
netimi kenidi yönetimine üstün göstermek olur 
ki, böyle bir tutum iktidar için siyasal harakiri 
olur. Biz, demokrasinin gereğini böyle bir öze
nişe «neden» hazırlamak olduğu kanısında de
ğiliz. 

Bu tutumun sahipleri ile bizim demokrasi ve 
ulusal irade anlayışımız çok belirgin bir ayırım 
göstermektedir. Onlar ulusal iradeyi, her çare
ye başvurup sandıktan çıkma becerikliliği ve 
demokrasiyi de, iktidar koltuğunu kaçırmamak 
için ordu payandalı Hükümet oyunu sayıyorlar
sa, biz o görüşte değiliz. Biz; her kuvvetin ve 
organın yerli yerinde olması ve son çare haline 
gelmedikçe organların olağan fonksiyonları dı
şına çıkmamaları ve halkın vicdanına ipotek 
koymadan, iradesinin serbestçe belirmesine fır
sat veren rejime demokrasi diyoruz. Bu gibile
rin demokrasi dersi vermelerindeki aldatmaca
ya kızışımızın nedeni de bundandır. 

Arkadaşlarım, Anayasaya aykın ve normal 
hukukun kabul etmiyeceği tedbirler için kamu 
oyunu etkilemek amaciyle, ne yapalım uygun 
olmasa da, «komünisttir, proletarya ihtilâlidir, 
şu niteliktedir» diyerek, olayları öcülere bürün-

dürerek, halkı korkutmak suretiyle yersiz ted
birlerine özür bulmaya çalışan aldatmacalara 
da bu sıkıyönetim gerekçe iletmede çok başvur
maktadır : «Yıkıyor..» «Proletarya» «falan yön
den emir alıyor...» Bütün bunlarla nedenini bil-
miyen halka, çoğu kere böyle korkutmacalarla 
gerekçeyi öğretiyor. Solcu eylemlerden, komü
nistlikten, milliyetçilikten, din - imandan söz 
edilerek sıkıyönetime karşı olanların suçlanma
sına kalkışıldı burada geçen defa da. 

Bu türden haksız sözlere o zaman Sayın Baş
kan biraz fırsat verdiği için - Özür dilerim bu
nu söylemekle - suçlandık, bunu istemiyenler 
kusurlu görüldü ve cevap hakkımız da o zaman 
tanınmadığı için, şimdi kıscaa bu görevimizi de 
yerine getirmek istiyoruz, 

Sayın arkadaşlarım, az gelişmiş ülkelerin 
temel niteliği süreli değişmedir. Düzeni yerinde 
olan bir ülkede süreli değişme söz konusu olmı-
yabilir, fakat az gelişmiş ülkelerin temel nite
liği süreli değişmedir. Çünkü, hem az gelişmiş, 
hem düzeni düzgün bir memleket olamaz. Bu 
süreç ise sol niteliktedir. Süreli değişim süreci 
sol niteliktedir, yani tutucu, muhafazakârlığı; 
esas alan sağa karşıdır. Yeni uyanan ülkeler
den sola kaymıyan ülke var mıdır? Soruyo
rum, her yere bakınız, yeni uyanan, emperya
lizme, sömürüye karşı uyanan hangi ülke var
dır ki sağa kaynuştır? Hangi ülke vardır M sola 
kaymamıştır? örneğini sonra burada verirsiniz. 
Ben de diyorum bir tane örnek verin, deyin ki 
«falan ülke devrim yaptı, sunu yıktı, bunu yık
tı, sağa kaydı» Sağcı ülkelere bir bakalım bu
gün dünyada az gelişmiş ülkeler içinde, Ha
beşistan, Suudi Arabistan, Afganistan, üç - dört 
tane sayabilirsiniz, az gelişmiş ülkelerde sağcı 
hükümet kalmamıştır. 

iSağcı gelişmiş ülke olabilir, elbette olabilir; 
iyi düzeni var, değişme zorunluğu duymuyor, 
muhafazakâr olabilir, ama az gelişmiş olarak bu
nun örneğini verenleri dinlryeceğim. 

Sol ve sağın yararlanmak istediği gibi bir 
sistemin adı olmadığı, bir davranışın, bir tutu
mun adı olduğunu artık herkes bilirken yeni 
deyimler çıkaramayız, bir davranışın adıdır. 
Bir arkadaşımız, solcu ve milliyetçi olamaz gibi, 
«Milliyetçiyim dese idi daha iyi olurdu» demiş
lerdi. Aslında bugün milliyetçi olmıyan değil 
solcu komünist ülke kalmadı. Bir tane gösteriniz, 
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bir komünist ülke. Milliyetçi olmayan; dünya
da, ne kapiitalist var ne komünist var, ülke ola
rak, ama, kapitalist kişiler milliyetçi olamaz. 

(BAŞKAN — ıSâyın Yıldız, bu konuyu geniş
letmeyin daha fazla. Lütfen esastan ayrılma
dan' devani edelim. 

MİLLÎ BİRLİK GRtTPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Evet, Çin, Rusya'dan, 
Türkiye'den büyük toprak istiyor. Neden ev
rensel değil? Neden uluslararası hayale kapı
lıp da'ıMliyStçilik arzusunu söndürmüyor uyan
dırıyor. Akil bıigiin. milliyetçilik sülcır eylemin 
temel niteliğidir. Sağcı,-tutucu kapitalist po
litika, çağtmiz milliyetçiliğine aykırıdır. Bozuk 
dikeni öldttğu gibi sürdüren, kapitalizme bir 
mutlu azınlığın emrine1 devleti veren ve halktan 
yana1 gelişmeleri engelliyenleri milliyetçi sayan 
saflara du^yatla artık raistlanmamaktadır. Bun^ 
laf milliyetçi olamaz, dünyada pek rastlanmı-
yor° böyle Mmselere. Çağımızın milliyetçiliği ne 
kromozom işidir, ne kafatası işidir, ne gücü dı̂  
ştndaki hayallere kapılıp Dimyat'a pirince gi
derken evdeki bulgurdan olma işidir ve ne de 
«auBlin, susuri» diye memleketi bölme işidir. Yü
rek işidir, yumdun yeralta, yerüstü servetleri
ne sahlbolma işidir, ulusal bağımsızlık işidir; 
zengini - fakiri, tüm hallet' yüreğinde sevebilme 
işidir. (ÜH&P. sîralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞRAltf — ıSâyın: Y¥idıîz, bu konuya da
ha fazla girmeyin etendim. Siz örfi idarenin 
uzâltıMasiyla ilgili görüşlerimizi ifade edin. 

MİLLÎ"BİRLİK GRÜFU ADINA AHMET 
YILDIİZ (Devamla) — Efendim bitiriyorum. Bu 
konu üzerinde benim de biraz durmamın kusu
runa bakmayın Sayın Başkan, çok üzerinde du
ruldu. 

Uygar milliyetçiliğin en büyük düşünürlerin
den millî bilgin Prof. Ernest Renan'ın deyimiy
le günlük bir plebisite. «Türküm» diyen herkesi 
Türktür. Bizim Ananasa da bu görüşle Atatürk'
ün inançlarından esinliyen bir milliyetçiliği 
kapsamına almıştır; tasada, kaderde, kıvançta 
ortak.. Birinin yerini öbürünü sömüren değil. 

IBu konuda milliyetçiliği Anayasaya sokma
mak için sabaha kadar direnenler bize buradan 
milliyetçilik dersi verirken bir ibret levhasını 
seyrettim. (AF. sıralarından «Kim o, kim o?» 
sesleri)' Bunta* söylemek istemezdim, ama açıkla

maya zorlandığım için söylemek zorunda kal
dım, kusur bizde değil.. «Milliyetçilik girmiye-
cek» diye sabaha kadar direnip, sonra gelip bi
ze milliyetçilik dersi vermek... (A.P. sıraların-. 
dan «kimdir o, kim?» sesleri) 

Milliyetçi olmıyan bir komünist ülke bile 
ıgösterilemiyeceği ve milliyetçi kapitalist döne
min az gelişmiş ülkeler için gülünç sayıldığı bir 
dönemde bu gerçeklere bu kadarla değinerek 
geçiyorum. (A.P. sıralarından gürültüler, «Kim 
:o, kim -o» sesleri) Sayın arkadaşlarım, tutanak
lara bakar, bulursunuz. 

Bizim asıl amacıımız 200 yıla yaklaşan öz
gürlük ve demokrasi savaşlarımızın bu aşama
sında, elimizdeki ileri Anayasayı kusursuz uy
gulamak suretiyle rejime süreli yaşam gücü1 

kazandırmaktır, bütün didinmelerimizin amacı 
budur. Bu Anayasa ya gereği gibi uygulanır ve 
ileri bir demokrasiyi gerçekleştirmeyi sağlar, 
ya böyle uygulanarak bu amaca ulaşır, ya da) 
onu saptırmak istiyenler için bir harakiri fet
vası olur. Biz, bu fetvanın gerçekleşmesini iste-
miyen, Anayasanın öngördüğü düzenin gerçek-
leşmesini istiyen insanlar olarak konuşuyo
ruz. Bizim Anayasa, kurduğu düzeni bile ol
duğu gibi korumayı değil, süreli değişme
lerle ilerleme ve geliştirmeyi ve onu amaçla
rından saptıracak gidişe karşı da ulusal diren
meyi öngören; devrimci, demokratik felsefeli 
bir Anayasadır. Anayasa bizi iktidar olarak 
Parlâmento olarak bu amaca doğru iten dina
mik bir belgedir. Bunu tutucu veya gerici ey
lemlere alet etmek, rejime yapılacak en büyük 
kötülüktür. 

Nasıl Atatürk kurduğu Cumhuriyeti genç
liğe emanet ederken; «Biz kurduk siz ilerle
teceksiniz» dediği gibi gençliğe hitabesinde 
ve Bursa demecinde; «Atatürkçülüğe karşı en 
üstün yasa devrim yasasıdır» parOlasiyle genç
liği eyleme çağırmıştı. Birinci Cumhuriyetin 
kuruluş felsefesi de böyledir. Atatürkçülüğün 
yeniden doğuşu olan ve 27 Mayısta eyleme 
çağırışın zaferi olan devrim, 27 Mayıs Ana
yasası da aynı niteliktedir : «Ben devrim il
miyim. Ya tamam uygulanarak öngördüğüm 
amaç gerçekleşir, ya da doğuşumdaki eylem 
için başlangıçtaki ulusal onaylı fetvaya ya
rarlı eylemlerle, ulusun adalete, erdemliğe, 
eşitliğe ve özgürlüğe âşık evlâtlarının uyanık 
bekçiliği bana yeni bir yaşam kazandırır» 
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demektedir. Anayasa. Bu deyimleri Anayasa- I 
dan daha iyi anlamak gerekir sanıyorum. Bu 
Atatürkçü felsefeyi anlamıyanların yönetmeye 
kalkıştığı Birinci Cumhuriyet nasıl çıkmaza 
saplanma talihsizliğine uğradı ise, aynı fel
sefeyi kavrayamıyanlarıh da ikinci Cumhuri
yeti böyle bir sonuca sürüklemesine gönlümüz 
razı değildir. (A. P. sıralarından! gürültüler, 
«Atatürk Cumhuriyeti var» sesleri.) 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul Mil
letvekili) — Tek Cumhuriyet var... 

İHSAN ATAÖV* (Antalya Milletvekili) — 
Atatürk Cumhuriyeti var, Atatürk Cumhuri
yetini beğenmedin mi? 

(A. P. sıralarından gürültüler, «Atatürk 
Cumhuriyeti ne oldu» sesleri.) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET [ 
YILDIZ (Devamla) — Bizim gönlümüz böyle 
bir saplantıya gidilmesine razı değildir, iste- *| 
yen istediği kadar bağırsın, bu, ikinci Cum
huriyettir. (A. P. sıralarından gürültüler, mü
dahaleler, «Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
ne oldu » sesleri.) 

Fransa'da aynı başkanın zamanında cum
huriyetler numaralandı, fakat kimse tepişmedi. 
Aynı Cumhurbaşkanının zamanında cumhu
riyetler numaralandı, beş cumhuriyet yalnız 
Anayasa değişimi ile. Bizim değişiklik yalnızca 
Anayasa değişikliği olmadığı için ben böyle 
dijrorum, siz beğenmiyorsanız beğenmediği
nizi söyleyin. 

REFET SEZGİN. (Çanakkale Milletvekili) 
— Hani ehedî Şefti Atatürk?.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, esas hakkında 
konuşmanızı rica ederim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Atatürk ebedî Şeftir, 
Birinci Cumhuriyetin kurucusudur, ikinci Cum
huriyet Atatürkçülüğün yeniden doğuşudur. 
Bu bakımdan uyarmalarımız açıktır. Acı da 
olsa gerçekleri dile ıgetirdiğimiz için rahatlık 
duyuyoruz. 

iktidar bile bile Anayasaya aykırı dav
ranıyor. Eğer bilmeden davranıyorsa daha az 
kötüdür bu. Başta Anayasa Mahkemesi ol-
ıriak üzere, bütün düşün ocaklarının süreli 
uyarmalarına karşı hâlâ daha Anayasanın en 
açık ilkelerini ve kesin sözlerini anlıyama-
diysa, değil bir devrim Cumhuriyetini, bir ka
bineyi idare edemez. | 

I Bu yanlış tutum ve ters uygulanışa, Sıkıyö
netimin alet olmamasını ve 27 Mayıs felsefesi
ne uygun eylemde bulunmasını başlangıçta da 
arzu etmiştik, şimdi de tekrar ediyoruz. Dev
rimci çizgiden ayrılmıyan ve süreli olarak dev^ 
rimcilerin ön safında bulunma geleneğini yaşa-
tagelen Türk Ordusunun yargı organının; sağ
cı, tutucu* çıkarcı, çevrelerin eylem ve yayın
larına karşı hiçbir eylemde bulunmadan dev
rimcilere nefes aldırmak istemiyenlerin arzula
rına alet olmıyacağı inancını yitirmek istemi
yoruz. Bize bu inancı yitirtmeye hakkı olmadı
ğı gibi, şerefine ve haysiyetine emanet edilmiş 
bulunan 27 Mayıs devrimine bağlılığın da ge
reğidir bu. 

Ordu gibi en yüce ve güçlü bir ulusal ku
rumun adaletli ve tarafsız davranması gerekli
liğine inandığımız gibi, her türlü saptırma et
kilerine karşı Ordunun bu geleneğini bozmrya-
cağı kanısındayız, fakat ordunun sosyal çalka
lanmalara karıştırılmasını ve hak istiyenlere 
karşı bir baskı gücü gibi gösterilmeye çalışıl-
masım çak sakıncalı bulmaktayız. 

Bu gerçekleri, mensubu olmakla en büyük 
şeref duyduğumuz Ordu yetkililerinin takdir
lerine sunmayı da önemli bir görev saymakta
yız. Bu gereğe uygun eylemde bulunacağı ve 
uyarmalarımızın iktidarca da' iyi değerlendiri
leceği inancı ile sözlerimizi bitirmek istiyorum; 

; Bia sıkı ordu payandalı yönetim değil, dü
rüst* demokratik yönetim istiyoruz. Bunu ya
pacak insanlar bu ülkede çoktur, beceremiyen-
lerin, yerlerini onlara bırakarak acizliklerinin 
ceremesini rejime ödetmesini istemiyoruz. Say
gılar sunarım. (Millî Birlik ve C. H. P. sırala-

1 rından alkışlar) 
p BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
; İsmet İnönü, buyurunuz. 

(O. H. P. sıralarından alkışlar) 
! O: H. P. GRUPU ADİNA J3SMET İNÖtftt 
L (Mala/fcya Milletvekili) — Büyük Millet Mec-
I liginin saygı değer üyeleri; 
; Bir aylık Sıkıyönetim esnasında gö^e çar-
! pan hareketler şunlardır : îşverenler istemedik-
; lerj işçileri çıkarmak için Sıkıyönetimdıen teb

ligat aldıklarını sbyliyerek hareket etmektedir-
. 1er. Gazetelerin yazdığına gtfre; işverenler çıkar-
; dikları işçilere, «Cesaretiniz varsa Sıkıyöneti-
; me başvurun.» diyorlarmış. Sıkıyönetimin ilâ-
| nından birkaç gün evveî Tuzla ve Kartal'da iş-
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çjler Türk - işle DİSK arasında gidip geliyor-
larınış. Sıkıyönetimin ilânı ile Çrnıse - iş ağır 
basarak kendisimden ayrılanları ihbar ediyor ve 
tevkif ettiriyor. Kıeramik - iş sendikası yöneti-
cilerMn başıma gelem muameleler böyledir. 

Sıkıyönetim Kumandanlığının, sendikalarım 
rekabet yüzümden binbiriyle çekişmelerime alet 
olmaktan, özellikle bâzı işverenlerin haksız tu
tumlarına vasıta olmaktan dikkatle sakınması 
lâzımdır. 

işverenlerden, Kartal'da Haymak Fabrikası 
ıdalha Sıkıyönetim ilânımdan önce aiskerî birlik
ler ve tanklarla korunduğu gibi, ayrıca fedai
lerle de takviye edilmiş ve muamele toptan Sı
kıyönetime böyle devredilmiştir. 

Son aldığımız 10 Temmuz tarihli bir telgraf 
da şudur: Vatandaş istambuFda ticaretle meş
gul iken, Sıkıyömetim tarafımdan vilâyet dışına 
çıkarılmış, hiçbir şekilde ifadesi alınmamış ve 
muhakemesi yapılmamıştır, ticaretinin mahvol-
duğundan şikâyet etmektedir. Huzursuzluk olan 
yerde fevkalâde yetkili sanılan bâr idare kuru
lunca, rakipler birbirinin aleyhine her türlü 
ihbarı yaparlar. 

Sıkıyönetim bu ihbarların üzerinde kalmaz
sa haksızlıklara gözü kapalı vasıta olur. 

istanbul'dan bir diğer telgraf, hiç de bahset
meyi arzu etmediğim halde şikâyet olduğu için 
söylemeye mecburum: Florya'da demiryolu iş
çilerinin dinlenme lokali, yazılı bir tebliğ ol
maksızın emniyet mülâhazasiyle kapatılmıştır. 
Şikâyetçiler, kendileri tutuncaya kadar bu lo-
kali'n meyhane olarak ve her çeşitt insanın kul
landığı bir yer olduğunu söylemektedirler. Em
niyet kuvvetlerini ve reısmî otoritesini bütün va
tandaşlar için siyaset üstünde kullanmayı bil-
miyen idarelerin son tedbirleri de zaten böyle 
olur. 

Yalnız şunu bilmek lâzımdır ki, tedbir zan-
nolunam bu davranışlarda vatandaş gözünde ni
hayet haksızlık kanaatiyle damgalanırsa, ar
tık hiçbir tedbir ile huzuru sağlamak mümkün 
olamaz. Sıkıyönetim ilân olunacağı zaman bu 
kürsüde pek gürültülü ithamlar söylendi, bir 
aysonra ilk ithamları doğrulayacak deliller or
taya çıkmadı. Bumdan sonrası için güven duy
guları tamamen sarsılmıştır. ıSıkıyönetimin uza
tılması için bu suretle oy vermiyeceğiz. Her hal
de Ordunun ve mahkemelerinin adaletle hare
ket etmesi başlıca dileğimizdir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarımdan şiddetli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

T. B. M. M. 17 Haziran 1970 de Sıkıyönetim 
kararını onaylamıştı. O günden bu yana cere
yan eden olayları dikkatle takibettik ve bugün 
yine uzatma teklifini toplıyabildiğimia bilgilerin 
ve delillerim ışığı altımda incelemek istiyorum. 

Her şeydem ömce Güvem Partisi Grupu adına 
şu hususu belirtmek isterim: Sıkıyönetim; kay
mağımı Amayasadam alam bir idare şeklidir. Sıkı
yönetim, antidemokratik bir müessese değildir, 
demokratik, hukuk düzeninin bir parçasıdır. Bu 
sebepledir ki, demokratik Anayasamızda yer al
mıştır. Sıkıyönetim, demokratik hukuk düze
nini Anayasa ve hukuk dışı eylemlere karşı ko
rumak için düşünülmüş bir müessesedir. Hiç 
şüphesiz, sıkıyönetim istisnai bir haldir. 

Bu istisnai hal memlekette tüm hürriyetlerin 
toptan kaybolmasını önlemek için ve süresiz 
olarak kaydedilmesini önlemek için kısa bir 
müddetle bu hürriyetlerin bir kısmının sınırlan
masını amaç tutar. Hukuka bağlı, meşru otori
teye muhtaçolmıyan hiçbir cemiyet düşünüle
mez. Anarşi ve cemiyet fikri yamyama gelmez. 
Meşru yollardan Devletim korunması, huzurun 
ve sükûnun sağlanması, iktidarda veya muhale
fette, icra mevkiinde veya yasama mevkiinde 
olsun siyasi sorumluluk taşıyan, milletin idare 
sorumluluğunu yüklenmiş olan herkesin ilk va
zifesidir. Huzurun ve sükûnun, meşru Devlet 
nizamının korunmadığı yerde geriye hiçbir şey 
kalmaz, her şey kaybedilmeye mahkûm olur. 

Türkiye'de bundan evvel de birçok sıkıyöne
timler ilân edilmiştir. Bunların süreleri çeşit
lidir, yıllarca devam edenleri olmuştur. Bun
ların ilânında Devleti korumak fikrinin esas 
olduğunu genellikle kabul etmek gerekir. Devlet 
yıkılmasına göz yumulamaz. 

Biraz sonra size bâzı belgeler okuyacağım. 
Bunlar reddedilmesi mümkün olmıyan belgeler
dir. Acaba, yapılan hareketler hangi maksat
larla yapılıyor, kim tarafından nasıl yönetili
yor? Bunlar üzerinde birtakım, faraziyeler ve 
tahminler yapmak yerine, bizzat bu tahrikleri 
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yapanların beyanlarına, yayımlarına, vesikalara 
bakmak, zannediyorum ki en doğru yoldur. 
Bunları arz ettiğim zaman Türkiye'de yapılmak 
istenen işin ve tertiplerin ne olduğu bütün çıp
laklığı, ile meydana çıkacaktır. Bunları gör
mezlikten gelmek, başını kuma sokmaktan fark
sızdır. 

Türkiye'de olup bitenleri görmemek, Tür
kiye'nin idaresinin sorumluluğunu taşıyan bir 
Yüce Meclise, T. B. M. M. nin hiçbir üyesine 
yakışmaz, bunları bilmeye mecburuz. Bilelim 
de ondan sonra hükmümüzü verelim. Adamla
rın beyanlarına rağmen yine de ısrar ediyorsak, 
«Biz, sınıf kavgası yapacağız, proletarya dikta
törlüğünü kuracağız» diyenlerin hâlâ da demok
ratik rejimden yana olduklarını iddia edecek
sek, iddia edelim ama, bilerek iddia edelim. 

Arkadaşlar; tehlikeler ortadan kalkmış ol
saydı, gerekli sükûnet sağlanmış bulunsaydı, is
yan kışkırtmaları sona ermiş olsaydı, Güven 
Partisi Grupu bugün huzurunuza sıkıyönetimin 
derhal, kalkması için gelecek idi. Ama isyan kış
kırtmaları. sona ermiş değildir, bütün şiddeti ile 
devam ediyor, tehlikeler ortadan kalkmış de
ğildir ve sükûnet sağlanamamıştır, bunun da ve
sikalarını arz edeceğim. 

Arkadaşlar; en başta, sıkıyönetimin ilânın
dan sonra 15 - 16 Haziran olaylarından sonra 
yayınlanmış olan bir dergideki sayısız belgeler 
içinde bir tanesini Yüce Heyetinize arz edece
ğim. 

Türkiye'de isyan kışkırtmacılığı yapan 
gruplardan birinin ve 15 - 16 Haziran olayla
rında methaldıar olduğuna şüphe bulunmıyan 
örgütlerden birinin fikirlerini yayan şu dergi
de bir resim vardır ve kocaman harflerle; 
«Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyi
miz yok»; «Devletin emniyet kuvvetleri sini
yor veya kaçışıyor» ve «Zincirlerimizden baş
ka kaybedecek bir şeyimiz yok» cümlesiyle bir 
resim çiziliyor. Marks ve Engels imzasını taşı
yan 1848 tarihli komünist manifesto'nun yum
ruk cümlesi budur. 

Marks, «Dünya proleterleri birlesiniz, zin
cirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok
tur» demiştir. Yani Marks'in emrine uyarak, 
Engelsin emrine uyarak Komünist Menifesto 
admı taşıyan belgenin emrine uyarak ve o keli
melerle «işte isyan ediyoruz, zincirlerimizden 

I başka kaybedecek bir şeyimiz yük» diyenlerin 
belgesi budur. 

Değerli arkadaşlarım; aslında, komünist dü
zende herkesin kaybedeceği çok şey vardır ve 
şükürler olsun M, milliyetçi Türk işçisi bir sağ 

I duyu hazinesi olan binlerce yıllık müstakil Dev-
I let tarihi bulunan Türk köylüsü tarih boyunca 
1 16 büyük Devlet kurmuştur; bu milletin aziz 

halkı, diplomalı olsun olmasın, komünist düzen
de çok şey kaybedeceğini bilmektedir. Milliyet
çi Türk işçisi ve aziz Türk köylüsü, esnaf ve 
sanatkârı komünist düzende kaybedeceği çok 
şey bulunduğunu bilmektedir, ve kulaktan dol-

I ma bâzı bilgiler dışında gerçek ilme sahibolan 
I her Türk aydını - yarı aydınları hariç bırakı

yorum - komünist düzende kaybedeceği çok şey 
olduğunu bilmektedir. Şerefini, haysiyetini ve 
insanlığını kaybedeceğini bilmektedir; etten ve 
kemikten ibaret bir madde yığını gibi kırbaç al
tında, esaret boyunduruğu altında, çekim ve 
koşum hayvanlarından, pulluktan, yabadan, 
kürekten, kazmadan farksız bir üretim aracı 

I muamelesi görerek madde bereketine, istihsal 
vasıtası bereketine düşeceğini, insanlığını kay-

I bedeceğini bilmektedir. Türk köylüsü ve Türk 
I işçisi bu kışkırtıcılar ne derse desin bilmekte

dir ki, kominizmde bağımsızlığını kaybedecek
tir, hürriyetini kaybedecektir; birim anladığı
mız mânada, mukaddes bildiği nesi varsa hep-

I sini kaybedecektir; mânevi inançlarını, ibadet 
I hürriyetini her şeyini kaybedecektir. Bunu bil

diği içindir ki, Türk köylüsü ve Türk işçisi mü
cadelesini demokratik yoldan yapar, demokra
tik reyine sahip çıkar. «Demokratik rejimi yı
kalım da sizi başa getirelim, sizin iktidarınızı 
kuralım» diye tahrik yapan, koltuklarının al-

I tına «Leninizm 1in İlkeleri» adlı Stalin'in kita
bını sıkıştırmış tahrikçileri de herkesten evvel 
Türk köylüsü ve Türk işçisi, tahrik etmek is
tedikleri kimseler onlara «Sizin getirdiğiniz 

I düzende kimin diktatör olacağını biliyoruz, esir 
I olmak istemiyoruz.» diye yol gösterirler. 

I Bunum içindir ki, «Zincirlerinizden başka 
kaybedeceğiniz bir şey yok» hitabı, milliyetçi 
Türk işçisinin uyanık şuuru karşısında mağ
lûp olacaktır. Aziz Türk köylüsünün sağ dııyu-

I su, milliyetçi şahlanışı karşısında kakacak, cte-
I lik arıyaoaklar, buradaki karikatürlerde göste-
| rildiği gibi, Türk Devletinin kuvvetleri değil, 
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ama, komünist tahrikçiler olacaklardır. Bu
nun böylece bilinmesi lâzımdır. 

Tarihin r<arkı komünizm lehinde dönmüyor, 
tarihin çarkı milliyetçiliğin lehinde dönü
yor - biraz sonra bunu göstereceğim - O kadar 
dönüyor ki, komünistler dahi bugün milliyetçi
liğe cepheden hücum edemez hale gelmişlerdir. 
Bunun tahlillerini biraz sonra yapacağım. 

«Türk'üm» diyen herkes, hür, bağımsız ya
şamak istiyen herkes, komünist diktası altında 
ezilmek istemiyen herkes kaybedeceği bâzı şey-
ler olduğunu hissetmiştir ve bunun içindir ki 
bugün Türkiye'de demokratik rejimin savunul
ması için hakiki bir şahlanış vardır ve bunun 
içindir ki, aslında çok sevimli görünmiyen sıkı
yönetim idaresi, siyasi kanaatleri birbirnden 
çok farklı olan insanlar tarafından, (politikacı
lar ne derse desin büyük vatandaş kütlesine 
kulak veriniz) Türkiye'nin bağımsızlığını, hür
riyetini, selâmetini ve huzurunu istiyen büyük 
vatandaş kütlesi tarafından, Anayasaya ve ka
nunlara saygılı efendi, dürüst, ama vatansever, 
Devletin koruyucusu Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin şuurlu idaresi altında yürütülmekte olan 
sıkıyönetim idaresini sevmiştir, benimsemiştir ve 
karşısına homurtu ile dikilmembtir. Bu bir ger
çek; kulak verniz vatandaşın sözüne. 

Bu idarenin biran evvel sona ermesi Türki
ye'de huzurun, selâmetin yerleşmesi, fesat yu
valarının iyice tesbit edilmesi, isyan kışkırtma
larının tesirsiz hale getirilmesi ve Türkiye'de 
normal demokratik rejimin, normal müesseseler 
içinde, sıkıyönetim müessesesine başvurulma
dan idare imkânının biran evvel gelmesi şüp
hesiz halis dileğimizdir ve bu gelecektir. 

Arkadaşlar, yine elimde bâzı belgeler var. 
Büyük bir elemle okudum bunları, derin bir ıs
tırapla okudum. Marx'ın ve Lenin'in teorisini 
siyasi ilimlerle uğraşan herkes bilir; devleti de, 
silâhlı kuvvetleri de, zabıtayı da üst yapı ku
rumları olarak, ortadan kaldırılması gereken 
kurumlar olarak ilân eder Marksizm, Leninizm. 
Devlet de sömürücü sınıfların icadıdır, ordu da, 
zabıta da sömürücü sınıfların sömürme düzenini 
devam ettirmek için kullandıkları vasıtalardır 
der ve komünist düzende devlete de, orduya da, 
zabıtaya da ihtiyaç kalmaz. Bunların hepsi as
lında sömürü aletleridir diye devleti, orduyu 
ve zabıtayı hep birden tezyif eder. Marksist, Le-

I ninist teori budur. Şartları meydanda, ama dev
leti kaldıracağız diye iş başına gelenler, dünya 
tarihinde bugüne kadar hiç görülmemiş bir zu
lüm makinası halinde açık ve gizli polis kurmuş
lardır, ayrı; emperyalist amaçlar için dünyanın 
en silâhlı ordularını kurmaya, halklarını ez
mek için, kendi vatandaşlarını ezmek için, ken
di imparatorlukları içindeki millî ayaklanışları 
ortadan kaldırabilmek için ordu kurmaya mec
bur olmuşlardır, ayrı; devleti rakipsiz patron 
halinde hâkimi mutlak haline getirmişlerdir, 
ayrı; ama teorilerinden bu kadar uzaklaşan 
tatbikata düşmeleri aslında teorilerinin saçma-
lığmdandır, hatalı oluşımdandır; kendilerine 
istedikleri kadar bilimsel sosylaist unvanı ver
sinler, tamamiyle bilim dışı bir fantaziye, bir 
doğmaya saplanmış olmaları yüzündendir. (Al
kışlar) 

Fakat teoride Maksizm, Leninizm devletin 
de, ordunun da düşmanıdır dedim, îşte size sı
kıyönetimden sonra, 15 - 16 Haziran ayaklan
masından sonra yayınlanmış olan aynı derginin 
ikinci sayfasındaki Marksist, Leninist açıdan 
verilen bilgiyi arz edeyim : 

«Devlet nedir?» başlık bu. Yanında da, ken
dilerini iyice maskelemek için, «îlim Çin'de de 
olsa gidin öğrenin» diyor. Tabiî Çin'de ilim tah
siline gitmek komünistler için yeni bir teori. 
(Alkışlar) Mao'nun idaresine geçtikten sonra 
Çin... 

Her ne hal ise, bu Mao'cu beyler devlet hak
kında aynen şöyle söylüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bu konuya 
fazla girmeyin efendim. Örfi idarenin,.. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Efen
dim, sıkıyönetimle doğrudan doğruya ilgili. Bu 
bir ayaklanma mıydı, yoksa sadece bir gösteri 
miydi, sadece bir gezinti miydi, yoksa Devletin 
temelleırdne yönelen toir hareket miydi? Buna 
biır teşhis koyalım hep taaber. Münıaıkaşıanm 
tabanı burada çünkü. («Devam, devam» sesle
ri) 

«Ta;Tİİht!8 Devlet daıimia sömürücü sınıfların 
baskı amacı olmuştur.» Başlık; daima... 

Devam ediyorlar: «Devlet, iktidarda bulu
nan sınıftan takı anacıdır. Başlangıçta in
san sınıfı toplumlarla bölünmüş değildi. Top
lu halde yapılan linetime herkes [katılıyor, herr-
knı üretimden paylar alıyor. Sömürü olmadığı 
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İçin, Devlet de yoktu. Ne zaman ki insan toklu
mu sınıflara Mlündü ve saire, o zaman Devlet 
de ortaya çüktı. Bevlet sömürünün vasıtasıdır.» 

Devam ediyorlar «Çalışan ballan bu duıru-
ma isyan «tanesi...» Bakın «isyan» 'tâbirini per
vasızca, 'ku'ITıanry orlar. «Çalışan balkın bu duru
lma isyan ©tanesine karşılık tedbirler almak 
ihtiyacı duyuluyordu. Toplumdaki bütün silâh
lı gücü sömürücüler «İlerinde topladılar ve 
örgütl'ediler. Bu güçleri k&ndierine bağlıyarak 
daJimta »emekçilere karşı kullanılmaya hazır hale 
getirdiler.» Dikkat buyurunuz... 

«Polis, jandarma, ordu böylece ortaya çık
tı.» 

işte Türkiye'de bugün aşırı solun nazcriyesi, 
aynen Miarks'ın, .Lenin'in kitaplarında yazılı 
olduğu gibi, devletin de, polisin de, jandarma
nın da, -dikkat buyurun- ordunun da sö
mürünün vasıtası olarak ortaya çıktığı iddiası
dır. 

«Sömürücü sınıfîıar bir yandan yeni flütairSte-
rri yaymaya çalışırlar, bir yandan da, ne zaman 
Mr isyan oka ©Hanlı kuvvetleri üstüne «sevk 
«deriler» diye birtâ|kım iddialar ülterii sürüldükten 
sonra, bakınız kendi••- tarihimizden de güya ör

nek verenek ne söyleniyor: «Bir mmanlar bir ; 
Şeyh c-Bedratbin isyanı otaısu. Toprak çalışa- [ 
mn :otaa, başta derebeyi, padişah olmasın isti-1 
•yerlıardı bu topraksız köylüler. Kim »kana boğ-; 
dıı onların haklarını? Derebeyleri Devleti olan j 
Osmanlı...» Tarihlerine saygıları da bu kadar.! 
•Bu nasıl bağdaşıyorsa milyetçiMkle. «...dere-' 
beyleri -Devleti olan (imanlı «aldı ordusunu,; 

. Safkan üzerin©. Yiae uzun yıllar boyunca bir j 
yığın köylü isyanı oldu Türkiye toprafsları üs- { 
tünde. Nasıl bastırıldılar? Hep Devletin silâh-; 
lı;̂ gücü â3Je.» • 

;lşte arkadaşlar, Devlet, silâhlı kuvve tlsr ! 
•hakkındaki görüşleri bu. Bu, aslında tıpatıp ve i 
yüzde yüz klâsik Marksist, Leninist teoriye j 
uygun bör tahlildir, anııa yalandır, i im dışıdır, i 
Türîk tarihine, bühtandır. Denebeyligi tatmamış 
olan, doğam asaletimi biimeaniş olan ve an-; 
eıak-bizine t, devletine ve cemiyetine hiznuet asa-i 

.letaa&i'tanımış olan Türk cemiydi içlin Batıdan ! 
-aOcbarjilflnış -bütün bilgileri -zaten teroüraie bil- j 
^gi- rBafladajı ^ t o t a ş bu iddialar .tajaaaniy-! 
le havada kalmıaya mahkûmdur. 

Sevgili arkadaşlarım, dahası var-15 - 1B Ha
ziran olaylarının iç yüzünü bilenler ve ta-
kübedenler, Silâhlı Kuvvetlfer mensuplarına 
karşı da yer yer yapılmış olan feci 1^3anhkları 
bilenler hareketi teşhiste hataya düşmezler. -Fa
kat bakınız kendileri nasıl izah ediyorlar: Biraz 
sonra zikredeceğim bir başka aşın sol dergisin
de, «Bu olayları anlamak için mutlaka şu der
giyi okuyunuz» diyor, bu »ayısına atıf yapı
yor, «Orada çok güzel izah (edilmiştir mahiyeti, 
bunu okuyunuz anlarsınız mahiyetini» diyor, 
bir başka dergi; aynı kanadın dergisi. 

Okuyorum arkadaşlar: 
«Bir işçji göğsünü süngüye dayadı. Bizi mi 

vuracaksınız? Siz de işçi değil misiniz, köylü de
ğil misiniz?.» 

Bu hitap askerleredir. Yani erleri, «siz de 
işçisiniz ve köylüsünüz» diye isyan hareketine 
katmak için birtakım sözler kullanıldığının iti
rafıdır. Nerede komünist ihtilâli yapılmıştır da, 
bu tahrikler erlere müteveccih olarak cereyan 
etmemiştir? Nerede komünist ihtilâli yapılmış
tır da, orduda hiyerarşiyi tamamiyle mahvet
mek için ve Türk Milletinin ordusunu bir sınıf 
kavgasına sürüklemek için, millet fikri yerine 
sınıf şuurunu, millî şuur yerine sınıf şuurunu 
ikame ederek; «siz de işçi ve köylüsünüz, katı
lın isyana» diye tahrik yapılmamıştır? îşte bu 
tahrikin belgesi arkadaşlar. Bunları görmemek 
için, hakikaten okuduğunu anlamamak lâzım 
veyahuitta bunları hiç okumadan birtakım peşin 
hükümlerle bu hareketler hakkında hüküm ver
meye kalkmak lâzım. 

«Başka bir işçi; biz işçiler nice zulümlerden 
geçtik yılmadık da, süngüden mi yılacağız diye 
haykırdı.» 

Süngüyü toplum polisi kullanmıyor, süngü
yü 5©fldu kuşanıyor. Buiıarekette -ordunun sün-

. güğümden 4e yılmadan sınıf kavgasına d#vam 
etme şuurunun .yerleştirilmek istendiği yazının 
başındaki şu üo . dört-oüıUîleden kâfi derecede 

„anla§ılmıy*rnKU? 
«Asker barikataaıı ve t a d a r ı aşan işçiler 

daha da bızla-narak Mraz ilerdeki polis barika
tına do^r^isoşmaya başladılar,» 

Ask;er -barikatı için kullandıkları tâbire ba
kın : «Barikat kâğıt gibi-parçalaadı..» 

•D^etii.^kadaglarım, bunlardaki tahrik do-
««au iyikavıramak lâamdır. Biraz tarib bilen-
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ler, biraz başka memleketlerde olup bitenleri bi
lenler; haydi okumadılar, arada sırada sinema
ya gidip komünist ihtilâlin nasıl çıktığına dair 
bâzı filimleri görenler, biraz tarihî değeri olan/ 
bâzı şeyleri görenler, buna benzer tahriklerin 
nasıl yapıldığını ve ordu hiyerarşisini, sınıf şu
uru aşılamak suretiyle parçalamak ve kademe 
kademe; eratı astsubaya, astsubayı subaya düş
man etme gayretlerine girişmenin komünistler 
için değişmez bir taktik olduğunu bilmelidirler. 
Buna Türk orduisu müsaade etmez. Buna zaten 
Türk eri müsaade etmez. Yanlış kapı çalmışlar
dır. (Alkışlar) Türk eri Patagonya eri değildir. 
10 sene evvel kurulmuş devlet değil Türkiye 
Cumhuriyeti. Müstemleke ordusunun başçavu
şunu Genelkurmay Başkanı yapan ilkokul me
zunu tahsildarını "Maliye Bakanı yapan uydur
ma devlet değildir Türk Devleti. 4 bin yıllık 
devlet bu. (Alkışlar) 

Amerika'sına da, Rusyacına da tarihin Hi-
malayalarından, Ağrı dağının tepesinden, Erci-
yes'in tepesinden dünyanın en güçlü devletleri
ne bakan büyük ruhlu bir millet bu. Onun için
dir ki, böyle, askerini, neferini tahrik ederek, 
ordu disiplinini parçalıyarak ve orduyu bir zu
lüm vasıtası gibi göstererek, ordudan gelecek 
olan antikomünist mücadeleyi aklınca tesirsiz 
kılacak... Bilirler ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
karşı Türkiye'de bir komünist hareketi yürüt
mek mümkün değil. O halde ne yapalım da bu 
silâhlı kuvvetleri kemirelim?... Kafalarını de
vamlı kurcalıyan budur. Muvaffak olamıyacak-
lardır. Mustafa Kemal'in ordusunu Stalinci fi
kirlerin ardma takmak istiyenleri bir defa de
ğil, bin defa biz de ezeceğiz, silâhlı kuvvetler 
de ezecektir. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürkçülüğün 
bu konudaki hassasiyetini çok iyi bilmek lâ
zımdır. Atatürk hiçbir konuda, belki başku
mandanı olduğu silâhlı kuvvetlerin bu çeşit 
maceralara sürüklenmesine karşı dikildiği za
manki kadar hassas olmamıştır. Onun bütün ha* 
yatı meydanda, İcraat tablosu meydanda. Bir 
nutkundan iki cümle seçerek yapılmaya çalışı
lan tahrikler onun hayatının toplamından orta
ya çıkan değişmez kaim çizgiler halindeki ger
çekler karşısında abesten ibarettir. 

Milliyetçilik sözünü bugün komünistlerin 
de benimser göründükleri doğru arkadaşlar. 
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Bu gayet doğru, fakat dikkat buyurun, milli
yetçilik sözünü başka bütün siyasi kavramlar 
ıgibi kendilerine has bir mânada yorumlar
lar. Onların ayrı bir sözlüğü vardır. Her keli
meyi başka mânada kullanırlar ve kelimeleri 
başka mânada kullanmak için de zaman 
zaman kelime değişiklikleri yapmaktan da 
pek hoşlanırlar. Çünkü bâzı kelimele
rin tabiî kökleşmiş mânaları vardır; 
vatan deyince, millet deyince insanların kafa
sında uyanan birtakım düşünceler vardır. Tep
kiler vardır, sevgiler vardır kelimelere karşı. 
Bunları ortadan kaldırmak için yapabildikleri 
yerde kelimeleri de değiştirmek suretiyle, fa
kat mânalarını daima değiştirerek kendilerine 
has bir şeytan sözlüğü icadetmişlerdir. Bu söz
lükte «Bağımsızlık kelimesinin anlamı bizim 
bildiğimizden farklıdır, «Hürriyet» keli
mesinin anlamı bizim bildiğimizden fark
lıdır, «Demokrasi» kelimesinin anlamı bizim 
bildiğimizden farklıdır, «Milliyetçilik» sözünün 
anlamı bizim bildiğimizden farklıdır. «Bağım
sızlık» dedikleri zaman, bunu Sovyet Rusya'nın 
emrine mutlak inkıyad anlamında alırlar. On
lara göre, Çekoslovakya'da Dubçek bağımsızlı
ğın düşmanıydı. Şimdi Çek gençlerinin duvara 
«Husak Rusak» diye yazdıkları, yani «Husak 
Rustur» diye yazarak mücadeleye çalıştıkları 
Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesinin 
emirlerini infazla mükellef Hükümetin Başka
nı Husak, onların nazarında bağımsızlığın sem
bolüdür; ama bağımsızlık için mücadele eden, 
gerçekten bağımsızlık için mücadele eden her
kes, milletlerarası proletaryanın enternasyonal 
işbirliğine karşı çıkmış bir haindir. Orada der
hal proletaryanın enternasyonalizmi sözünü 
kullanmaya girişirler; kendilerine tabi olmı-
yanları ekarte etmek için kullandıkları silâh... 
«Efendim, sosyalist ülkelerin tesanüdü, prole-
teryanın sınırlan aşan tesanüdü» derler, onu 
elimine ederler, tasfiye ederler. 

«Demokrasi» dedikleri zaman kasdettikleri 
şey, seçimle falan değil, saray entrikaları ile 
idarecilerin değişmesidir. «Niye değişir?» mil
letin bunu sormaya değil, bilmeye de hakkı 
yoktur. Hesap sormak şöyle dursun ne hür se
çim vardır, ne hür basın vardır, ne bağımsız 
mahkeme vardır, ne toplu sözleşme hürriyeti var
dır, ne dernek kurma hakkı vardır, bunların hiç 
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birisi mevcut değildir, öyle bir demokrasi M, bu 
demokraside, bir defa söyledim, güya işçi sını
fı hâkimdir ama işçi sınıfı adına, - DİSK'in ma
hiyetini tahlil ederken birazdan geleceğim -
işçi sınıfı adına onun «öncü müfrezesi» diye 
adlandırdıkları parti, partinin tümü adına onu 
çelik bir disiplinle yukarıdan aşağıya partiyi 
idare ettiklerini kendilerinin söyledikleri mer
kez komitesi, merkez komitesi adına da o sıra
da merkez komitesinin içindeki tertiplerle dik
tasını tesis etmiş olan şef hâkimdir. Bunun adı 
da demokrasidir. Bunun demokrasi ile ne alâ
kası var? 

«Hürriyet» dedikleri ise fikrini biraz açıkça 
söyüyeni «delidir» diye timarhaneye hapsedilme
ğidir. Dört kişi bir araya gelip bir toplantı ya
pacak olsalar, üç kişi, beş kişi «Bir yürüyüş 
yapıyoruz, bir nümayiş yapıyoruz» deseter hep
sini hapishanelerde, sürgünlerde, esir kampla
rında süründürme demektir. Milyonlarca insa
nı, esir kampında Ortaçağ usulleriyle çalıştı
ran bir düzenin hürriyetle ne alâkası olabilir? 
Bir defa daha sordum, eğer bu sistem, hürri
yetten bizim anladığımızı anlasa idi, dörtbuçuk 
milyon insan neye Ulbricht rejiminden öbür 
tarafa kaçsın idi? Ve eğer komünist ülkelerde, 
onların şeytan sözlüğünde hürriyet, bizim söz
lüğümüzdeki anlama gelmiş olsa idi, neden 
«Hürriyet» avazeleri ile çıplak göğüslerini işgal 
ordusunun tankına karşı, sürerek Macarı, hürri
yet için canım versindi? Aşikâr şekilde hürri
yet yoktur. Bırakıma hürriyetin kendisini, 
hürriyet istemek hakkı yoktur, hürriyetini ta-
lebetmek için yazmak, çizmek hakkı yoktur. Bir
kaç. kişi, «Bu rejim çöküyor, kendi bürokrasi
min içinde bunalıp, boğulup gidiyoruz, biraz 
hürriyet getirmezsek çok geri kalacağız, dünya
nın gelişmesinin çok gerisinde kalıyoruz» diye 
feryadettiler. Her birinin başına hangi mace
raların geldiğini biliyorsunuz. Dünya çapında 
ünlü ilim. adamlarını en masum bâzı sözler için 
zindanlara atmaktan çekinmediler. 

Tıpkı bunun gibi milliyetçilik sözü de böyle
dir. Arkadaşlar Türkiye'de, Türkiye Komünist 
Parti??, ad?, altında ta- İstiklâl Mücadelesi yıl
larından bu yana faaliyet göstermiş olan kuru
luş, uzun yıllar milliyetçilere sövdü, miliyetçi-
lik sözüne de çattı ve sövdü. Karikatürler, yazı
lar, beyanlar, binlerce misal getirebilirim. Vak

taki Sovyet Rusya'da taktik değişti, ideolog
lar «Az gelişmiş ülkeleri harekete getirmek 
için milliyetçilik sloganını kullanınız, millî kur
tuluş savaşı sloganını kullanınız» dediler, bu
nun belgeleri meydandadır, ne zaman ki bu usu
lün bâzı ülkelere yan kapıdan girmek için, 
sübvelsif hareketlerle içeriden bu ülkeleri fet
hetmek için işe yarayabileceğini hissettiler ve 
bu direktifi verdiler, birden bire otuz yıl, kırk 
yıl milliyetçi, sözünü duyunca tüyleri diken di
ken olan aşırı solcular, milliyetçilik sözünü du
yunca fena halde kızanlar milliyetçilik sözünü 
herkesten fazla kullanmaya çalışır duruma gel
diler, ama ayrı bir mâna vererek, tamamiyle ay
rı bir mâna vererek kullandılar. Açıkça sor
mak lâzım, bunlar bağırırlar, sınıf gerçeğine 
dayamn derler; bu meselelerle ilgili programlan 
hatırlayınız, tartışmaları, hatırlayınız, basında 
televizyonda şurada burada yazdıkları, çizdik
leri bunların dilinden düşmiyen söz, sınıf şuuru 
acılamak değil mi? Smıf kavgası değil mi? 
DtSK'e bağlı Maden - İşin 15 - 16 Haziran'da 
veya bir gün evvel neşrettiği derginin başlığı 
«İşçi sınıfı, savaşın başlıyor, hazır ol» değil mi? 
Bunların, ağzından siz «millet» sözünü daha az 
duyarsınız, «haklar» derler, «Türkiye halkı» 
derler, «smıf» derler; mütemadiyen «sınıf bi
linci, sınıfı mücadele, sınıfsal gerçek» derler, 
Aşikârdır ki Marksizim, komünizm, Leninizm 
sınıf kavramı üzerine kurulu bir doktrindir. 
Smıf kavramı üzerine kurulu bir doktrini siz 
istediğiniz kadar milliyetçi bir görüş olarak 
takdim etmeye çalışın, buna evvelâ Marksistler 
içlerinden gülerler. Çünkü kendi görüşlerinin 
milliyetçilikle alâkası olmadığını, bir sınıf kav
gası doktrini olduğunu bilirler. Sınıfla alâkası 
olmadığını bilirler ya, gerçek milliyetçilerin, on
ların dilindeki milliyetçilik sözünün başka an
lama geldiğini iyice bilmeleri gerekir. 

Komünistler dünyanın her yerinde millî de
ğerleri, millî müesseseleri yıkmaya çalışırlar. 
Ordu da bunlardan biridir. Orduyu tezyif de, 
onların hiçbir zaman vazgeçemiyecekleri yollar
dan birisidir. Korkularından, kışkırtmak için 
çeşitli zamanlarda değişki üsluplar kullandık
lar?. vâkidir, ama biraz evvel sizlere okuduğum 
belge ordu hakkındaki gerçek görüşlerini orta
ya koymaktadır. Komünizm, her yerde elbette-
ki. Devlet kuvvetlerinin, düşmanı olmuştur. 
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Sevgili arkadaşlarım, 15 - 16 Haziran da 
yapılmış olan hareket acaba sahiden basit bir 
yürüyüşten mi ibaretti, yoksa bunun ardında 
bâzı siyasi maksatlar yatıyor muydu? Geliniz 
şimdi, «Proleter Devrimci Aydınlık» dergisi 
adı ile yayınlanan dergide «Sıkıyönetim, tekel
ci sermayenin halkımız üzerindeki baskı aracı
dır» başlıklı yazısına bakalım: 

(Bakın, yine «milletimiz» dememiş, «halkın 
üzerindeki baskı aracı» demiş. Talbiî burada sı
radan herkese çatmış, fakat «Bütün halk yığın
larının özlemin dile getiren sisyasi sloganlarla 
yürüyen işçilerin üzerine toplum polisi ordu 
birlikleri ve jandarma yollandı, işçi sınıfımı
zın mücadele tarihine bir destan olarak geçe
cek olan 15 - 16 Haziran mücadelesini bütün 
tafsilâtı ile işçi - Köylü Gazetesinde okuyalım 
demiş. Bu işte biraz evvel okuduğum gazete
dir. Nasıl anlattığını gördünüz? Bu müca
deleyi hanlgi maksatla kullandığını gördünüz? 
Burada, «Bu hareketin Türkiye'deki sınıf mü
cadelesi bakımından anlamı üzerinde durmalı
yız» dendikten sonra, bu mücadelenin bir sı
nıf kavgası karakterini taşıdığı ve işçi sınıfı
nın iktidarını sağlamak amacını güttüğünü 
açıkça ifade edilmektedir. Çeşitli yerlerde kaç 
defa ifade edilmiştir. Esasen bu kendilerinin 
(beyanları ile de sabittir. Uzağa gitmeye lüzum 
yok. 

iSize DİSK'in Lâstik - İş'in çalışma raporu
nu burada tekrar edecek değilim, bâzı aleni 
münakaşalarda bunun inkâr edilen sayfaları 
da oldu. İnkâra lüzum yok, işte matbu metin 
buradadır. 81 nci sayfasında Sovyet Rusya'dan 
Çekoslovakya'ya kadar bütün komünist ülkele
rin bir bir sayıldığı vakıadır, matsbudur, elim
dedir. Ve bu ülkelerin dünyada âdeta sömürüden 
kurtulmuş yegâne ülkeler olduğu gösterilerek, 
«Bütün ülkeler bu duruma gelecektir» dendiği 
ve Türkiye için de bu hedefin gösterildiği mey- j 
dandadır. Bu raporun 81 ve 82 nci sayfalarmda 
bunları görebilirsiniz. «Proletaryanın müca
dele silâhı diyalektif metot» diye bağlıyarak 
devam edegelen ve başından sonuna kadar 
Marksist, Leninis bir izahla yazılmış olan bir 
rapordur bu. Burada «öncü müfrezesi olan 
işçi sınıfının partisi» tâbiri de kullanılıyor. 
'Biraz sonra beliki sıra gelecek, Sayın Aybar 
da konulacak. Sayın Aybar'ın bugün T.l.P. | 

liginde hâlrim zirvenin görüşünü temsil edip 
-<etanediğini bilmiyorum ama, «tşçi sınıfının 
. öncü müfrezesi» tâbiri kullanılıyor «Bizim sı
nıfımız işçi sınıfının öncü müfrezesidir» tâ
biri var ve «kendisini bilimsel sosyalizmle bu 
^öncü müfrezenin silâhlandırılmış olması lâzım» 
• diye yazılı. Nerede yazılı ? DİSK 'in raporunda 
yazılı, DİSK 'in 1970 yılında yayınlanan çalış
ama raporunda yazılı. 

Peki arkadaşlar, bu «tşçi sınıfının bilimsel 
sosyalizmle silâhlandırılmış öncü müfrezesi» tâ
biri acaba nereden alınmış? Stalin'in «Leni-
nizmin ilkeleri» adlı kitabını açınız, orada, «Ko
münist partisi işçi sınıfının öncü müfrezesidir 
ve bilimsel sosyalizmle silâhlanması gerekir» 
tâbirini aynen bulursunuz. Komünist partilerin 
tüzüklerini açınız, komünist partilerinin tüzük
lerinde, «Partimiz işçi sınıfının öncü müfrezesi
dir» tâbirini aynen görürsünüz. 

Arkadaşlarım, «Solun 94 yılı» diye bir kitap 
yayınlandı. 1952 - 1953 tevkif atında yüzelli 
kusur hücre kurmuş Türkiye Komünist Partisi 
mensuplarının Fransız Komünist Partisine iletil
mek üzere bâzı belgeleri yurt dışına gönderdiği 
bir sırada suç üstü, belgelerle beraber bir ya
kalama oldu. Bunun vesikaları, bugün ortada
dır. Orada mahkûm edilenler bellidir. Mahkûm 
edilenlerin hâtıraları yayınlanmıştır, vesikalar 
-yayınlanmıştır. O zaman ele geçen vesikalar
dan birisi «Türkiye Gizli Komünist Partisinin 
Teşkilât Prensipleri» başlığını taşır. O zaman 
tabiî Rusya'da Stalin hüküm ferma, hâkimi 
mutlak olduğundan, bol bol Stalin yoldaşa 
atıflar yapılan ve Stalin'in buyurduğu gibi ve 
saire tâbirleri geçen ve bugün matbu olarak, 
belge olarak yayın alanına çıkmış bulunan bu 
belgede de Türkiye Komünist Partisinin işçi sı
nıfının öncü müfrezesi olduğu belirtilmektedir; 
Stalin'e atfen, Stalin'in kitaplarına atfen be
lirtilmektedir. Bütün bu deyimlerden, biraz 
okuduğunu anlıyan veya anlamak istiyen her
kes gerekli mânaları çıkarabilir. 

İçlerinde bir dergi, «Milliyetçilik ve komü
nizm;, sosyalist Teori ve Eylem» dergisi var. 
«Kari Marks» diye kocaman bir isimle başlı
yor, yazılar, ve saire var. Arkasında bir marş 
var, fakat sakın yanılmayın, bu bizim İstiklâl 
Marşımız değil, bunun kapağında yayınlanan 
marş Enternasyonal marşıdır. Burada kitapçı-
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larda satılıyor. Enternasyonal marşını marş 
olarak ilân eden mi milliyetçi? Yani enternasyo
nal kelimesi ile nasyonal ve nasyonalizm keli
memi arasındaki farkı bilmemek mümkün mü 
arkadaşlar? Burada kendimizi aldatmaya ma
hal yok. Komünizm milliyetçi değildir. Komü
nizm «demokrasi» tâbirini halk demokrasisi di
ye dejenere ettiği gibi «bağımsızlık»'tâbirinden 
Rus çizmesi altındaki Çekoslovakya'nın, bağım
sızlığı anlamını çıkardığı gibi, «milliyetçilik» 
sözünden de kendine göre çıkardığı bir mâna 
vardır. O mâna, işte enternasyonalinin burada 
basılması ile ne kaydettiğini ortaya koyar. 

Milliyetçilik emperyalizme karşı olmaktır, 
doğru. Çağımızda milliyetçiliğin ekonomik muh
tevası vardır, doğru. Her yaman ifada ettiğim 
gibi, milliyetçilik kapitalist emperyalizmi ile 
de, komünist emperyalizmi ile de mücadele an
lamını taşır, doğru. Zaman zaman buna. «Pet
rol renkli emparyalizm» de demişimdir. Milli
yetçi olmak için, petrol emperyalizmi ile de, 
kapitalist emperyalizm ile de mücadele edecek
sin, ekonomik alanda da milletinin menfaatleri 
için çalışacaksın, komünizme karsı da, komü
nizmin dünya hegemonyası kurma emellerine 
karşı da milletinin hürriyeti ve bağımsızlığı için 
çalışacaksın, sübversif faaliyetlerine karşı mü
cadele edeceksin. Başka memleketleri böldü
ler, Türkiye'yi de bölmek için tertipleri vardır, 
meyanmdadır. 

Arkadaşlar, bunları söyliyerek, tekrarlıya-
raık fay lalı olmaması mümkün olan bir iş yap
mak isteme eliğimden daha birçok delilleri ver
miyorum. Türkiye'de çevirdikleri dolapların, 
oynadıkları oyunların o kadar açık bâzı misal
leri var ki, o kadar açık delilleri var ki bun
ları burada saysam hiç şüphesiz belki çok da
ha fazla tesir edecek, ama memleketin selâme
ti için Türkiye'de komünistlerin bâzı sübversif 
faaliyetlerinden, vesikaları neşredilmiş oldu
ğu halde, bahsetmemeyi daha hayırlı telâkki 
ediyorum. 

Avrupa'da bu komünistler «Toplumcular fe
derasyonu» diye bir dernek kurmuşlardır, Türk 
işçileri arasında fesat yürütmeye çalışırlar. 
Buyurun, anına törenlerinde çekilmiş resimleri: 
«Doğumunun yüzüncü yılında büyük devrim
ci Lenin'i anar, ATTF.» Dergiden bir resim. 
işte orada sergilenen Lenin'in bir resmi, Rus 

alfabesiyle, okuyamıyorum ya, belki Pravda 
belki bir başka kelime ve burada Marka ve Le
nin'in yan yana, Lenin önplânda, arka plânda 
Marks'ın resimleri. Rus alfabesiyle, belli ki 
bu Sovyet elçiliğinden veya başka bir yerden 
temin edilmiş, resimleri teşhir edecek, yüzüncü 
yılında Lenin'i anacak, ondan sonra da hiç 
şüpheniz olmasın Türkiye'ye gelecek, göğsünü 
yıımroiklaya yumruklaya millî kurtuluştan ve 
miiiyetçilikten bahsedecek. Hattâ bunlar dergi 
çıkarır, çıkardıkları dergi «Kurtuluş» adını 
taşır, Berlin'deki Türk işçilerine bunu basar ve 
dağıtırlar. 

Buyurunuz, bu milliyetçilerine!) «Berlin'
deki Türk işçilerinin gazetesi» diye yayınladık
ları gazeteye bakınız: «Lenin yüz yaşında:-- Le
nin'in bir resmi var. «Dünya işçi derneklerinin 
önderi.» içinde Millî Güvenlik Kurulumuza ha
karet var. «Devrimci işçi hareketleri büyüyor» 
«Fabrika işgalleri». Çeviriyorsunuz, «yaşasın 
Marksizm, Leninizm» başlığı ile bir yazı, «Sos
yalizm Sözlüğü» diye bir yazı, altında «Prole
tarya diktatörlüğü». Bu sayısında proletarya 
diktatörlüğünü anlatıyor. 

Hem proletarya diktatörlüğü diyecek, hem 
de demokrasi elden gidiyor diye bar bar bağı
racak. Bu, tezatlar silsilesidir. Bu kelimelerle 
oynar dururlar bunlar. İstedikleri yerde iste
dikleri kılığa girerler. 

«Lenin ve Atatürk» başlıklı başka bir 
yazı, içinde Türkiye'de kendilerine yakın gör
dükleri bir siyasi partiye yardım kampanyası, 
- amblemi ile birlikte - ... 

«ATTF nin Lenin haftası» ve ilh... devam 
edip gidiyor. 

Buradaki yazılar çok daha korkunç; benze
ri Türkiye'de çıkarılmaya başlandı, yıl 1 sayı 1 
ve elimde bir nüshası var «Kurtuluş» diye, Bu 
dergiyi, gerçekten iyi niyetlerle, fakat doğru 
teşhis koymadıkları için bu hareketlere, acaba 
bunların birtakım iyi niyetleri olabilir mi diye 
düşünebilen kimselerin dikkatlerine arz ediyo
ruz, lütfen incelesinler. 

Ben aslında vatanseverliğin ve milliyetçili
ğin kimsenin inhisarında olmadığını bilen insa
nım, herkesin yüreğinde bir vatan sevgisi köşe
si bulunduğunu bilen insanım, Türk olan her
kesin milliyetçi duygularının birtakım kışkırt-
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malar, birtakım ihanetler karşısında isyana ge
leceğini bilirim. Onun içindir ki, ben şimdiye 
kadar şuraya kadar savunduğum bütün görüş
lerin karşısında olan insanların da dikkatlerine 
arz ediyorum, bu yayınlara bir defa daha göz 
atsınlar, neler yapılmak isteniyor görecelilerdir. 

işte, Almanya'da çıkan ve şu Lenin kapaklı 
derginin adını taşıyan bir başka dergi, yakın 
tarihte intişar etmiş ve belli istikamette baştan 
sona kadar kışkırtmalarla dolu bir dergi. Türk 
Vatanının, Türk milletinin bütünlüğünü parça
lamak için akla hayale gelmiyecek birtakım id
diaları ihtiva ediyor. «Milliyetçi ve vatanseve
rim» diyen bir insanın, bu derginin son sayfa
sını okuduğu zaman isyan duymaması, yüreği
nin burkulmaması, Türkiye'de kardeşi kardeşe 
kırdırmak is tiyenlere teşhis koymaması mümkün 
değildir. 

Yunanlı, İzmir'e ayak bastığı zaman hep be
raber döğiişmüş olan, Rus'u, Doğu illerimizden 
kovmak için omuz omuza döğiişmüş olan insan
ları, tarih boyunca yan yana omuz omuza dö
ğiişmüş olan aynı büyük milletin eşit haklara 
sahip asil evlâtlarını birbirine kırdırmak için 
yapılan tahrikleri görüp de bu adamlara milli
yetçi demek mümkün mü? Bunlar millet bütün
lüğünü, Devlet bütünlüğünü, her şeyi parçala
mak istiyorlar! 

Sevgili arkadaşlarım, «Milliyetçilik» sözü ile 
ilgili tartışmalar, hakikaten bu harekete teşhis 
koymak bakımından önemlidir. 

Burada bir noktayı belirtmek isterim, geçen 
defa çok kısa olarak dokunulduğu için tam ay
dınlanmadı ve naçiz arkadaşınıza bir da tariz
de bulunuldu. 

Şimdi bir şahit göstereyim: Yön Dergisi. 
Anayasa yürürlüğe girdikten hemen sonra 

yayınlanmış, 10 Ocak 1062 tarihli Yön Dergisi
nin 4 ncii sayısını merak edenler kütüphane
de bulabilirler; burada 11 nci sayfa, Turhan 
Feyzioğlu'nun Kurucu Mecliste «Milliyetçilik» 
konusundaki gayretini ifade eder. 

Birçok kimselerin yanlış bilgileri hilâfına 
ben, Anayasa Komisyonunun âzası değildim. 
Kurucu Meclisin kurulmasında himmetim, yar
dımım belki bir ölçüde oldu, karınca kaderince 
ufacık bir payım belki var; birçok kimsenin şe
ref payı var ve bu arada benim de naçiz bir 
emeğim belki oldu. O zaman Anayasa Komisyo

nuna âza olmama mâni olan bir hukukî duru
mum vardı, maalesef Anayasa Komisyonuna gi
remedim ve bu şereften mahrum kaldım. 

Aylarca devam eden çalışmaları sırasında 
Anayasa Komisyonuna bir defa gittim. Bilir 
misiniz niye gittim? Anayasa Komisyonunda 
bâzı yanlış yorumlarla Anayasaya «Milliyetçilik» 
sözünün girmesinin şu veya bu yorumlara ss-
bebolacağı tarzında bir muhalefet belirmişti, 
Temsilciler Meclisinde bu sözün girmesi imkânı 
bulunmamıştı. O zaman Millî Birlik Komitesini 
teşkil eden kanat bu sözün girmesinde ısrarlı 
idi. Şu kürsüde konuşan naçiz arkadaşınız, bir 
tek defa Kurucu Mecliste Anayasa Komisyonuna 
adımını attı ve bu da, Anayasa Komisyonundan 
«Milliyetçilik» sözünün Anayasaya girmesini 
dilemek için oldu. Mümtaz Soysal, Anayasanın 
hazırlanışına ait bütün loylamaları, kimin ne is
tikamette, ne zaman, nasıl konuştuğunu, oy 
Verdiğini tahlil eden uzun bir seri yazısı yazmış
tır. İşte biraz evvel arz ettiğim 10 Ocak 1982 ta
rihli Yön dergisinde, «Aınayasa Komisyonuna 
dışarıdan Turhan Feyzioğlu da katılmıştı. Onun 
da aynı yoldaki sözlerine rağmen...» yani, «mil
liyetçilik sözünün Anayasaya girmesi yolun'iaki 
sözlerine rağmen» diyor ve devam ediyor «bu 
söz girmedi o zaman Komisyonda.» 

Bu gayreti sarf etmiş olduğum bu belge ile 
sabit. Aslında o tarfihte Türkiye'de sol kanat 
fazla milliyetçi geçinmediği için, milliyetçilik 
sözünün girmemesi haklı gösterilerek yazılmış 

olan bir yazı serisidir bu, yanılmıyor isem, o ta
rihte... 

FakaJt kesin olarak bildiğim nokta, Anayasa 
Komisyonuna bir telk defa gittiğim ve bir tek 
defa, gidişimde de tek maksadımın «'milliyetçilik» 
sözünün bu Anayasaya girmesi için Komisyon
dan ricada bulunmak olduğudur, fakat girmedi. 

Temsilciler Meclisinde, Millî Birlik Komite
sinin aksi görüşü ile temt devam edince, Krufacu 
Meclis yasasına koymuş olduğumuz bir hükme 
dayanılarak 14 kişilik Karma Komisyon kurul
du. 14 kişilik Karma Komisyon, Kurucu Meclis 
yasasına göre, 7 sivil Temsilciler Meclisi üyesin
den ve 7 ikinci meclis durumundaki Millî Bir
lik Komitesi üyesinden kurulur idi ve başkan
lığını da »kıdemli bir hâkim yapardı, kaza organ
larından gelmiş olan 7 kişiden biri. Kaza coşan
larından gelmiş arkadaşlardan biri, sonradan 
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Anayasa Mahkemesi B>aşkanı olan ve halen Cum
hurbaşkanlığı kontenjanından Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizde Senatör olarak vazife gören 
ve halen Yüoe Mecliste karşımda bulunan çok 
kıymetli ve o gece çok büyük bir memleket hiz
meti yanmış olan Sayın Lûtfi Akadlı'dır. Sayın 
Lûtfi Akadh'nın başkanlığında toplanmış olan 
bu 14 kişilik heyette uzun uzun tartışılan birçok 
maddeler, ihtilaflı maddeler vardı, bunlardan bi
ri de «milliyetçilik» sözünün Anayasaya girip 
girmemesi oldu. Orada da çok büyük bir ısrarla 
«milliyetçilik» sözünün girmesini savundum. Bir 
milleti fedakârlığa sevk etmek için, icabında 
ölüme, icabında iktisadi kalkınmanın gerektir
diği fedakârlıklara sevk edebilmek için, ferdî 
menfaatinin, şahsi kazanç hırsının ötesinde bir 
milletin fertlerine bir ideal verebilmek için 
milliyetçiliğin zaruri olduğunu, kalkınmanın 
motoru ve zembereği olarak milliyetçiliğe Türk 
cemiyetinin ihtiyacı olduğunu o gece de savun
dum, daha evvel Anayasa Komisyonunda savun
duğum gibi bu görüşün Anayasaya girmesini is
tedim. Bu görüş Anayasaya girdi. 

O zaman bu sözün Anayasaya girmemesi 
için direnen sivil kanattan gelmiş bâzı kimse
ler şüphesiz vardı, ama aksini savunanlar da 
vardı ve bu kararın ittifakla çıkması inin uğ
raştık. ittifakla çıkmasını sağlıyacak bir for
mülü bulmak için yapılan çalışmalar bir Kur
ban Bayramı arefesi, sabahın erken saatlerin
de, artık gün ışıyıp da bayram sabahı haçlar
ken hitama erdi ve «milliyetçilik» sözü bugün
kü formülü ile Anayasa girdi. Anayasaya gir-
mi-f olan bu dibacenin son şeklini de 14 kişilik 
Alt Komisyonun veyahut Karma Komisyonun 
sözcüsü olarak bu kürsüden okumak vazifesini 
Komisyon bendenize tevdi etti, okudum. 

Bunun böyle bir tarihi vardır. «Milliyetçi
lik» sözünün girmesinde hiç şüphesiz, o zaman 
sivil kanatta da meselâ bir Perid Melen'i hatır
lıyorum sarahaten, Temsilciler Meclisinde çıktı 
mücadele etti; sarahaten Şevket Raşit Hatipoğ-
lu'nu hatırlıyorum, çıktı ve bu kürsüden müca
dele etti. Bugün de beraber olduğum birçok 
arkadaşlarım mücadele verdiler. Aksi istikamet
te mücadele edenler de vardı. Bunların içinde 
bu sözün yanlış anlaşılmasından korkarak, nas
yonal sosyalist anlamında, acaba ırkçı anlamda 
tefsir edilir mi endişesini ileri sürenler vardı, 
bunların vâridolmadığını söyledik. «Milliyetçi

lik» sözünün, toplayıcı, birleştirici, yüceltici, 
Türk Milletinin bütünlüğünü koruyucu en asil 
anlamı ile Anayasaya tarif edilerek girmesini 
savunduk ve tarif edilerek en güzel anlamı ile, 
en Atatürkçü, en toplayıcı, en yükseltici anlamı 
ile Anayasaya girdi. İşin tam hikâyesi budur. 
Bu itibarla bu mevzuda ben, bir arkadaşımın 
bu maddenin girmesinde emeği olduğunu söy
lemiştim, emeği vardır, emeğimiz vardır ve iyi 
lü girmiştir; girmemiş olsaydı bugün çok daha 
kötü durumlarla belki karşı karşıya kalırdık. 
Bunun, bâzı sözlere karşı gerçeğin yüzde yüz 
tam o] arak, belgelere dayalı olarak bilinmesi 
için arzında fayda gördüm. 

Arkadaşlar, sözlerimi özetliyorum; 
İki ilimizde iki ay için daha Anayasa huku

ku içinde bâzı hürriyetlerin kısıtlanması, ka
yıtlanması söz konusu. 

Bunu, lüzum ve zaruret olmasa kimse iste
mez. Ama, hürriyetlerin hepsini, belki de süre
siz olarak ortadan kaldırmak istiyen birtakım 
fesat hareketlerinin tesbiti için büyük ve ma
sum işçi kütlesini tenzih ederek konuşuyorum, 
onların milliyetçiliğine, iyi niyetine faziletine 
inanıyorum, sadece bir avuç maksatlı, fanatik, 
militan, Markscı, Leninci kışkırtıcıyı teşhir ede
rek konuşuyorum - bunların Türkiye'de ne sen
dika hürriyeti, ne seçim hürriyeti, ne basın 
hürriyeti, ne mahkeme bağımsızlığı, ne üniver
site muhtariyeti, ne hür seçim, ne konuşma, 
yazma, toplanma, seyahat hürriyeti, hiçbir şey 
hırakmıyacak olan bir esaret düzenini Türkiye'
ye getirmek istiyen çabalarına, yıkıcı, sübver-
sfi'f faaliyetlerine dur demek için bu iki aylık 
sıkıyönetimin uzatılmasında, fayda görüyoruz 
samimî olarak bunun memleketimizin yararına 
olacağı inancındayız, şu arz ettiğim bilgilerin 
ve belgelerin ışığı altında. 

Hukukta bir kaide vardır : «Büyük tehli
keleri ve umumi zararları önlemek için çok da
ha sınırlı olan bâzı fedakârlıklara katlanılır.» 
Hukukta ve siyasette hiçbir çözüm yolu, her 
türlü mahzurdan uzak ve yalnız faydalar sağ-
lıyan bir çözüm yolu olmaz. Her çözüm yolunun 
bâzı mahzurları ve bâzı faydaları vardır. Ba
zen faydalar mahzurlardan yüzlerce defa faz
ladır. Bazen zararlar fazla gelir, o çözüm yolu 
reddedilir. 

Sıkıyönetimin uzatılmasının bâzı zararların
dan bahsedilebilir. Ayrıca, burada Hükümetin 
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de bir çok kusurlarına işaret etmek zarureti 
varidır. Hükümet şüphesiz yetersizdir. Bu kürsü
de her saman, geçen defa da ifade ettim; «Çar
şambanın celisi Salıdan belli idi.» dedim. Bu
na rağinsn bir çok tedbirler alınmamıştır. Sa
dece toplamada eksikler vardır değil, dosya 
tanziminde, yetkili makamlar^ mercileri hareke
te getirmede, umumi efkârı aydınlatmada, suç 
işleme ortamını önlemede, iktisadi, sosyal, hu
kukî tedbirleri uygulamada ve samanında uy
gulamada, usul ve şekil hatalarına düzmeme ko
nusunda Hükümeti yeterli bulmaya inik İn yok. 
İcraatı, hatalar zinciri halindedir pek çok za
man, Bunu her zaman belirtiyoruz. Bu bir ayrı 
konudur. Hükümetin tutumunun hatalarım bi
liyoruz, söylüyoruz, bu konuda uyarma, tenkid 
vazifemizi tam bir samimiyetle yapmaya çalışı
yoruz. Bu bir ayrı meseledir. Türkiye'yi, biraz 
evvel vesikalariyle arz etiğim şekilde, bir kızıl 
zindan haline getirmek istiyen bir avuç fesat
çının tertibine bu. milletin kaderini terk etmek 
başka şeydir. 

Biz sıkıyönetime oy verirken, Hükümete gü
ven oyu vermiyoruz, Hükümete güven oyu ku
rulduğu günden beri vermedik; bu bir ayrı me
seledir. Ama, sıkıyönetime roy verirken: sıkı
yönetimin, milletimizin kaderi bakımından lü
zumlu olduğuna inandığımız için, bu uzatmanın 
milletimize faydalı olduğuna inandığımız imn, 
vatanımızın ve milletimizin selâmeti için veri
yoruz. 

Hepinize derin saygılar sunarım. Teşekkür 
ederim. (ö. P. ve A, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - - Adalet Partisi Gmnu av-jr-a Sa
yın Fevzi Güngör, buyurunuz efendim. 

A. P. GEUFU ADINA MUSTAFÂ FEVZİ 
r-ÜFC:";.^ (î^nrf-ul Milletvekili) — Sekiye 
Büyük Llilk;, "ec"fsinin Muhterem Başkanı, sa
yın azaları; s:;zler4vıe başlarken, sahsım ve A. P. 
Crvyd adıra lifinizi ayrı ayrı en samimî hisle
rinin ver-.:;gi sevgi ve saygı ile selâmlarım. 

Hepinizin malûmudur ki, Haziran ayının 15 
ve 16 ncı günleri İstanbul'da cereyan edeıı va
him olaylar dolayısiyîe Bakanlar Kurulumuz 
bir ay sürelik sıkıyönetim kararı almış ve Ana
yasamızın 124 ncü maddesi gereğince Yüce 
Meclisimize sunularak tasvibine mazhar olmuş
tu, 

Bakanlar Kurulumuzun karan ile sıkıyöne
tim idaresinin İstanbul ve Kocaeli civarı için 
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2 ay daha uzatılmasına dair kararı bugün 
T. B. M. M, toplantısında siz muhterem üyele
rin tasvibine sunulmuş bulunmaktadır. Ancak, 
muhterem üyelerimizin müspet veya menfi bir 
karara varmadan önce hâdiselerin içyüzlerini 
ve hâdiseleri yaratan kuruluşları, gelmiş, geç
miş bütün eşlemlerini kapsıyaeak anlamda göz-
den geçirilmesinde büyük fayda mütalâa ede
riz. Böylece muhterem üyelerimizin vicdan hu
zuru ile reylerini kullanacaklarına da kaaniiz. 

Sayın senatör ve milletvekilleri, 274 ve 275 
sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Yckavt Kanununun 1063 yılından 
bugüne kadar gecen zaman zarfındaki tatbi
katta bâzı aksaklıklarının tesbiti ve sendikala
rın müracaatlariyle bâzı milletvekillerinin istek 
ve teklifleri karşısında Hükümetçe bu hususta 
bir kanun tasarısı getirilmiştir. Ayrıca, hatı
rımda kaldığına göre, O, H, P, den Burhanet-
tm Asutay, Abdullah Baştürk, Osman Soğukpı-
nar, Bahir Brsoy, Emir Postacı, Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşı Millet Meclisimize kanun tek
lifi vermişlerdir, İşçi Partisi Milletvekili Rıza 
Kuas da tasarıların tadilini teklif etmiştir. Böy
lece bütün teklifler Hükümet tasarısı ile bera
ber Meclisimizce teşkil edilen Geçici Komisyon
da ariz ve amik görüşülmüş ve parti grupları
nın bâzı ufak görüş ayrılıklarına rağmen Millet 
Meclisimizde kabul edilmiştir. 

Sendikalar Kanununu protesto amacı ile 
DİSK tarafından başlatılan işçi harekâtı maa
lesef bâzı ideolojik tesirler altında kıyam hali
ni almıştır. Masum Türk işçisini (sokağa döke
rek Anayasamızın öngördüğü silâhsız ve saldı
rısız yürüyüşü, silâhlı ve saldırılı hale getirmiş
lerdir. 

Devletin bütünlüğüne kastedenler ve başka 
rejime özenenlerin akıbetleri hüsran olacaktır, 
muhterem arkadaşlarım. Türkiye'de sınıf ikti
darını hedef alan, zümre farkı yaratmak is'ti-
yenler, bu özlem içerisinde olan solcular maale
sef kesif bir faaliyet göstermektedirler. Sınıf 
mücadelesini faaliyetlerine esas ailan ve prole
ter iktidarını amaç kabul eden TİP şu alan
larda örgütlenmeye girmiştir. İşçi, köylü, me
mur ve gençliği hedef alarak el ele, «halk sava
şı» parolası ile hareket etmektedirler ve DİSK, 
Türkiye işçi Partisinin en büyük dayanağıdır. 
DİBK Genel Başkanı Kemal Türkler öteden be-
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ri aşırı sol faaliyetleriyle bilinen Türkiye İşçi 
Partisinin de bir üyesidir. Genel Başkanvekili 
Rıza Kuas, DİSK'e bağlı Lâstik iş Federasyo
nu Başkanı olup, Türkiye işçi Partisi millet
vekilidir. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, cevapları, sa
taşmaları davet edebilecek tarzda bir üslûpla 
lütfen konuşmayın. Zaten mesele, konuşmalar 
olgunlaşmıştır. Yani, isimler falan söyliyerek, 
bu türlü meselelerle uğraşmayalım. Lütfen esas 
hakkında mütalâanıza devam edin, efendim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (Devamla) — 
Esasa giriyorum, efendim. 

Nitekim son harekette DİSK'e bağlı işyer
lerinde işçi ile işveren arasında hiçbir ihtilâfın 
olmadığı anlaşılmış Ur. Asıl mesele Sendikalar 
Kanunu bahane ederek örgütlenmiş ve yan ku-
ruluşlariyle beraber kesif bulundukları İstan
bul ve çevresinde doğrudan doğruya bir ihtilâl 
provası yaparak, eylemi daha da şümullü hale 
getirmek taktiği olduğu artık gün gibi aşikâr
dır. 

Nitekim, DİSK Genel Başkanının beyanları 
arasında, «Karşımıza polisi de çıkarsalar, aske
ri de çıkarsalar mutlaka savanacağız» demesi, 
solcuların «halk savaşı» deyiminin tatbikat 
safhasına dökülmesi demektir. 

İstanbul ve civarında maalesef bu olaylar 
"sanmıştır. Görmiyenler, içinde yaşamayanlar 
bu feci durumu ne kadar tahmin etseler azdır, 
muhterem arkadaşlarım. 

Bir istanbul Milletvekili olarak bu üzücü ve 
elem verici hadiseleri siz muhterem heyetinize 
kısaca izah ederken, burada bir, iki misali de 
vermeden geçemiyeeeğim. 

TİP Milletvekili Mehmet Ali Aybar Meclis
te yapmış olduğu bir konuşmada, işçilerin yü
rüyüş kolunda gittiğini ifade etmişti. Ben ken
disi gibi, yalan söylüyorlar, demiyeceğim, sade
ce hakikatleri bütün açıldığı ile ortaya, koyaca
ğım. Sözlerimde «yalan var» diyen olursa da 
bizzat yerlerine götürerek göstermeye amade
yim, muhterem arkadaşlarım. Çünkü, Meclisi
mizce iki kelime âdeta moda haline geldi. Bun
lardan birincisi cyala.-n söylüyorsun», ikincisi 
«ben solcuyum». 

Muhterem arkadaşlarım, ben birinci kelime-
yo uyımyacağım. Oünkü, buna ne siyasi, ne de 
ailevî terbiyem müsaade etmez, ama ikincisine 
uyarak cevap vermeden geçmiyeceğim. 
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Bu memlekette yalnız ve yalnız milliyetçi 
ve asil Türk Milleti vardır. Bu kürsüden «ben 
solcuyum» diyerek komünizme yeşil ışık tutan, 
«geç» diyenlere sesleniyorum : Asil Türk Mille
ti milliyetçidir, hiçbir zaman solcu ve komünist 
olamaz ve şunu iftiharla söylüyorum İd, ben de 
milliyetçiyim, muhterem arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Bu yolda çaba sarf edenler, bu özlemde olan
lar bilmelidirler ki, özledikleri rejim geldiğin
de ilk önce onu özliyenlerin başını yiyecektir. 

Gene, Mehmet Ali Aybar bir konuşmasında, 
ord.ur.im sosyalistlere sert davrandığını ifade 
etmişlerdir. Solcular yerine sosyalistler diyerek 
solcuları Türk Milletinin Meclisinde mulıafası 
ve müdafaa edeceğini sanan Aybar, bütün mil
liyetçi Türk Milletini ve onun milliyetçi ordu-
sunu âdeta bu sözleriyle baskı altına almak, 
tshdkletmek istiyor. Böyle şey olamaz, muhte
rem arkadaşlarım. Orduya solcular adına bas
kı yapacak. Buna asla ve kafa müsaade etmiye-
ceğiz ve bu ideolojide olanların âkıbsti muhak
kak ki, hüsran olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, ikinci defa rica 
eliyorum; sataşma davet edecek bir üslûpla 
konuşmamanızı rica ediyorum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (Devamla) — 
Hakikatleri arz ediyorum, Reis Bey. 

Türk Ordusu ve Türk Milleti bıı vatana. 
Türk Milletine ve Cumhuriyetine uzanacak 
hain dil ve elleri kıra,cak kuvvete mâliktir. 

Hadiseler sırasında «yürüyüş kolunda» de
nen kimseler yollarda rastladıkları oto, bâzı 
dükkin, ev camlarını sopa, taş ve demirlerle 
kırmışlar, bâzı dükkânlar yağma edilmiştir. 
Bir bilanço yaparsak; 4 ölü, ki biri polis, ikisi 
işçi. liri sivil. Ağır yaralı olarak; bir polis, iki 
öğrenci, dört işçi, bir binbaşı, bir astsubay, altı 
or. Bunlar kurşun ve benzeri yaralayıcı aletler
le yapılmıştır ki, bu da silâh taşındığım ortaya 
koymaktadır. Bilinmiyen hafif yaralılar hariç, 
bilinen hafif yaralılar da; 87 emniyet mensubu, 
1 yarbay, 30 er, 79 işçi, ki yekûnsn 197 kişidir. 

Tahriplere gelince : Kartal'daki Haymak 
Fabrikası, A. P. ilçe binası, Emniyet Amirliği, 
Maltepe Sigara Fabrikası, Kadıköy'de apartman 
camlan, Kızıltoprak'ta iki apartmanda büyük 
bir hasar, belediyeden bir, emniyet ve toplum 
zabıtasından da 10 aded vasıta tamamen tahri-

http://ord.ur.im
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bedilmiştir. Kadıköy Kaymakamlığına ait bir 
araba ve Kadıköy A. P. ilçe binası ve bir pasta
ne ve Kaymakamlıkta tahribat, Şişfli'de bâzı 
dükkânlar Bostancı Anıttepede dükkânlar 
ve bâzı özel otolarda tahripler yapıl
mıştır ki, maddî zararın 2 milyona yaklaştığı 
teslbit ©dilmekte ve mânevi zarar ise, haayta 
gözlerini yuman vatan evlâtlarımızın acısı, ka
panması imkânsız yaralar açmıştır, muhterem 
arkadaşlarım. Ayrıca, tahribedilen yerlerde 
kırmızı boyalarla ihtilâl işaretleri vurulmuş
tur. 

Şu masali de arz 'etmeden geçemiyeoeğiım, 
muhterem arkadaşlarım: Maltepe Sigara Fabri
kasına gelenler tahribat yaparlarken, oradaki 
işçilerin kendilerinle katılmalarını zorla temin 
etmek istemişler; Hasan ismindeki bir usta-
başıya gelenlerin içinden 17 - 18 yaşlarında bi
risi tokat atarak, galiz küfürler savurmuş ve 
kadın işçileri de zorla alıp götürmüşlerdir. İşçi
leri önünde dayak yiyen ve hakarete uğrayan, 
çoluk, çocuk sahibi Hasan ismindeki ustabaşı 
kriz geçirmiş, şok geçirmiş ve birkaç gün sonra 
'da teessüre kapılarak bugün intihar etmiştir, 
muhterem arkadaşlarım. 

Çok kısa olanak arz ettiğim bu duruma, so
narım hâlâ yürüyüş kolunda bir gösteri denir 
mi? 

Şunu da ifade etmek isterim: G. P. Gru-
pu adına konuşanı Sayın Turhan Feyzioğlu'na 
teşekkür ediyorum; beyaz oy verdiği için de
ğil muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden icabet-
tiği zaman millet ve memleket menfaatlerini 
parti menfaatleri üstünde tuttuğu için teşek
kür ediyorum, milliyetçi olduğu için teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Yıldız'a cevap verecek değilim, yalnız 
şunu ifade etmek isterim (ki, ayaklanma ile ih
tilâl arasındaki farktan bahsettiler. Muhte
rem arkadaşlar, bence ayaklanma ile ihtilâlin 
farkı şu: Ayaklanma muvaffak olursa adı ihti
lâl olur, muvaffak olamazsa, adı ayajklanma 
olarak kalır. 

Biz, muhalefet partilerinin vazifelerini yap
malarını istiyoruz. Muhalefet partilerinin esas 
vazifesi muhalefet yapmaktır, bu normaldir. 
Zaten muhalefet yapmazlarsa vazifelerini yap
mıyorlar demektir. Sadece tenkid ve temenni
lerinin yıkıcı değil, yapıcı "olmasını istiyoruz 
muhterem arkadaşlarım. 

Türkiye'deki komünist mihraklar toplumun 
moral değerini yıkmak, otoriteyi za'fa uğrat
mak, çeşitli yalan beyanlar neşrederek zemini 
yoklamak, Devlet nizam ve intizamını yıkmak 
amacı ile bilinçli ve programlı bir çalışma içe
risindedir muhterem arkadaşlar. Bâzı gazete 
vo dergilerdeki yayınlarını orduya tevcih ede
rek oralara çengel atmanın gayreti içerisinde
dirler. Amaçları; imkân, fırsat ve bâzı 'ela 211,1 £1-
man şartlar elverdiği takdirde Türkiye'de ihti
lâl yolu ile bir komünist diktası kurabûflanektir. 

İşüe bir misal; DÎSK e bağlı Lâstik - îş Fe
derasyonunun 1970 Şubatında genel kurula arz 
ettiği çalışma raporu, «işçi sınıfının tarihî gö
revi» paragrafı altında aynen şöyle demekte: 
«Sömürü nerede olursa olsun, bir gün sona er
meye mahlcûmduı*. Kapitalizmden önce başka 
sömürü şekilleri olmuş, tarihte geçmiş, hepsi so
na ermiş, kapitalizmin alınyazısı bu. Nitekim, 
içinde yaşadığımız dünyaida kapitalist sömürü
den kurtulmuş toplumlar var. Sovyet Rusya ile 
Çin'i, Yugoslavya'yı, Bulgaristan'ı, Macaristan'ı, 
Polonya'yı, Arnavutlalk'u, Küba'yı sosyalist 
toplumlar olarak gösterebiliriz. İnsanlar orada 
ne dışardan, ne içeriden sömürülüyor'ar.» de-
niyoi'. 

Muhterem arkadaşlarım, misaldeki devletle
rin hepsi maaleesf zulüm altında inim inim 
inlemekte, konuşmaktan dahi mahrumdurlar. 

DÎSK, hâdiselerden sonra milletlerarası bâ
zı teşekkül ve sendikacılarla derhal temasa ge
çerek, resmî mercilere karşı çeşitli protesto 
telgrafları çektirerek, enternasyonal bağlantı
lardan istifade etmek istemişledir. Bu mevzuda 
birçok belgeler elde edilmiş ve bu belgeler bu
rada mevcuttur. Bu belgeleri teker teker bu
radan muhterem Heyetinize okumama zaman 
müsaade etmiyeoeği için bundan sarfınazar edi
yorum. Yalnız şu misali vermeden geçemiyece-
ğim, muhterem arkadaşlarım- Yine hâdise gü
nü inanılır bir kayriiaktan öğrenildiğine göre, 
İstanbul'da Sovyet Başkonsolosluğunda görev
li TASS Ajıansı muhabiri Niikolai Kodrikof, 
DİSK in Genel Merkezine telefon ederek Hilmi 
adındaki bir şahsı aramış - bunun Hilmi Gü-
ner olduğu tahmin edilmektedir - ve Hitei Gü-
ner'e bâzı şeyler sorulmuş; bu yürüyüşe kaç 
kişinin katılmış olduğu sorulmuş ve buna aldık
ları cevapta ise, 150 000 kişinin katıldığı, ay-
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rica Arçelik, Demir - Döküm ve saire persone
linin de katıldığı bildinilmiştir. 

Muhterem arkadaşlıarım, saatlerdir dinleme 
lûtfunda bulundunuz, benii ele dinliyorsunuz, 
daha fazla kıymetli vakitlerinizi almamak için 
şunu arz etmelk isterim ki; 15 - 16 Haziran gü
nü vukua gelen hâdiselerin vahim sonuçlarının, 
yukarda arz ettiğimiz bir ayaklanmanın, cemi
yet bünyemizde açtığı yaranın hemen kapan
dığı iddia olunamaz. Vatandaşlarımızın can ve 
mal emniyetinin büyük ölçüde zedelendiği, Sı
kıyönetim ilânına müncer olan bu müessif olay
ların tevlidettiği yaraların sarılması, meselele
rin bir vuzuha kavuşturulması bakımından za
mana ihitiyacolduğu, Hükümetimizin göstermiş 
olduğu gerekçeyle meydandadır muhterem ar
kadaşlar. 

Bu itibarla, İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki 
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasında, Ada
let Partisi Grupu olarak fayda mülâhaza etti
ğimizi, bu yönden müspet oy kullanacağımızı 
arz ederim. Millî varlığımızı, millî bütünlüğü
müzü korumak istiyorsak, eğer demokrasiye ina
nıyorsak ve onun yaşamasını samimî olarak is
tiyorsak, bütün partilerin yalnız bu dâvada de
ğil, bütün millet ve memleket dâvalarında el
birliğiyle, gönül birliğiyle hareket etmesini ca
nı gönülden temenni ediyorum. Muhalefet par
tilerimizin daima yapıcı tenkid ve temennileri-
n< bekler, hepinizi tekrar şahsım ve Grupum 
adına saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
ikinci kere Sayın Orhan Cemal Fersoy, buyu
runuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclislim değerli 
üyeleri; Anayasamızın 127 nci maddesine göre 
ve bir vazife yapmak, bir husus da, yani istan
bul ve Kocaeli illerinde sıkıyönetimin devamı
nın gerekip gerekmediği hususunda karar ver
mek üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Hükümet, Örfiidarenin Anayasa hükümle
rine göre iki ay daha uzatılması talebiyle yük
sek huzurlarınıza gelmiştir. Sıkıyönetim, Ana
yasa müessesesinden doğan legal bir idare sis-
temidij. Güç şartların, ayaklanmanın mevcu-
dolduğu hallerde ve Anayasanın gösterdiği di-
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ğer şartlarda Yüce Meclis karariyle tekevvün 
eder ve tasdik edilirse, devamı muhakkak hale 
gelir. 

Gerçekten sayın muhalefet, C. H. P. ilk Sı
kıyönetim tatbiki talebi karşısında Sayın inö
nü ağziyle bir ayaklanmanın mevcudiyetini ka
bul etmiş olmalılar ki; 15 gün süreli dahi olsa 
Sıkıyönetim ilânı hususunda Hükümetin tasdik 
talebinin onaylanması hususunda, «Müspet ka
naate sahibolduklarını» beyan etmişlerdir. Bu
gün C. H. P. muhalefeti, öyle zan ve kanaate 
sahipti- ki, artık Sıkıyönetimin şartları zail ol
muştur, uzatma talebi reddedilsin. Buna muka
bil, yine Cumhuriyet Senatosunda mevcudolan 
bir grup namına yapılan konuşmada da bizim 
alışık olmadığımız üslûpta bir beyanla, Sıkıyö
netimin uzatılmasının gerekli olmadığı, çok 
çapraşık, lügatımızida az bulunan kelimelerle 
hattâ Türkçe lûgatta bulunmıyan kelimelerle 
ifade edildi ve bunun mânalarını istidlal sure
tiyle anlıyabildik. 

Şimdi, hukukî bir zeminde konuşuyoruz. Baş
tan beri de ifade ederler; «Bu bir ayaklanma 
değildir. Bu, yaftalı, dövizli, tatlı, mülayim bir 
gösteri yürüyüşü, bir hak arama durumudur.» 
derler. Bunu, eğer olayları incelemezseniz, eğer 
olayların içinde bulunmazsanız, eğer istanbul'u, 
bunları vatanperverane görüşten, zaviyeden in
celemek için teşrif zahmetini ihtiyar etmezseniz, 
eğer bu meseleler size soldan nakledilirse, böy
le anlamakta haklı olabilirsiniz. Ama, bunu sağ
dan - soldan değil de hakikî veçhesiyle istan
bul'u teşrif suretiyle vatandaşların ne derece
lerde mağdur olduğunu görmek için giderseniz, 
gerçekçi yoldan yürürseniz, bir neticeye varır
sınız. 

Devletin silâhlı güçlerine karşı gelindiğini, 
vatandaşın mesken masuniyetine tecavüz edil
diğini, say-ü amel hürriyetinin karşısına çıkıl
dığını, fabrikaların tatil-i faaliyet ettirildiğini, 
vatandaşların öldürüldüğünü, elinde döviz so
pasının, masumane duygulan ifade eden sopa
ların tahtadan olmayıp hem de demirden oldu
ğunu, vatandaşların kafasına, bigünah kimsele
rin basma indirildiğini, Devlet yolunun kapa
tıldığını, kendilerine katılmıyan insanların zorla 
kendilıenbue kattırıldığmı, birtakım DEV - GÜÇ, 
EYLEMCİ - GÜÇ iadıylıa ianılan öğrencilerin iiş-
oi elbiseleriyle, masum, vatanperver duygulu 
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işçilerimizin önüne geçerek, Hükümet daireleri
ni yakmaya teşebbüs ettirildiğini, polis kara-
'koluna girilmek suretiyle; «Burada mesele ıta-
mam, işi hallet ük başka taraflarda durum na
dir?» diye sağa - sola telefon edildiğini, em
niyet komiserlerinin, jandarmaların, polislerin, 
Türk askerinin, Türk subayının küstahların te
cavüzüne ve hakaretinıe mâruz kaldığını eğer 
aya'klanma saymıyorsanız, bu memleketle ayak
lanmaya karşı, ayaklanma teşebbüslerine karşı 
başka numuneleri göstermeniz lâzım gelir. On
lar iıse, o gösterecekleriniz ise, Yüce Meclisin 
kabulüne imkân bulununıyan, sizin anlayışınız
la mutabık olmasına imkân bulünmıyan haller
dir 'ki; kim arzu ederse etsin, o ayaklanma
ları, o tertip ayaklanmaları, tertipte muvaffak 
olamıyacak ve Türk Milletinin asmi karşısın
da, Türk millî biriliğimin, beraberliğinin azmi 
karşısında payimal olacaktır arkadaşlar. 

Binaenaleyh, mala tecavüz vâikı, ©ana teca
vüz vâki, sahsa tecavüz vâki, hürriyete teca
vüz vâki; bunun karşısında hâlâ «Ayaklanma 
değil ve örfi idareyi kaldırınız, örfi idareye 
artık lüzum ve hacet kalmamıştır» beyanları da 
hu hâdisede yeterli değildir. Çünkü, sıjkıyöne-
tim Haniyle birtakım tesbitler yapılmıştır, ka
nuni aramalar yapılmıştır, deliller toplanmış
tır. Bu delillerin münakaşasını burada yap
mak doğru değildir. Çünkü, bir grup adına ifa
de edildiği gibi; askerî hâkimler, yargı organı
nın dışında, başka mânaya gelen jkimseler değil
dir. Askerî kaza da Anayasayla İmrulmuş, 
kaza kuvvetinin içinde bulunan ve Türk hâkim
lerinin yüksek karakterini aynıyla ikldsabotmiş, 
aynı fakültelerin, aynı mekteplerin, aynı terbi
yenin, aynı duygunun ve anlayışın sahibi in
sanlardır. Onlara karşı gösterilecek en ufak 
bir saygısızlık, bizim Adalet Partisi Grupumuz 
tarafından nefretle reddedilir arkadaşlar. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) Bu 
mânaya gelen sözleri yanlış anlamamışsam, sa
hihine ayniyle iade ettikten sonra, kanuna tahki
katını yapmakta bulunan Örfi İdare Hâkim ve 
Cumhuriyet müddeiumumilerine saygı duygu
muzu, inancımızı belirtmeyi de bir vazife bili
yorum. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
İnşallah oraya çabuk gidersiniz. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) —• in-
şallahla, maşıallahla yürümez bunlar... 

Şimdi, burada bizim kabul edemiyecsğimıiz, 
hiçbir zaman siyasi karakterimize, Anayasamı
za, Atatürkçülük duygumuza, milliyetçilik an
layışımıza uygun düşmiyen sözler de söylen
miştir. Adalet Partisi bunlara mukabeleyi va-
ziye bilir. 

Bizde, 1961 den itibaren Cumhuriyetlere 
numara vurma adeti çıktı. Biz, numaralı Cum
huriyetçi değiliz, numaracı Cumhuriyetçi deği
liz. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vardır, bunun 
(banisi Atatürk'tür, Atatürk'ün elinden bu bü
yük şerefi, bu tarihi belgeyi kimse almaya muk
tedir olamamıştır, olamıyacaktır arkadaşlarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

Biz, milliyetçilik anlayışında tabiatiyle bâzı 
kimselerle mutabık olamayız. Biz, komünizme 
mülemma milliyetçiliği tabiatiyle kabul ede
meyiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız, saf, ber
rak, temiz Türk milliyetçiliğidir. Komünizme 
karıştırdığınız takdrde, bizimle o milliyetçilik 
arasındaki mesafe, güneş ve yıldız kadar uzak 
olur. Bunlar burada söylendiği için, aslına ba
karsanız, yani telâfi edip üzerinde de durmaya 
değmez. Çünkü, Cumhuriyetlerin numarasını 
millet silmiş ve biz de Adalet Partisi olarak o 
numaralar silindiği içindir ki, buradayız. Yani, 
Atatürk'ün kurduğu ve Atatürk'ün en büyük 
eseri olarak iftihar ettiği Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, biz o sebeple mevcuduz, numa
ralar kaldırıldığı için mevcuduz, tek Cumhu
riyet prensibinin, tek Anayasanın yolunda yü
rüdüğümüz için burada mevcuduz. 

Şimdi, sayın CHP. değerli Genel Başkanı, 
gazete haberleriyle ve birinci görüşmelerinde 
ifade buyurdukları gibi, örfi idarenin âdil ol
ması temennilerinin biraz zedelendiği kanaat 
ve düşüncesiyle, burada bâzı örnekler verme 
gayretinde, yani bunları da birer adaletsiz tu
tum misâliymiş gibi göstermek istediler. 

Bizim gördüğümüz, bildiğimiz odur ki; is
tanbul ve Kocaeli'de örfi idare tam ve kâmil 
mânasiyle, kemâli nezaket ve ciddiyetle, tam 
bir şevkat ve muhabbet duygusu içinde ve tat-
/bikatı içinde yürütülmektedir. Bâzı kumar ve 
içki yerlerinin kapatılması legaldir. Bunlar örfi 
idarenin yetkileri dahilindedir. Sayın Genel 
Başkana intikal eden bilgilerin yanlış olduğu
nu ifade etmek isterim. Biz, İstanbul'un da bir 
milletvekili olarak bu hâdisenin tabiî muakkibi 
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ve sahibi de olmamız icalbediyor. Bize, büyük va
tandaş kütlesi, yani istanbul'un kesin olarak 
ifade edebilirim ki, yüzde 99,9 oranındaki va
tandaş kütlesi örfî idarenin tutumunda halkı 
rencide edici bir halin olmadığını açıkça ifade 
etmişlerdir. Ancak bunu beğenmiyen, örfî idare
den devamlı surette kaçmaya mahkûm ve ar
kasından da daima takibe mecbur bulunduğu-
müz, komünistler şikâyetçidir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa Milletvekili) 
—ı Allah rızası için gönderin mahkemeye de tes-
bit edelim, 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi delilleriyle, belgeleriyle, kim hangi su
rette mahkemeye verilecek ise onu icradan ve 
yasama organından istemeyiniz. Onu kaza or
ganından istersiniz. O da kaza organının gö
revidir, 

O itibarla, kaza organı, vazifesini örfi ida
re mahkemesi sureti ve sıfatıyla dâhi ikmal 
edinceye kadar, memleketin yüksek menfaat
leri ve bir ayaklanmanın zamanında Hükümet 
tedbiryile, basiretli bir tedbirle bastırılmış ol
masının da şayanı şükran bir durum olduğunu 
kaydetmek suretiyle sıkıyönetimin mensupları
na, bölgenin de milletvekili sıfatiyle iyi yöne
timinden dolayı, mehabetli, şefkatli yönetimin
den dolayı teşekkürlerimi de ifade etmek su
retiyle iki ay süre ile sıkıyönetimin uzatılması 
hususundaki Hükümet teklifinin kabulü lehinde 
oy kullanacağımızı beyan ederek, Yüce Mec
lisin her fikre sahibolan, değişik, çeşitli fikir
lere sahibolan saygı değer üyelerini hürmetle 
selâmlamak suretiyle yüksek huzurunuzdan ay
rılıyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Hükümet adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Hükümet 
tekrar 3ös ist-sdi, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel vâki olan mâruzâtımda sıkı yö
netimin niçin temdidedilmesd lâzımgeldiğini ay-
rıntılariyle izah etmiştim ve demiştim ki; sıkı
yönetimin tatlbik edilmekte olduğu bölgedeki 
gerçek durum, toplumun huzur ve sükûnunu, ge
nel güvenliğini, emniyetini devamlı ve köklü 

unsurlara bağlama zaruretindedir. Huzur ve 
sükûnun istikrar bulabilmesi ise, bir içtimai 
faydayı temsil eder, teşkil eder. Bu sebeple, ida-
rei örfiyenin iki ay daha temdidinde memleke
tin hayrına bir faydanın mevcudolduğundan as
la şüphe edilemez. 

Gerçekte sıkıyönetim idaresi nedir? Sıkıyö
netim idaresini sivil idareden ayrı, asgari ve 
gayri tabiî bir idare kabul etmeye imkân yok
tur. Sıkıyönetim, gerçekten Anayasa nizamımı
zın bir parçasıdır, ve Anayasamıza dayalı huku
kî ve kanuni bir idare sistemidir. «Askerî idare, 
sivil idare, Hükümet mesuliyetten kaçıyor, 
Hükümet kendisi tedbirler alıp işletmekte ac-
ziyet gösteriyor» gibi iddiaların altında siya
si maksatlar yatar, sırf tenkit olsun diye tenkit 
gibi bir iptidailik yatar. 

Gerçekten sıkıyönetim idaresinden de mes'-
ul olan Hükümettir. Gerçekten sıkıyönetim ida
resinin yöneleceği çalışmalar ve tasarrufların 
sorumluluğu Hükümete ait bulunmaktadır. Bu
gün istanbul ve Kocaeli'nde valinin yapacağı 
bir takım emniyet, asayiş işlerini kumandan 
yapmaktadır. Kimin emrinde? Hükümetin em
rinde yapmaktadır. 

Bu kadar aşikâr olan ve hukukî vasfı ve 
niteliği meydanda olan bir sıkıyönetim idaresi
ni başka mânâlar ve kapsamlar içinde görmek 
hatalıdır. Biz cereyan eden hâdiseleri Yüce 
Mecliste teferruatiyle ve bütün aynntılariyle 
delilleriyle ortaya koyduk. Bu deliller muva
cehesinde bu hâdiseler manzumesinin bir ayak
lanma teşkil ettiğini ispatladık ve Yüce Mec
lis de bunu kabul etti. Şimdi «Ayaklanma mı
dır, değil midir; demokratik hürriyet rejimini 
tehdideden bir niyet ve kasıt yatmakta mıdır?» 
konusunu münakaşa etmek abestir. Bunlar sa
dece bu hâdiselerin tertipçileri ve izharcılan-
nın kafalarında yatan ideolojik stratejinin 
söyletebileceği sözler olabilir. 

Gerçekten, 16 Haziran istanbul ve Kocaeli 
olaylarının bir halk savaşı provası olduğu aşi
kârdır. Türk efkârı umumiyesi bunu benimse
miştir ve kamu oyunua tercümanı olan gazete
lerimiz de neşriyatiyle bunu teyidetmiştir. Bu
nun dışında muayyen bir eğilimin esaretini, 
ideolojinin esaretini ytfcamıyanların beyan ve 
neşriyatları ise hissi, i&dî ve keyfîdir. 
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İşte memleketin emniyet ve asayişinden so
rumlu bir Hükümet olarak cereyan edan hâdi
seyi müdellel şekilde huzurunuza en iyi niyet
lerle getirdik. «Gerçek budur.» Anayasanın 
124 ncü maddesine göre idarei örfiyeye lüzum 
vardır. Kurulmasının sebepleri tekevvün et
miştir» dedik. Büyük Millet Meclisinin değer
li üyeleri tasvip buyurdular. Şimdi de diyoruz 
ki, yine en iyi niyetlerle, yine memleketin em
niyet, asayişinden mesul Hükümet olarak, yine 
demokratik hukuk devletine Türkiye Cumhuri
yetinin bekasına inanmış bir zihniyet ve azim 
içinde, «idarei örfiyenin bir müddet daha de
vam etmesi lâzımdır; çünkü idarei örfiye fonk
siyonunu tam mânasiyle icra edememiş ve ken
disinden beklenen bir takım hususlar teşekkül 
etmemiştir. Bunların vücut bulması için ya
pılması lâzım gelen idarei örfiye idare sistemi
nin gayretleri lâzımdır. Bu gayretlerin sonun-
dadır ki, huzur ve sükûn devamlılık kazana
caktır ve amme vicdanındaki tortular, pürüzler 
endişeler ve tesbit edilen ve izale edilmemiş 
olan tehlikeler ortadan kalkacaktır» diyoruz. 
Yapılan büyük hâdiseler manzumesinin asla 
sosyal bir menşee değil tamamiyle siyasi bir 
kasta ve maksada dayalı olduğunu da bundan 
evvelki maruzatımızda ifade ederek, arz ede
rek sıkıyönetimin devamlılığının memleketin 
hayrına ve sosyal faydanın icabı olduğunu bir 
kere daha izah etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim idare
sinin hukukî hüviyetini, dayandığı, Anayasal 
ilkeyi böylece ifade ettikten sonra, hiç şüphe 
etmiyorum ki, Büyük Millet Meclisi sıkıyöneti
min ilân edildiği bölgedeki halkımızın huzur ve 
sükûna tam mânasiyle kavuşmasını ve vicda
nında ve efkârmdaki bir takım endişeleri izale 
edebilmesi için getirdiğimiz iki aylık temdit 
teklifini tasvip buyuracaktır. 

Keyfiyeti bir kere daha takdirlerinize arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergeleri 
var, kifayet aleyhinde de söz istendi. Yalnıs 
Bakandan sonra son söz olarak sırada A. P, 
grupu adına üçüncü kere söz istiyen (€5, H P. 
sıralarından «Aaaa» sesleri, «Ayıp, ayıp» «Ni
yetiniz anlaşıldı» sesleri) Saym Nuri Eroğan'a 
söz vereceğim. Buyurun Sayın Eroğan. 
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A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

16 Haziran 1970 tarihinde İstanbul ve Ko-
caelinde cereyan eden bâzı hâdiseler üzerine 
sükûn ve asayişin korunmasından vazifeli ve 
sorumlu olan hükümet, bu mınkatalarda örfi 
idare ilânına lüzum görmüş ve bu görüsünü Yü-
co Meclise getirmiş, Yüce Meclisin muhalifi, 
muvafıkı dâhil bu yönetimin tesisinde fayda 
olacağında birleşmiş, ancak müddet hususunda 
anaıımhalefet partisinden bir itiraz yükselmiştir. 

16 Haziranda istanbul'da cereyan eden hâ
diseler hükümetçe ve bizzat hâdiseyi müşahede 
e demlerce vahim olarak tavsif edilmiştir, ve 
cididen bu beyledir. Eğer örfi idare ilân edil
meseydi gazetelerde gördüğümüz resmvler, biz
zat müşahitlerin ifadeleri 6 - 7 Eylül hadiseleri
nin ook üstünde hâdiselerin cereyan edeceğini 
boyan ve ifade etmektedir. 

Şimdi bir aylık müddet dolmuş, hükümet bu 
müddetin temdidini getirmiş bulunuyor. Ana-
rauhalefet partisinde bu müddetin temdidine 
karsı olan sesleri dinledik. Açık söyliyelim ki, 
buıu yadırgamadık. Esasında böyle olması lâ
zımıdır demeye dilimiz varmıyor. Muhalefet, 
mutlaka iktidarın, icranın hareketlerine karşı 
çıkmak demek değildir. Ama, bizim anamuha-
lefe'tte, bilhassa 0. H. P. nin rengi bulunan mu
halefette bunu görmeye alışmışız. (G. H. P. sı
ralarından <rengi ne demek?» sesleri) ifade ede
ceğim, müsaade buyurunuz, sakin olunuz, kafa
nızdaki bütün suallerin cevabını bulacaksınız 
konulmamda. 

Sene 1925. Varto, Lice, Pervaride aynı an
da p'a'lryan silâhlar Şeyh Sait isyanını bildirir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfen böyle es
kilere falan gitmiyelim. Mesele kâfi derecede 
olgunlaştı, bugünkü örfi idareyi uzatalım mı 
uzatnuyalını mı? Lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, beş dakikayı gee-
miyecektir konuşmam, peşinen arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika da olsa sadet için
de olmak lâzım efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De
vamla) — Sadedin içinde. 

Bv. haberi bildiren telgraf Çankaya'ya gelir. 
Tarihî hâdiseyi hatırlıyacaksmız. 
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BAŞKAN — Sayın Eroğan, tekrar rica edi- | 
yorum, behenıahal ısrar etmeyin bunu anlat
makta efendim, yani şu eni idareyi iki ay daha 
uzatacak mıyız, uzatmıyacak mıyız? 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De-
vamla) — Uzatacağız. Ama niçin muhalefet 
edildiğini beyan etmek mecburiyetindeyim. 
(Muhalefet sıralarından gürültüler) Telgrafı 
evvelâ Başvekil olan Fethi Okyar tetkik eder, 
gayet soğukkanlı karşılar, hâdiseyi küçümser. 

FATMA HİKMET İSMEN (C. S, Kocaeli 
üyesi) — Kişisel konuşmalarımızı önlemek için 
bu hikâyeleri dinletmek istiyorsunuz bize. Sade-
te gelin. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De
vamla) — Hikâye değil, Türkiye Cumkuriyeti-
nin kuruluş hâdiseleri bunlar. Tarihî vakıalar, 
dinleyiniz, öğreniniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Sus oradan bayan komünist. 

SALÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev- | 
şehir Milletvekili) — Dâvalar ortadadır. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De
vamla) — İsmet Paşa. telgrafı alır okur, yerm-
•da rahat duramaz, heyecanlanmıştır. O hâdise 
ne kadar büyük ve vahim ise, istanbul'daki hâ
diseler de, eğer ciddiye alınmamış oldaydı, ay
nı derecede vahim olabilirdi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Dâvalar ortada, 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Biz bu kanı
dayız. Neden devamına lüzum vardır?.. 

Muhterem arkadaşlar, örfi idarenin varlığı
dır ki, hâdiseleri yatırmış göstermektedir. Bu
nun altın:!a kazan kaynamaktadır. Bu kapağı 
kaldırırsınız, tencerenin fokurdadığını görür
sünüz. Bu asayişi temin ile mükellef hükümet, 
buna ihtiyaç duymaktadır. Buna, vatanperver 
hislerle bütün muhalefetin de katılmasını arzu 
etmekteyiz. 

Size bir noktayı belirteceğim; örfi idare, 
şayet vatandaşa zorluk vermiyen bir idare du
rumunda görünmekte ise, o halde ise, bunu ida-
resilerin olgunluğunda, mükemmeliyetinde bul
mak lâzımdır. 16 Haziranda dolaştırılan pank-
lardan bir tanesinde, «Halk savaşı yapıyoruz» 
ibaresi vardır. Bu ibarenin taşıdığı mâna bü
yük ve vahimdir. Biz, örfi idarenin devamın- | 

I de rejimin müdafaası zaruretini görmekteyiz, 
Bu sebepledir ki, örfi idarenin devamına oy ve
rilmesini istiyor ve bunu candan temenni edi
yoruz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» 32sleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Mil
letvekili) — Sayın Başkan, usul hakkında söz 
istiyorum. Lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve

kili) — Evet. 

BAŞKAN — Yani, şimdi şu anda kifayet 
önergelerini okutuyorum. Okutmayı usulsüz mü 
buluyorsunuz? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Millet
vekili) — Kifayetönergelerinin okutulması için 
6 kişinin söz almış olması lâzımdır. Hükümet 
adına son söz olarak verdiğiniz konuşmacının 
yaptığı konuşma buna dâhil değildir. Oysa, 
yanlış görmediysem şimdiye kadar 5 kişi konuş
muştur. 

RAŞKAİT —Hayır Sayın Aybar, yani usul 
i-ayrımından, konuşanlar hattâ 6 kişiyi aşmıştır. 
Bu sebeple bir usulsüzlük yok. Şayet onu söylü 
yorsanız, 6 dan daha fazla oldu efendim. 

Şimdi kifayeti okutuyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — 6 dan fazla bulmuyorum, bu bir. ikin
cisi... 

BAŞKAN — O dediğiniz hususu söyliyece-
ğim efendim. Evvelâ şunu okutturayım da, ben
de takririniz var Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Efendim, takrirler geçen sefer de zatı 
devletlerine sunuldu, fakat netice alınmadı. 
Onun için meselenin vahametini müdrik bir Baş
kan olarak, lütfen bana söz veriniz. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Mehmet özbey 

Burdur Milletvekili 
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Sayın Başkanlığa 
G-örüşülmekte olan sıkıyönetimin uzatılma 

işi gereği gibi aydınlanmıştır. Müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir Milletvekili 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti 

ni arz ve teklif ederiz. 
Çanakkale Milletvekili 

ZeMye Gülsen 

BAŞKAN — Efendim, kifayet - aleyhine 3 
arkadaşımız söz istedi. Yalnız bunlardan biri-
sine söz vereceğim. 

Sayın Orhan. Birgit, buyurun efendim. 
ORHAN BtRGÎT (Ankara Milletvekili) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iktidar grupunum üç ayrı sözcüyle sıkıyö

netimin ilki ay daha uzatılmasını öneren Hükü
met teklifini savunmaya gayret etmesine rağ
men, itiraf edeyim ki, görüşmelerin yeterliği 
kanısına varamadım. Onun için aleyhinde söz 
almış bulunuyorum. 

Bu konudaki görüşlerimi, Yüce Heyete arz 
etmeden önce, bir parlâmenito geleneğinin yan
lış olarak yerleşmesinden de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir üyesi sıîatiyle endişe 
duyduğumu belirtmek isterim. 

Böylesine önemli bir olayda Hükümet ve 
Hükümet partisi, belirli bâzı parlâmento üyele
rini bu kürsüden ifcham edeoek, ©onra o üyeler 
söz sırasında bulunduğu için, birbiri ar
kasına Adalet Partisi Gnupu adına söz 
ai&rak, o üyelerin söz hakkını, kendilerini sa
vunma 'hakkını ortadan kaldıracak... Bu, ken
dilerinden Cüuin, haklı insanlara, yaraşır bir 
metot değildir. 

Sayın arkadaşlarım, geçtiğimiz ay Türkiye-
ııin 4 kentinde, 3 ayrı önemli asayişsizlik olayı 
oldu. Bunlardan birisi, Balıkesir'de geçti. Ba
lıkesir'de futbol maçları dolayısiyle bir şike 
olayını ileri sürerek, Balıkesir halkı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri -Kanununu hiçe sayan 
bir gösteride bulundu, siyasi parti binaları tah-
ribedildi, yollar kesildi, mala ve cana bâzı ta
arruzlar oldu. 

ikinci olay : üzerinde görüştüğümüz istan
bul ve Kocaeli olaylarıdır. Üçüncü olay: Or-
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au'da fındık fiyatları dolayısiyle üreticilerin bir 
nümayişi olayıdır. Burada da cama kıyıldı, tah
ribat oldu ve Adalet Partisi sayın sözcüsünün, 
bir ayaklanma gerekçesi olarak gösterdiği bü
tün bu hareketlerin dışında, tıpkı istanbul'da 
olduğu gibi, Devlet yolu kapatıldı. 

Hükümete teşekkür ederim; Anayasada ol
madığı halde, sıkıyönetimde sosyal fayda ge
rekçesini göstermeye başladı. Bu sosyal fay
daya rağmen Balıkesir ve Ordu'da da aynı şe-
Mlde benzer ayaklanmalar olduğu için, sıkıyö
netim teklifini getirebilirdi diye düşünüyorum 
ve beni mazur görün, Nasrettin Hocanın haline 
razı olan insanları gibi, Hükümetin sıkıyöne
timi sadece istanbul ve Kocaeli'nin İM ilçesine 
inhisar ettirmesinden dolayı da Iteşekkür edi
yorum. Çünkü Hükümet, sıkıyönetim olayından 
E onra.. 

'BAŞKAN — Sayın Bitgit, biraz kifayetin 
eleyhina gelin. 

'OEHAN BİRG-İT {Devamla) — Arz edece
ğim efendim. 

Çünkü Hükümet, sıkıyönetim olayından son
ra, bütün ciddî Batı Ajvrupa basınının Türki
ye'de olup bitenler hakkındaki eleştirilerini, 
nerede ise benimsemişe benziyor. Türkiye'yi 
sivil yönetimlerin, demokratik ve parlömanter 
yönetimlerin idare edemiyeceği hakkımda, biz
zat, Hükümete ve onu takviye eden Adalet Par
tisinin 3 grup sözcüsünde yerleşmekte olan bir 
kanaat var. 

Arkadaşlar, Parlâmento bu gerekçelerle bir 
sıkıyönetimiıı uzatılmasını kabul edemez. Ne 
döınek sosyal fayda, ne demek huzur, ne demek 
kajmayan kazan ve bu kazanın kapağı kaldırıl
dığı saman, neler alacağı, söylentisi? Adalet 
lartiiSi sözcüsü, burada birtakım ya vehimler
den yahut gerçekte açmadığı dosyasında delil
ler varsa, onlardan bahsediyor. Parlâmentonun 
önünde, hiçbir kazanın kapağı kapalı kalamaz. 
Açılsın ve gösterilsin. Ama, bunlar mahkeme
lere dahi delil olarak verilemiyen. Birtakım te
lefon dinlemeleri halinde oüımasm. Bunlar ciddî 
belgeler olsun, içişleri Bakanının ve İçişleri Ba
kanına bağlı servislerin getireceği ciddî bel
geler olsun. 

Balıkesir'de futbol maçı dolayısiyle... 
BAŞKAN — Sayın Birgit, ikime! defa rica 

ediyorum, kifayet aleyhinde konuşuyorsunuz. 
Yani müzakerelerin kifayeti.. 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, devam eden müzakerelerde Hükümet ge
rekçeli ve Hükümet gerekçesini savunan de
ğerli arkadaşi&ramızın ileri sürdüğü hususlar be
ni aydınlatmaımıştır. Bâzı ipuçları vermek isti
yorum ve bâzı ipuçları almak istiyorum, bun
ları arz ediyorum. 

Balıkesir'de bir futbol maçından dolayı halk 
patlama noktasına geliyor. Adalet Partisinden 
Türkiye İşçi Partisine kadar yelpazede ne ka
dar parti binası varsa saldırıyor, camlarını kırı
yor. Altında hangi gerekçe var? Altında mut
laka, Türkiye'nin bugün sıkıntısını çektiği eko
nomik gerekçe var, sosyal gerekçe var, buna
lım var; aramıyorsunuz. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar, az gelişmiş memleketlerde (fut
bol, fedo ve badina) diye üç slogan var Por
tekizce. Halkı futbolla meşgul edeceksiniz, 
azizlere inandıracaksınız ve şarkıları eleştirece-
ceksiniz. insanları profesyonel bir maçın arka
sına takıyorsunuz, şehirlerden şehirlere gidi
yorlar, kumar üzerine heyecanlarını gidermek 
istiyorlar, sonra bir hâdise olduğu zaman, Sayın 
İsmet Sezgin'i grupunuzdıa suale çekmek isti
fi unuz. Altında yatan gerçek nedenleri neye ara
mıyorsunuz? 

Dün televizyonda Sayın Ticaret Bakanı da 
dinlendi, üretici köylü de dinlendi ve kendi yüz-
İrine karşı aracı denen, tefeci denen birtakım 
fındık ihracatçıları da dinlenidi. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, sise üçüncü defa 
söylüyorum ve rica ediyorum, siz kifayet aley
hinde söz istediniz.. 

ORHAN BIRaiT (Devamla) — Ordu hâ
disesinin.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen cümlemi 
bitirmemi bekler misiniz efendim? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Dinliyorum 
etendim. 

Ordu hâdisesinin altında da.. 
BAŞKAN — Efendim, dinlemediniz daha, 

dıınlemeniz için ricada bulundum. 

OEHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, bağladığım zaman bendenize halk verecek
siniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben şimdi size hak 
vermek istiyorum. 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ordu hâdi
sesinin altında da aynı gerekçe var. 

Şimdi arkadaşlar, zannediyorsunuz ki, bfr 
hâdise sadece olduğu yerde ve sadece size gös
terilen şekilde alınır. O zaman yanılırsınız. İs
tanbul hâdisesinin altındaki gerçek gerekçe ne 
ise, Balıkesir hâdisesinin altında da aynı ge
rekçeleri arayın, bulursunuz. Mahcup çıkmazsı
nız, birtakım veriler elde edebilirsiniz. (A. P. 
sıralarından gürültüler). Aksi halde, sıkıyöne
timin uzatılmasında. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Şu anda daha müsamaihalı olimak 
isterim. Fakat, kifayet aleyhinde bu türlü bir 
konuşma misali verirseniz, bundan sonra kifa
yet aleyhinde gerçek mantığı ve mânası içinde 
konuşacak kimse bulamayız ve bundan sonra 
herkes, sizin bu misaliniz ele alarak, «işte fa
lan da böyle yaptı» diyecekler. Müessese hesa
bıma rica ediyorum, kifayet aleyhindeki konuş
ma müessesesi hesabına çok rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kanın, uyarılarınıza uyacağım. 

«Arkadaşlar bana yeterlik aleyhinde söz 
veriniz ki..» diye başlayayım. 

BAŞKAN — öyle de demeyin efendim, o 
üslûbu da tercih etmeyin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Tutanak
lara geçme usulü içinde, her istediğimi söyliye-
yim mi istiyorsunuz? Hukuka karşı hiyle mi 
yapayım istiyorsunuz ıSayın Başkan? (A. P. sı-
ra^arundan gürültüler). 

BAŞKAN — Hayır Sayın Birgit, biz böyle 
':ir tavziyede bulunamayız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz hileli ol
muşsunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bütün bu gerçeklerin ışığında Sa
yın içişleri Bakanı bundan bir ay önce, bu kür
süye gelip, birtakım deliller bulunduğunu söy
ledi. Ben bu görüşmelerde, bu delillerden han
gilerinin sıkıyönetim mahkemelerine, hangi sa
nıklarla sevikediidiğine dair yeterli bilgi ala
madım. 

Yeterliği kaibul etmeyin ki, Hükümet gelsin, 
DİSK Başkanının bu ayaklanmayı nasıl çıkar
dığını, kendisinden başka hangi şahısların müş
terek sanık olduğunu, bunlar hakkında soruş
turma evrakının ne şekilde tekemmül ettiğini 
anlatsın. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anlamazsın 1 
sen. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyin 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterliği ka
bul etmeyiniz ki, sıkıyönetimde kaç sanık bu
lunduğunu öğrenelim ve bu sanıklardan kaçı
nın 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa aykırı olarak mahkemeye verildiği
ni, kaçının polise mukavemetten mahkemeye 
verüMiğini bilelim, kaçının tahripten dolayı sa
nık olduğunu bilelim. Bunların hiçbirisi 132 nci 
maddeyle ilgili değildir; şahıslardan bahsetmi
yoruz. Kaç sanığın, Anayasanın 124 ncü madde
sinde sıkıyönetime gerekçe olarak gösterilen 
ayaklanma doflayisiyle malhkemeye verildiğini 
bilelim. Haklarında dâva mı açılmıştır, yoksa 
hazırlık mı devam ediyor, ilk tahkikat mı de-
\ am ediyor? Bunları bilelim. 

Yeterliği kalbul etmeyin ki, bir ay önce ilân 
edilen sıkıyönetimle sayın Sıkıyönetim Eo'muta-
ı:unın refakatine kaç tane askerî yargıç verildi
ğini, burada Hükümetten öğrenme imkânımı 
bulalım. Bu askerî yargıçlardan kaç aded mah
keme kurulduğunu öğrenime imkânımı bulalım. 
Kaç malhkeme, 500 den fazla sanıkla meşgul olu
yor ve adaletin sürat esasına yardım ediyor? 
Bunu öğrenelim. Mahkemelerin sadece bir tane 
oiup olmadığını ve ikinci mahkemenin ancak 
Hükümetin sıkıyönetimi uzatma kararını aldık
tan sonra kurulup kurulmadığını öğrenelim. 
üçüncü mahkeme kurulacak mı; dördüne a mah
keme kurulacak mı? Yoksa buiUlar da iki ay 
sonra, «Sıkıyönetim yeniden uzatılacak, dâva
lar bitmedi.» Ve Sayın İçişleri Bakanının man
tığına göre, «Sıkıyönetimin uzatılmasında' sos
yal fayda vardır» Sayın Adalet Partisi sözcü-
'lerinin mantığına göre, «Türkiye kaynayan ka
zandır. Aman, tencere kapağını açmayın. Sıkı
yönetimi bu kapağın üstüne oturtun» diyerek 
yeniden sıkıyönetim Türkiye'de eibed müddet 
uzatılacak mı? Bütün bunları bilelim. 

Bunları bilmeden vuzuhlanma imkânı yok
tur. 

Yüzlerce insan, belki tutuklanmadan gözal
tında bulunuyorlar, sanıktırlar. Huzurunuzda 
konuşan arkadaşınız Sayın Hasan Türkay ille { 
birlikte bir tarihte sıkıyönetim sanıkları arasın
da bulunmuştur. (A. P. sıralarından gürültü- J 

I 1er). Sıkıyönetim nedir, iyi bilirim arkadaşla
rım, Sayın Hasan Türkay ile birlikte. Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü 6 - 7 Eylül Hâdisele
ri nden bahsetti. Hâdiseler başka türlü tak
dim edilir. Fenerle sanık aranır. Sonra çok defa 
'bulunamaz. 

Biliyorsunuz bir tarihte Yassıada'ya tünel 
açılma hâdiselerinden bahsedilmişti. (A. P. sıra
larından «Sayenizde oldu» sesleri gürültüler.) 
Bu hâdiseiterin hepısi belirli mercide hazırlanır, 
sözcüleri zaman zaman değişir. Benim zamanım
da şimdi rahmetli olan bir İçişleri Bakanı idi. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bağlayınız lütfen. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bağlıyo

rum. 
Yassıada hâdiseleri zamanında - şimdi ismi

ni unuttuğum - bir başka içişleri Bakanı idi. 
Şimdi Sayın Haldun Meniteşeoğlu bu tip söy
lentilerin hoparlörü oiîmak görevindedir. Polis 
değişmez arkadaşlarım; Türkiye'de polis meto
du değişmez, bu metodu iyi bilin. Bu metodun 
altından hepimiz sırayla sanık olarak, tanık ola
rak geçtik. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen konuşma
nızı bağlayınız efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Bu nevi hâdiselerde sıkıyönetimde bulunan 
insanların hepsini suçlu olarak kabul etmeyin, 
ıstıraplarına kulak verin. El kaldırmak kolay
dır. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen cümlenizi 
bağlayınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Zindanlar
da yatan insanların çoğunun beraat ederek so
kaklara döneceklerini ve birgün bu sandalye
lerde sizinle beraber oturacaklarını hatırınız
dan çıkantmaym. 

Hepinizi saygiyle selâmlıyorum ve yeterli
ğin aleyhinde oy kullanmanızı rica ediyorum. 
\C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Okunmuş olan yeterlik önerge
lerini oylarınza sunuyorum. Kabul ademler... 
Kabul e'taniyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Hükümetin 
getirmiş olduğu ve örfi idarenin iki ay daha 

j uzatılmasını talebeden Hükümet teskeresini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-

| miyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü maddele
rinin uygulanmsiyle ilgili görüşmeler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ikin
ci bir konuya geçiyoruz. 

Anayasamızın 84, 85 ve 94 neti maddeleriyle 
ilgili çok önemli ve tamamiyle hukukî plânda 
eli» alacağımız bir konunun görüşülmesine geçi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 84, 
8r< ve 94 noü maddelerinin ta'föikatiyle ilgili 
olarak değişik zamanlarda Anayasa Mahkeme
sinden sadır olan kararCıan da nazarı itibara 
alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında temsil edilen siyasi parti grup 
temsilcileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerin 
'Sonunda; Adalet Partisi G-rupunda üye adedi 
bakımından bir eksilme vâki olduğu için, Ana
yasanın 84 ve 85 nci maddeleri gereğince, bu 
eksilmenin Başkanlık Divanına ve komisyon
lara da aynı ölçüde sirayeti ve gerekli intibakın 
yapıllması bakımından grup temsilcilerince bu 
konunun hemen ele alınmadı hususunda bir mu
tabakat, bir görüş birliği hâsıl olmuşftur. 

Böylelikle Heyeti Umumiyelerde siyasi par
ti gruplarının bünyelerinde azalma veya çoğal
ma istikametinde bir değişiklik olması halinde, 
bunun Meclis organlarının süresinin bitimini' 
beklemeden heimen ele alınması ve gerekli in
tibakın yapılması konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. 

Ayrıca, bütün bu meselelerin de Anayasanın 
üstünlüğü, açısından ele alınması zaruretinde 
de görüş birliğine varılmıştır. 

Bu hususların neticesi olarak; tesbit edilmiş 
cümleyi yazılı olarak okumak suretiyle, muta
bık kalman veya kalmmıyan hususları Yüce 
Heyetinize arz ediyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında temsil edilen siyasi parti gruplarının 
üye sayılarında değişiklik olması halinde...» 
(Toplantı salonunda üyelerin konuşmalarından 
dolayı gürültüler) Birleşik toplantı devam edi
yor. Dışarda da yapılabilecek konuşmalar lüt
fen dışarda yapılsın. 

Cümleyi tekrar ediyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top

lantısında temsil edilen siyasi parti gruplarının 
üye sayılarında değişiklik olması halinde, Birle

şik Toplantı tarafından kurulmuş olan komis
yonlarda siyasi parti gruplarına düşen sayı ba
kımından derhal gerekli intibak yapılır.» 

Bu cümle etrafında, siyasi parti grupu tem
silcileri görüş birliğine varmışlardır. Buradaki 
«derhal» sözünü de, «Hâdiselerin gerektirdiği 
er. kısa zamanda» mânasına anlamışlardır. 

Birinci mutabık kalman husus budur. Bu
nun tabiî bir neticesi olarak devam eden diğer 
görüş birliği yapılmış hususlar da şunlardır : 

«1. Bir siyasi parti grupuna aidolan orana 
göre, Parlâmento komisyon ve organlarına se
çilmiş olanların o siyasi partiden ayrılmaları 
hali, bulundukları komisyon ve organdan da 
ayrılmayı tazammun öder.» 

«2. Bir organ veya komisyondan çekilmiş 
üyenin yerine seçilecek olanları, her siyasi parti 
grupu, kendi iç yönetmelik hükümlerine göre 
te-übit ederek Başkanlığa bildirir.» 

«3. Partilerin oranlarında değişiklik olması 
halinde, Başkanlık durumu gruplara bildirir. 
Gruplar da, komisyon veya organlardan çeki
lecek yahut bir organ veya komisyona yeniden 
seçilecek üyelerini, keza kendi iç yönetmeliğine 
göre tesbit ederek Başkanlığa bildirir.» 

Grup temsilcilerinin mutabık oldukları hu
suslar bunlardır. Bu konuda her hangi bir söz 
istiyen var mı? 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda mı Sayın Ülker, şu 
okııiuğum kısım da mı söz istiyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Hayır efendim, diğer husus hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şu halde, bu okuduğum kısımları oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; grupların görüş 
birliği sağlıyamadıkları hususa gelince, bu şu
dur : 

Bütün bu oranlar yapılırken, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içindeki 
üye tamsayısını mı esas alacağız Yoksa, siyasi 
grup mensubu olanların, siyasi grupların üye 
sayılarını toplıyarak bulduğumuz rakamı mı 
esas alacağız İşte bu konuda grup temsilcileri 
aynı görüşü paylaşmamışlardır. Adalet Partisi 
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Grupu l'le Güven Partisi Grupu; bu oranların 
hesabında, siyasi parti gruplarının üye sayıla
rını topîıyarak bulunacak neticeyi oranlamaya 
esas almak lâzımgeldiği, görüşünde birleşmiş
lerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ise, Tür
kiye Büyük Millet MeciJsi Birleşik Toplantısı 
içindeki üye tamsayısını, boş üyelikler hariç, 
orana esas almak lâzımdır görüşünü savunmuş
tur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısının şimdiye kadarki tatbikatında, bu 
oranlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı üye tamsayısı - boş üyelikler ha-
ricolmak üzere - oranlamaya esas tutulmuştur; 
tatbikatımız da budur. 

Şimdi bu konuda görüş ayrılığı olduğu için, 
yine Yüce Heyetinize soruyorum. Söz is Üyen 
var mı? 

EEŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Şahsım adına söz istiyorum. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Ben de şahsım adına siz istiyorum.. 

SIRRI AT ALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Şahsım adına söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Keskin ve 
sonra da Sayın Atalay şahısları adına söz iste
mişlerdir. 

Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul Mlkîtveki!:) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkamrmzrn biras evvel ifa/b ek

tikleri gibi... (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir ckikikanm 
rica edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu çok önem
li bir konudur. Bu konunun en sıhhatii bir şe
kilde Anayasanın mâna ve ruhuna en uygun b"r 
anlayış biçimi içinde değerlendirilmesi ve oy
lanması lâzımgeliyor, Arkadaşlarımın sükûnet-
le dinlemelerini tekrar rica ©derim. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Değeri ar

kadaşlarım ; 
Sayın Başkanımızın biraz evvel ifade ettik

leri konu, Parlâmenoda siyasi parla grupları
nın oranında dtğişiklik olması üserine Ba^feanlı-
ğıa vâki birçok müracaat neticesinde, siyasi 
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partilerin 'temsilcileri, evvelâ Millet Meclisi olıa-
rsak iki gün; ayrıca- Türkiye Bayiik Millet Mec
lisini de ilgilendirmesi bdkmınıdan ayrıca bir 
gan, b'j. konu ûasrinde tartışma yapmışlardır. 
iidrai; evvel okunan karar, -iki kısımdır: 

İ. Par bilerin itiifak ettikleri, birleştikleri 
kışını. 

2. Bar tilerin birleşeni;; dikleri -kısım. 
Birleştikleri kısım; böyle bir oran değisik-

liğıi 'karşısında, Anayasanın ve Anayasa Mah
kemesinin -kararlarına göre, bu oranların derhal 
:blitüîi Meclis faaliyetlerine yansıtılması hususu
dur; bunu oyladınız :biiii. 

Şimdi ikinci 'husus ki tartışma konusudur; o 
ek. şudur -

Oran değişikliğinden soiiva yapılacak yeni 
oren hası-ıtı kangi ölçüye göre yapılmalıdır. 
Ölçülerden birini, tamsayı esasıdır. Yani, Tür
kiye Büyük Millet Hadisi bahis konusu oldu
ğuma göre, Türkiye Büyitk Mliet Meclisi tam
sayısından açık bulunan üyelikler sayısı düşül
dükten sonra kalan sayı ile har partinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bulunan üyeleri
nle sayısı mı oran olarak hesaplanmalıdır? Yo!k-
®a bu tamsayı değil de, her grupun, o siyasi par
ti g^upumın, yani bağımsızlar hariç - iddiaya 
gö "e - her siyasi parti grupunun Türkiy.3 Bü
yük Millet Meclisindeki sayıları toplamının 
her partinin sıabibolduğu üye sayışma oranı mı 
yapılmıalıdır? 

Sayın arkadaşlarım, tartışma konusu işie 
budur, Bmoin tartışma konusu elması tuhaf
tır. , Çünkü, bugüne kadar jki uygulama, gerek 
Mllial Meclisi kanadında, gerekse Türkiye Bü
yük Mille 1 Meclisinde tamsayı üzerinden olmuş
tur. Onun için, hakikaten önemli bir kanar al
mak mevkiindeyiz; önemli bir kararın evveiin-
deyis, önemli bir karar almaktayız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarını, bu konu bilhas
sa Karma Komisyon halinde çalışan hazırlık so
ruşturma komisyonları ile ilgilidir. Onlara doğ-
ri'lan doğruya yansıyacaktır. Onları eıtkiliye-
oaklir. Vereceğime yüce 'karara göre bu ko
misyonların kuruluş tertibi, terkibi değişecek
tir. En noktayı da önemle ifade etmekte fayda 
vardır. 

îdindi değerli arkadaşlarım, bu işlere gi
rişilirken dayanılan maddeler Anayasanın 84 
ve 35 nci maddeleridir. Anayasanın 85 nci mad-
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desinin 2 nci fıkrası: «İçtüzüjk hükümleri, siya
si parti gruplarının, Meclislerin bütün faali
yetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını ©ağ-
lıyacak yönde düzenlenir. Siyasi parfci grup-
Oiarı, en az on üyeden meydana gelir.» der. Di
ğeri de 84 ncü maddedir. Okumuyorum, yine 
);u maddenin uygulanması ile ilgili Eiyacet Di
vanlarının teşekkülünden bahseden maddeler
dir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada bu mad
deyi nasıl anladığımızı tesbit etmemiz lâzımdır. 
Yani, bu maddenin yorumunu yapmamız lâzım
dır. Bugün diğer uygulamalara, ve diğer düşün
celere geçmeden evvel bakacağımız ilik şey bu 
maddenin ne söylediğidir. Eğer bu madde açık
ça söylemek istediğini ifade etmişse ve biz de 
aradığımızı orada buluyorsak, artık dışarıdan 
birtakım düşüncelerden yararlanmaya gitmıemii-
ze hukukî imkân yolktur. Şimdi bu maddede 
ne diyor: Siyasi parti gruplarının, Meclislerin 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katıl
maları...» Demek ki Meclislerin faaliyetleri ve 
Meclisler bahis mevzuudur ve bu faaliyetlere isi-
yım partilerin kuvvetleri oranında katılmaları 
bahis mevzuudur. 

Şimdi, burada Meclisler bahis mevzuu ol
duğuna göre, tereddütsüz oranları Meclisle
rin tamsayı oranlarına göre olmamız lâ
zımdır. Çünkü oran Meclise göre ola
bilecek bir şeydir. Meclîsin tamamına gö
redir, bir şeyin bütününe göre olabilecektir. 
Siyasi partiler ve bağımsızlar Meclislerin için
deki kısımlardır, bölümlerdir. Eğer bunların 
bütüne nazaran, yani Meclislere nazaran ne 
oranda ifade edilmesi lâzımgeldiğini araştırma
mız lâzımgelirse, ilk alacağımız şey o Meclis
lerin bütününü ortaya koyup, onun üzerinden 
bir oran yapmaktır. Bunun dışında getirilen fi
kirler, ister istemez zorlamış, zorla getirilmiş 
fikirler niteliğini taşır, 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu Anayasa
nın çıkmasından bugüne kadar bu mesele nasıl 
çözümlenmiştir? Evvelâ ona bakacağız. Çünkü 
daha evvel yorumlanmıştır. Bu yorumlarda gö
rüyoruz ki, gerek Millet Meclisinde, gerek Cum
huriyet Senatosunda yorum tamsayı üzerinden-
dir. Sayın Başkanımız meseleyi huzurunuza açar
ken (bunu açıkça ifade ettiler. Zaten başka tür
lüsü de olamaz, tatbikatı ifade ettiler. Şimdi ba

kıyoruz Millet Meclisine, Meclis tahkikatı ko
misyonu meselesi ortaya çıkıncaya kadar dokuz 
yıl uygulamayı böyle yapmışız, bu uygulama 
Anayasa Mahkemesinin kararlarına göre içtü
zük hükümleridir. Çünkü yeni içtüzüğümüz çık
mamıştır. Bu konuda Anayasa yeni hüküm ge
tirmiştir. Yeni içtüzüğün çıkmadığı, Anayasa
nın yeni hüküm getirdiği bir alanda Meclisin 
yaptığı tatbikatı, içtüzük hükmü olarak Ana
yasa Mahkemesi müstakar içtihadına kabul et
miş bulunmaktadır. Nitekim 132 nci maddenin 
iptali de bir içtüzük hükmü niteliğinde olduğu 
kabul edildikten sonra iptal yoluna gidilmesini 
gösteren bir hâdisedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle ise dokuz 
yıldır Millet Meclisi kanadında hesap, tamsayı 
üzerinden yapılırken, bir Meclis soruşturması' 
komisyonu bahis mevzuu olduğu bir anda (ki 
iki Mecliste konu konuşulacaktır, evvelâ Millet 
Meclisinde konuşuldu, karar alındı, şimdi de 
Yüce Parlâmentoda Birleşik toplantıda 
görüşülmektedir.) bu yola gidilmiştir. Şim
di değerli arkadaşlarım, - ıbenden sonra 
konuşacak kıymetli arkadaşlarım var, ben 
teferruatına girmiyorum - Senatonun Tüzüğün
de bağımsızların da hesaba katılacağını ve tam
sayısının nazarı itibara alınacağım gösteren 
sarih hüküm vardır. Meselâ 5 nci madde. Cum
huriyet Senatosu içtüzüğünün beşinci madde
sinde tamsayı üzerinden hesap yapılmaktadır. 
Bu Senatonun tatbikatıdır ki, bu toplantıya, 
Birleşik Toplantıya senatör arkadaşlarımız da 
iştirak etmektedirler. Burada konuşulan şey bir 
nevi Senato içtüzüğüne de tesir edebilecek bir 
içtüzük niteliğinde sayılabilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunun dışında, 
hukuk açısından daha önemli belgeler vardır. 
T. B. M. Meclisinden, yani T. B. M. Meclisin
den derken Parlâmentodan, Millet Meclisinden 
ve Senatodan geçmiş kanunlar vardır. Bu ka
nunlardan biri 140 sayılı Türk Vatandaşlarının 
dilekçe hakkını kullanmalarına dair kanundur. 
Bu kanunda da komisyonlar karma komisyon
dur ve bu karma komisyonlar bu şekilde, yani 
tamsayı hesabı üzerinden kurulmaktadır. Bu
nun yanında 378 sayılı Yasama Meclislerinin 
Dış Münasebetleri ile iligili kanun vardır, o da 
tamsayı esasını kabul etmiştir, bağımsızların 
temsilini kabul etmiştir. Bunun yanında Ana-
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yasanın 94 ncü maddesi vardır, orada da bağım
sızlar temsil edilmektedir. Bunun yanında 468 
sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
nun çalışması ile ilgili Kanun vardır. Orada da 
tamsayı kabul edilmiş bulunmaktadır. Yani 
Parlâmento kanun çıkarmak suretiyle Anayasa
nın 85 nci maddesini yorumlamıştır. Şimdi bü
tün bu yorumlar ortada dururken, şu gerekçe 
ile ortaya çıkılmaktadır: : 

Denmektedir ki, 85 nci maddede siyasi par
tilerden bahsedilmiştir, siyasi partilerden bah
sedildiğine göre bağımsızlar nazarı itibara alı
namaz. Nazarı itibara almmıyacak olanlar da 
hesaba katılamaz. Biz hesabımızı bu yolda ya
panız» Bunun Millet Meclisi kanadında konu
şulurken, benim kanıma göre orada da, tartış
maya konu olabilecek hiçbir tarafı yoktu, ko
nu açıktı; ama T. B. M. M.'inde konu konuşu
lurken hiç iler tutar tarafı yoktur değerli ar
kadaşlarım. Evet iç iler tutar tarafı yoktur. 
(Çünkü Millet Meclisinde konuşma yaplırken 
«94 ncü maddede mesele şu şekilde ele alınmış
tır; bağımsızlar hesaplanmıştır, çünkü Cumhu
riyet Senatosunda siyasi parti olmıyan bağım
sız gruplar vardır. Onların temsili öngörülmüş
tür. Bundan dolayı bütün karma komisyonlar
da mesele bu açıdan ele alınmıştır.» şeklinde 
konuşmalar oldu. Şimdi ben o arkadaşlarıma 
soruyorum, burada ne diyeceksiniz? Burada bir 
karma komisyon bahis mevzuudur, siz de Se
natoda bunun tecviz edilebileceğini, kabul edi
lebileceğini ifade buyurdunuz, öyle ise geli
niz bunu kabul ediniz. Kendi sözler inisin 

.olağan sonucu bu neticeyi kabul etmeniz nok
tasına gelir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 
85 nci maddenin tatbikatı bu yöndedir. Ben 
bir başka noktayı gözlerinizin önüne sermek 
istiyorum, o noktayı da anlattıktan sonra sözü
mü özetleyip bitireceğim. Bu başka nokta da 
sudur değerli arkadaşlarım : 

Bugün özellikle soruşturma hazırlık ko
misyonları için tamamen özel bir durum var
dır. Soruşturma hazırlık komisyonları sonun
da Yüce Divanın yapacağı bir yargıya iddia 
hazırlığıdır. Bugün modern anlamda hüküm, 
iddia, savunma, ve karar üçlüsünden meydana 
gelir. Bundan, dolayıdır ki, savcılık teminatı 
bahis konuşu olduğu zaman, «Savcılar idare 

adamları değillerdir, iddia makamlarıdır, Ana
yasa ve Anayasa Mahkemesi savcılarının iddia 
makamı olmaları dolyısiyle adlî görev, dikkat 
buyurun, adlî görev yaptıkları inancındadır. 
Bu inanç doğrudur, bundan dolayı savcılık 
teminatı tanınması lâzımgelir.» tezi savunul
muştur. Bu, temeli sağlam bir tezdir ve şu an
da Anayasa Mahkemesinin Yüce huzurundadır. 
Şimdi burada Bakan vea Başbakanların Yüce 
Divana gidebilmesi ancak T. B. M. M. Birleşik 
'Toplantısının kademe kademe alacağı karar
larla mümkündür. Eğer böyle bir iddia mev-
cudolmazsa, Yüce Divanın, yüce mahkeme
nin böyle bir dâvaya, bakanlar veya başbakan
lar hakkındaki dâvaya bakması bahis konusu 
değildir. Öyle ise Soruşturma Hazırlık Komis
yonu ve Hazırlık komisyonlarının sonraki saf
hada gelecek Hazırlık komisyonlarının adlî bir 
görev gördüklerini, yargı ile ilgili bir görev 
gördüklerini kabul etmek lâzımdır. Bendenizin 
ve pek çok arkadaşımın geçmiş yollarda konuş
maları da bu yolda olmuştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konu Ana
yasanın 90 nci maddesinde şu şekilde ifade 
edilmiş : «Meclislerdeki siyasi parti grupla
rında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme ya
pılamaz ve karar alınamaz.» 

Değerli arkadaşlarım, Meclis soruşturması 
ile ilgili olarak siyasi parti gruplarında her 
hangi bir görüşme yapılamaması ilkesi, yapı
lan işin biraz evvel arz ettiğim şekilde adlî 
bir iş olması ilkesinden kuvvetini alır. Yani 
'Meclisin yaptığı, yargı ile ilgili bir iştir. Yargı 
ila ilgili bir işte gruplar toplanıp siyasi bir 
karar almasınlar. Suçlu olan, suçlu olabile
cek bir Bakan veya Başbakan, grupların adlî 
tolnuyan, yargı, ile ilgili olmıyan, siyasi ka
rarları neticesinde mahkûm edilmesin veya 
kurtulmasın. Yani, ya haksız bir iddia yapıla
bilir veyahut onun karşısındaki tez meydana 
getirilebilir. Her ikisinden de Anayasa kaçın
dığı içindir ki, siyasi parti, gruplarında bu ko
nunun bir peşin hükme bağlanmasını yasakla
mış bulunmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konu böyle 
olunca, biraz evvel bütün söylediklerimi bi
ran için yok farzetseniz bile, haksız farzet
seniz bile, yapılan tatbikatları, çıkarılan iç
tüzükleri, çıkarılan kanunları hepsini biran 
için yok farzetsek bile, soruşturma hazırlık-
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lariyle ilgili komisyonların tamamen özel bir 
durumu vardır, Bu komisyonlara bağımsız
ların katılabilmesi 90 ncı maddenin bir tabiî 
neticesidir. Belki de daha fazla tercih edi
lecek bir durum niteliğini taşımaktadır. Çünkü 
bağımsız derken, bugün önümüzde cereyan 
eden, siyasi hâdiseleri nazarı itibara almıya-
lım sayın arkadaşlarım. 

Bağımsız üyeler iki kaynaktan gelirler YLice 
Parlâmentoya : Bu kaynaklardan biri, seçim 
kanunlarının bağımsızlara müsade etmesi neti
cesinde, bağımsız adaylığını koyarak buraya 
gelen arkadaşlar. Diğer bir kaynak, Anayasa
nın bilihasisa Cumhuriyet Senatosunda bulunma
sını istediği bağımsız kişilerin varlıkları. 
Üçüncüsü de, Parlâmento içinde kendilerini 
^bağımsız saymak istiyenlerin, yani siyasi parti
lerden ayrılanların bağımsız olarak Parlâmen
toda yer almaları. Bunu dar bir açıdan ele 
almıyahm. Geniş bir açıdan ele aldığımız zaman 
bağımsızların bu gibi komisyonlarda bilhassa 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarında yer al
ması meselenin yargı ile ilgili bir mesele olması 
bakımından bir teminat niteliği taşıyabilir. 
Bunu da bir kenara bırakmamamız lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım; nihayet Anayasamız 
ıskat hakkını kabul etmemiştir. Yani bir siyasi 
partinin listesinden Yüce Parlâmentoya gelen 
her hangi bir milletvekili siyasi partisinden ay
rıldığı zaman, sen bu yoldan geldin, sen bu si
yasi partinin listesinden geldin, senin o partiden 
ayrılmanla Parlâmentodan ilişkin kesilir tezi, 
Kurucu Meclis Zamanında tartışılmış, fakat özü 
hürriyetleri zedeleyici, fikir hürriyetim zede
leyici bulunduğu için, kabul edilmemiştir. 

Binaenaleyh bunun, başka bir yolla, dolam
baçlı bir yolla bu neticeye ulaşmaya çalışılacak 
her hareket Anayasanın tecviz etmediği, Anaya
sanın tasvibetmediği bir hareket niteliğini taşır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böylece, bundan 
ifade ettikten sonra, şuradaki duruma bakalım. 
Bu konuştuklarımızı rakam ile ifade edelim: 

Bugün Adalet Partisinin 234 f 94 — 328, 
Cumhuriyet Halk Partisinin 144 + 34 •— 178, 
Güven Partisinin 13 + 10 — 23 
Bağımsızların 57 + 43 — 100 
olmak üzere Parlâmento üyesi mevcuttur. 

4 boş üyelik ile beraber toplamı 633 olan bu 
sayıdan 4 boş üyeliği çıkardığımız zaman tam
sayı 629 olması lâzımgelir. 

Şimdi, bugüne kadarki Senato içtüzüğü, de
min zikrettiğim ve eminim ki benden sonra 
daha vukufla konuşacak arkadaşlanmm anlata
cağı kanunlar, Meclisin tatbikatına göre tam
sayı üzerinden, yari 629 dan hesap yapılması 
lâzımgelirken, hesap, siyasi parti gruplarını he
saplamak suretiyle 100 bağımsız üyeyi düştükten 
ten sonra 529 üzerinden yapılmak istenmektedir. 

Bu 100 bağımsız üyenin oranı % 15,89 yani 
% 16 lık bir birim, Parlâmentoda temsil edilen 
bir değer, Parlâmentonun her türlü yasama ve 
onun dışındaki işlerine katılan, oyunu kullanan 
bir varlık ortadan çıkarılmak istenmektedir. 

Lütfediniz arkadaşlarım, bunun gülünçlüğü
nü, tuhaflığını kabul ediniz ve burada karar ve
rirken şu mülâhaza ile değil Parlâmentoda, ka
muoyunun huzurunda «Egemenlik ulusundur» 
dediğimiz, ulusumuzun huzurunda, her zaman 
müdafaa edilecek bir tezi hep birlikte savuna
lım. Bunun çıkar yolu budur. Bunun dışında 
bir yol tuttuğumuz zaman tamamen çıkmazlara 
gireriz. Eğer bununla birtakım şahısları koru
mak istiyorsak, asla onlan koruyanlayız, onla-
n itham altında bırakırız, onları birtakım ger 
çeklerden kaçırıyormuş durumuna sokarız. As
la onlara hizmet etmeyiz. Yani bir hizmet dü
şüncesiyle hareket ediliyor da bu yola gidiliyor-
sa bunda asla hizmet olmıyacağını da mesele
leri daha objektif daha rahat gören bir arkada
şınız sıfatiyle ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun üyesi 8 dir. Birleşik 
Toplantı içtüzüğü 6 yi emrettiği halde, oranla
rın uymaması dolayısiyle 8 dir. Bu 8 de A. P. 
4,14; C. H. P. 2,24; G. P. 0,29; Bağımsızlar 
1,26 almaktadır ve tereddütsüz 4 üyelik A. P. 
ye, 2 üyelik C. H. P. ye, 1 üyelik G. P. ye ve 1 
üyelik de bağımsızlara düşmektedir. 

Şimdi öyle zannediyorum ki, bütün Parlâ
mentonun oran işlerini altını üstüne getirecek 
hesaba kilit noktası burasıdır. Eğer biz hesabı 
başka türlü yaparsak; dört dört çıkmaz, dört 
dörtten kurtuluruz, oranı Adalet Partisinin daha 
fazla sayı alacağı bir orana gideriz, düşüncesi 
hâkim olmuş hissi bende var. inşallah, çıkar 
arkadaşlarım, bu yanlış, beni hataya sevketmiş 
olan aksini söyledikleri zaman muteber olmak 
üzere ifade ediyorum, düşüncemin yanlış oldu
ğunu burada ifade ederler, ben o zaman sözle-
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rimi geri alırım ve Türk demokrasisi namına 
ve kandi namıma özür dilerim. Ama şimdi kar
şımızdaki mesele sapasağlam dört dörtlük durur
ken 4 Adalet Partisine, 2 Cumhuriyet Halk Par
tisine, 1 Güven Partisine, 1 Bağımsıza oranı du
rurken, bu orandan kurtulmak haksız çabası 
ortadadır. Bu orandan kurtulmak için de bütün 
bugüne kadar yaptığımız İçtüzük, kanun ne 
varsa, aldığımız karar varsa hepsini yıkmak is
tiyoruz. Bunu yapmıyalım arkadaşlarım, doğru
yu kabul edelim, bu Parlâmentonun Türk mille
tinin Parlâmentosu olduğunu ve burada yalnız 
hakikatlerin konuşulduğunu ifade edelim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda 5 arkadaşımız söz istedi. Sayın Ülker'den 
sonra; Sayın Atalay, Sayın Huri Kodamanoğlu, 
Saym Osman Gümüşoğlu, Sayın Sabri Keskin 
de söz istemişti, fakat sonra bir tezkere ile bu 
arkadaşların konuşmalarından sonra grup adı
na konuşacağını ifade ediyor. Böylelikle daha 
4 arkadaşımız var. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda biraz ev
vel aldığımız karar gereğince, meselenin müm
kün mertebe kısa zaman içinde halledilmesi lâ-
zımgeliyor. Kararınızı bu yolda aldınız. En sü
ratli bir zaman içinde kararınızı alıp gerekli in
tibakı yapmamız icabediyor. Şu anda da saat 
18,45, onun için meseleyi bitirinceye... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Toplantının devamına karar verelim. 

BAŞKAN — Evet, ben de bunu söyliyecek-
tim beyefendi. Başkanlığa bir önerge vermiş bu
lunan Saym Esat Kıratlıoğiu; «Müzakere etmek
te olduğumuz hususu bitirinceye kadar toplan
tının uzatılmasını saygı ile arz ederim» diyor. 
Bunu oylarınıza arz edeceğim. Yalnız, bu arada 
ben de grup yöneticilerinden, hiç değilse içeri
ye biraz daha fazla üye davet etmelerini saygı 
ile arz ederim. Zira çok önemli bir konuyu ko
nuşuyoruz. Neticesi oylarınızla halledilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada da yine 
arkadaşlarıma kolaylık olmak üzere tekrarlar
dan kaçınmak için meseleyi vaze'diyorum. 

Mesele şudur; Bu oranların hesabında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısını orana 
esas mı alacağız? Yani siyasi partilerin güçleri 
dendiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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içindeki gücü müdür, yoksa grup teşkil edebil
miş olanların birbirlerine karşı olan gücü mü
dür? Çözmemiz lâzımgelen mesele budur. 

Eğer siyasi parti gruplarının gücü dendiği 
zaman esas yetkili merci olan ve o yetkili mer
ci içinde her birinin bir üye kadar gücü olan 
tamamı da yetkili merci teşkil eden tümü üze
rindeki gücü müdür? Yoksa müstakilleri, kendi
lerine göre gücün bir unsuru saymıyan sadece 
gruplararası bir ölçü grupların birbirlerine olan 
oranları mıdır? Çözeceğimiz mesele budur. Yani 
bunun dışındaki meselelerin hepsi bunu çözdük
ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı içinde madem ki, müstakil vardır, 
üye tamsayısını hesaba kattığınız zaman üye 
tamsayısı içinde müstakil olduğuna göre ona 
nispet edilerek kurulmuş bir küçük oranda da 
pekâlâ müstakil olur. Ama büyük rakamda müs
takili hesabetmezseniz, küçük rakamda da ken
diliğinden zaten müstakil yok demektir. Yani 
meseleyi, müstakiller girdi, girmedi şeklinden 
ziyade oran yapılırken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısını mı, yoksa grup yekûnu
nu mu nazan itibara alacağız? Zaten bu iki 
cümleyi de ayrı ayrı okuyacağım. 

Şimdi efendim söz sırası... 
EMİN PAKSÜT (Anakar Miletvekili) — 

Grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emin Paksüt, 
Güven Partisi Grupu adına. 

Saym Atalay size ondan sonra söz vereceğim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve

kili) — Sayın Başkanım, zatiâlinize yazılı ola
rak müracaatta bulundum ve görüşlerimin tah
rif edildiği ve ayrıca sataşma olduğu için söz 
istediğimi ifade ettim. Kürsüden buyuruldu ki; 
sırası geldiği zaman muamele yapılacaktır ve
ya o anlama gelen bir söz sarf ettiniz. Ne za
man muameleye koyacağınızı öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet. Lütfen oturun, söyliye-
yim efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Saym Başkanım, zili lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına buyurun 
Sayın Paksüt.. Saym Paksüt, bir dakika efen
dim. 

Sisin bu cevaptan sonra hemen gitmek gibi 
bir durumunuz varsa hemen s oy Üyeyim Saym 
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Aybar. Ama zaten oturuyorsanız, Sayın Paksüt 
konuştuktan sonra söyliyeyim efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Şimdi lûtfetseniz efendim. 

B AŞK AN — Saym Paksüt şimdi kürsüde, 
konuşmak için söz aldı. O bitirdikten sonra si
zin bu sorunuzun cevabını vereyim efendim. 

Efendim, şimdi iki işi bir arada yapmıya-
lım. Lütfen oturun. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Biraz evvel dediniz ki; «Sayın Pak
süt'ten evvel mi söyliyeyim? yoksa».. 

BAŞKAN — Peki efendim, oturun söyliye
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; Örfi idarenin uza
tılması ile ilgili meseleler konuşulurken Baş
kanlığa 3 ayrı önerge ile müracaat edlidi. Bun
lardan bir tanesi Sayın Hasan Türkay'a ait. 
Hasan Türkay diyor ki; «Sayın İnönü konuşur
ken Çimse iş Federsayonunun sendikasının ça
lışmaları ile ilgili bâzı şeyler söyledi. Bunu ben 
bir sataşma telâkki ediyorum. Kısaca cevap 
vermek istiyorum.» 

ikincisi; Sayın Mehmet Ali Aybar arkada
şımız önergesinde, «Yüce Başkanlıkça da tes-
bit edildiği üzere konuşmalardan bir kısmı, 
konuşmalarımı yanlış aksettirecek bir sataş
ma mahiyetinde yapılmıştır. Bu sebeple söz is
tiyorum» diyor. 

Bir arkadaşımız daha var, şimdi onları top
ladılar. O da bu mahiyette ifadede bulunmuş. 

Efendim, ben bir sataşma olmasın diye bu 
hâdiselerin cereyan ettiği sırada gerekli ika
zımı yaptım. O zaman arkadaşıma iki defa 
üstüste o ikazı yapmamış olsaydım, belki size 
sataşma şeklinde tecelli edebilecek bir hâdi
se olabilir tahmininde idim. Kendisine gerekli 
ikazı yaptım. Bir sataşma olduğu mütalâa
sında değilim efendim. Onun için açıklamamı 
yaptım. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Fakat bu açıklamanız sataşma olduğunu is
patlar mahiyettedir Çünkü iki defa müdahale 
ettiğinizi ifade buyuruyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, işte sataşma olmasın 
diye arkadaşımı ikaz ettim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Sataşma olmağım diye değil, sataşma 
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oldu. Siz sataşma olmasın diye ifade buyur
dunuz. 

BAŞKAN — Bir çok şeyler oluyor, olmasın 
diye dikkat ediyoruz. Bir çok şeyler oluyor 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Bunun açıklanması için burada söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve

kili) — Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
G. P. GRUPÜ ADINA EMİN PAKSÜT (An

kara Milletvekili) — Değerli arkadaşlarım, 
Anayasanın Başkanlık Divanı teşkili ile ilgili 
hükümleri içtüzüklerin tanziminde parlâmen
toda bulunan siyasi grupların Parlâmentonun 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri ölçüsünde ka
tılmasını emreden hükümleri ve nihayet parlâ
mentomuzun iki kanadının, Cumhuriyet Sena-
tosu ile Millet Meclisinin birlikte toplanma
larımı veya her iki kanattan üye seçilmesini ön
gören hükümleri, bugüne kadar çeşitli vesile
lerle tartışıldı, karara bağlandı. 

Bugün T. B. M. M. olarak vazife gördüğü
müz ve gündemin birinci kısmını bitirdikten 
sonra müzakeresine bağladığımız husus hak
kında evvelce defaatle huzurunuzu işgal et
tiğim için, açık açık konuştuğum için söz al
mak istemiyor idim. Ama meselenin vaz'edili-
şinde zihinleri karıştıran, sanki birbirinden 
çok farklı neticeler varmış intibaı yaratan 
ifadeler geçti. Konuyu, bu itibarla Millet Mec
lisinde karara bağlanmış kısmın dışında bir 
kere daha mümkün olduğu kadar kısa arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanm 85 nci 
maddesinde, «T. B. M. M. ve meclisler çalış
malarını kendi yaptıkları içtüzüklerinin hü
kümlerine göre yürütürler» deniliyor. Cumhu
riyet Senatomuz kendisine bir içtüzük yapmış
tır. Millet Meclisimiz bu içtüzüğü henüz yap
mamıştır, Anayasanm geçici 3 ncü maddesi ge
reğince eski içtüzük halen yürürlüktedir. Şim
di, birleşik toplantı halinde olduğumuza göre 
münhasıran Meclisimizi ilgilendiren konuyu 
konuşmıyacağız. Bugün konuşmamız lâsımge-
len ve karara bağlanması lâzımgelen husus, 
Parlâmentonun her iki kanadını ilgilendiren 
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T. B. M. M. çalışmalarını ilgilendiren husus-
'lara mahsus olacaktır, münhasır olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birlikte 
toplanması, yani her iki kanadın birlikte top
lanması arzuya, isteğe göre zaman zaman de
ğişen bir şey de değildir. Hep bildiğimiz gibi, 
Anayasamızın 63 ncü maddesi iki meclis ka
nadının ne zaman bir araya gelerek ne gibi hu
susları görüşüp karara bağlıyacağını da tas
rih eder. Konu bu kadar agık. Bu birleşik top
lantı dediğimiz toplantının nasıl yürütülece
ği de Birleşik Toplantı İçtüzüğünde gösteril
miştir. 

Değerli arkadaşlarım,, Anayasada 85 nci mad
denin dışında bağımsım konusunu tasrih eden 
madde vardır. Bağımsız meselesi, bağımsızla
rın iştiraki meselesi haklı olarak, isabetli ola
rak Karma Komisyonunun teşkilinde öngö
rülmüştür ve bildiğiniz gibi denilmiştir ki; 
Bütçe Karma Komisyonu 50 kişiden kurulur, 
15 i Cumhuriyet Senatosu üyesi, 35 i Millet 
Meclisi üyesi, yani milletvekili. Bir başka hü
küm konulmuştur, mahiyeti itibariyle, fonk
siyonu itibariyle bu Bütçe Komisyonunun üye
lerinin en az 30 u iktidar partisi grupunun 
veya gruplarınmdır. Bunun dışında bu Bütçe 
Karma Komisyonunun teşekkülü için açıkça si
yasi parti gruplarının dışında ve bağımsızlar 
tâbiri kullanılmıştır. O halde Anayasanın 94 
ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil 
edilen Bütçe Karma Komisyonunda, bağımsım 
lar girecek mi, girmiyecek mi münakaşasını yap-
mıya imkân yok ve bağımsızların da girmesi 
Anayasa emri olduğuna göre, buna uyarken Mec
lisin tabiatı ile bütün mevcuduna göre oranla
rı tesbit etmek gerekmekte. Mühim olan mese
le Sayın Başkandan farklı olarak Yüksek He
yetinize arz edeyim, ortaya konan mesele ko
misyonlara kimlerin, nelerin iştirak edeceğini 
evvelâ tâyin etmektir. Meclisin tüm sayısına 
göre tâyin etmektir Meclisin tüm sayısiina göre 
tâyin etmekmi; yoksa filân grupların topla
mına göre mi tâyin etmek meselesi bir netice
dir ve aslında grupu da değiştirmez. Filân ko
misyona kim girebilir Yüce Meclisin Millet 
Meclisi kanadımız ve tatbikat, Başkanlık Di
vanına siyasi parti gruplarının gireceğini gös
terdi. Arkadaşlar, Anayasanın 85 nci madde
sinde siyasi parti grupları tâbiri vardır. Ba-
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ğırnsızlar tâbiri gördüğünüz gibi yoktur. Siya
si parti grupları acaba bir zühul eseri midir? 
Bundan maksat bütün gruplar mıdır demeye 
imkân yoktur. Çünkü, Anayasa yapılırken Baş
langıçta, Kurucu Mecliste 84 ncü madde ola
rak hasırlanan metinde «Siyasi gruplar» tâbi
ri vardı. Ama bunun çeşitli grupmanlar teşki
li ile Batı ülkelerinde meydana getirdiği mah
surlar belirtildi, önerge verildi ve ondan son-
rabu değişti, siyasi parti grupu oldu. 

Şimdi, Anayasa metni açık. Anayasanın geliş
mesi belli. Anayasanın metni açık gelişmesi bel
li iken o siyasi parti grupu demesine siz bak
mayın, onun içine grup da girer; grup deme
miş olmasına bakmayın, grup olmasa bile her 
türlü bağımsız girer ve birbiri ile cemedilmesi 
bir araya getirmesi kabili tasavvur olmıyan 
bağımsızlar bir grupmuş gibi bir yerde temsil 
edilir. Kim neyi temsil edecek kabili tasav
vur değildir. 

Bu şu demek değildir; Anayasanın 85 nci 
maddesinde böyle olmakla beraber arz etitğim 
gibi 94 ncü maddesi haklı olarak ayra bir hü
küm getirmiştir. Çünkü, Senatonun teşkilinde 
daha bidayette o Senatoda tabiî senatörlerin 
bulunacağı, bilinmekte idi. Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanı diye tarafsız olan insanların Sena
toda vazife görecekleri belirtilmiştir. Eski 
Cumhurbaşkanlarının orada vazife alabilecek
leri gösterilmişti. Ayrı bir şey.. Hukukta istis
nalar, eski deyim ile mevricine maksurdur, ge
nişletilmez, yayılmaz. Hukukta genel kaide 
mutlak bir ifade, açık bir ifade yani ıtlâkı üze
re, genel anlamı ile ifade ettiği üzere uygula
nır. Şimdi bütün bunlar ortada. O halde me
seleyi Yüce Parlâmento başka türlü halletsin. 
jlangi komisyona kimler iştirak edecek? Eğe*. 
iştirak edecek olanlara bağımsızlar da dâhilse 
şüphesiz bağımsızları da dikkate alarak bir 
oran tesbiti lâzım. Bağımsızlar buraya iştirak 
etmez deniyor, ise, iştirak etmiyeceği yerde 
kuvvet hesabı yapılmaz. Fakat ben bu basit 
matematik kaideyi Yüksek Huzurunuzda şöy
lece anlattım. Eğer arkadaşlar, ortalıkta 3 ta
ne grup var, bu 3 tane grupun bir komisyona 
girmesi söz konusu ise; bu komisyona girecek 
olan grupların birbirine nazaran kuvveti ne
dir? Bunu hesabetmek lâzım. Eğer 3 tane siya
si grup girecekse o grup ötekinden ne kadar 
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kuvvetli, öteki ondan ne kadar zayıf, arala
rındaki kuvvet oranı nedir? Buna bakmak lâ
zım. Yok eğer siyasi parti gruplarının dışında 
siyasi gruplar veya bağımsızlar girecekse o 
zaman bunun tümünü nazarı itibara alnıak lâ
zım Ama hemen söyliyeyim ki; girecek olan
lar yalnız siyasi paSti grupları olduğu zaman 
bunun tam sayıya nazaran, fiilî sayıya nazaran 
veya grup toplamına nazaran mütalâasında Ana
yasaya aykırılık yoktur. Hepsi kabili müda
faadır. Kürsüde de ifade ettim, Meclise göre 
arz edeyim: 450 ye göre 234 olursa 100 
deki nisbeti ne olur? 100 X 234/450 = size bu 
oranı verir. Asıl mevcudumuz 450 değil de 448 
ise; pekâlâ: 448 de 234 ise, 100 de nedir? Bu
nu tâyin edebilirsiniz. Nisbeti tâyin ederken, 
canım, 448 le alâkalı değil mesele Halk Par
tisi ile A. P. kuvvetinin arasındaki mukaye
se ise.. Geçen sefer burada söyledik ve tat
bikat da öyle oldu. Halk Partisinin rakamıı şu 
anda sabit, 144 A. P. Grupunda bir azalma ol
muş, o halde A. P. nin grup kuvveti Halk Par
tisine nazaran azalmıştır. Halk Partisine bir 
tane ilâve olmadığı halde Başkanlık Divanına 
bir üyelik fazla verilebilir neticesi çıktı. 

Bir başka hususa daha dikkatinizi çekeyim. 
Bağımsızların girmesi girmemesi meselesi. Ar
kadaşlar, eğer bir parlâmentoda geçici bir 
grup ekseriyeti varsa o zaman fiilî vaziyette 
bir grupa bir kontenjan ayırırsınız, dedim. 
Ayrıca bağımsız üyeye de bir munzam kon
tenjan vermiş olursunuz. Çünkü, bilfarz A. P. 
(bir maksatla söylemiyorum) kendi kontenja
nımı kullandıktan sonra, eh madem ki şu ka
dar da bağımsız kontenjanı varmış, şunu da 
bana daha sevimli gelen, daha uysal gelen 
şu insanlardan seçsem derse bunun önüne geç
mek imkânı olmaz. O halde bu çoğunlukta olan 
bu bir grupa munzam bir kontenjan hediye et
mek mânasına gelir. Anlamı yoktur. Savunu
lan tezle bağlantısı yoktur. Bütün bunları şu
nun için söylüyorum; Sayın Başkan meseleyi 
vaz'ederken, Millet Meclisinde de öyle vaz bu
yurdu, burada da öyle söyledi, efendim eski
den beri tatbik ettiğimiz usulde biz hepsini 
nazarı itibara alıyorduk, şimdi sadece mev
cut grupların toplamına göre alıyoruz, böyle 
mi yapacağız, tam sayıy?. mı alacağız? 

Bendeniz diyorum ki; evvelâ şu Meclis bu
nu değil, kim neye katılacak onu tâyin, bu-
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yırrım, ondan sonra ister tam sayıyı alın, is
ter fiiîî sayıyı alnı, ister ötekini alın, hiçbirisi
nin Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Çün
kü Anayasa bu detay üzerinde durmamıştır. 
Mesele bir kuvvet oranını tesbit etmekten iba
rettir ve neticeler büyük ölçüde de değişmez. 

Ama bir komisyona bağımsızların girme
si, birbiriyle bağlantı kurulmıyan, kurulması 
mümkün olmıyanların girmesi, Anayasanın tas
rih etmediği her alanda caizdir denirse, Ana
yasanın sıhhati hilâfına o zaman elbette tam 
sayıyı burada da esas alırsınız. 

Netice; Yüce Meclis şu anda T. B. M. M, 
olarak, birleşik toplantı olarak fonksiyonla
rını dikkate alır, hangi komisyonlara kimle
rin iştirak etmesi gerektiğini hesaba katmak 
sorundadır. Eğer bağımsızların da buralara gir
mesi söz konusu ise oran hiç şüphesiz ona gö
re yapılmak lâzımgelir. 

Evvelki maruzatımı huzurunuzu işgal ede
rek teyiden ifade ettim. Konunun Anayasa açı
sından anlamı ve yorumu budur. Teşekkür ede
rim arkadaşlarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim 
di söz Sayın Sırrı Atalay'm. 

Yalnız bütün bu konugmlarm sonunda ne 
karar alınırsa alınsın, o alman kararı tatbik 
etmek durumunda olduğumuza göre, bâzı hu
susları söyliyeceğiz. Zira Anayasanın, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı bakımından siyasi par
ti gruplarının meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağîıyacak 
yolda düzenlenir, cümlesini biz tatbik etmek 
için evvelâ her partinin kuvvetleri oranı ne ise 
onu bulmamız lâzım ki kuvvetleri oranında 
meclislerin bütün faaliyetine katılsın. Kuvvet
leri oranını bulmak için de kuvvetinin oranını 
belli bir rakama nisbet etmek mecburiyetin
deyiz. Bis rakama vuracağız, hesap yapacağız. 
Bay]o olduğuna göre ben sadece açıklamayı 
yaptım. Yani biz şimdiye kadar diyorduk ki; 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısında mevcut bu
lunan, 633 kişilik bir Birleşik Toplantıda 331 
kişi ile temsil edilen bir parti meselâ 10 kişi
lik bir komisyonda kaç-.kişi ile temsil edilir; 
yani oranı böyle yapıyorduk. Yani bizim yap
tığımız i§ bu idi. Ben bunu açıklamak istiyo
rum. 

Ama şimdi Yüce Meclisiniz derse ki, siz bu 
hesabı yanlış yapmışsınız, siz diyeceksiniz ki, 
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partilerin hepsini toplıyacaksınız, partilerin 
adedini, bulduğunuz rakam 529 dur Diyeceksi
niz ki; 529 kişilik bir partiler yekûnu için
de 331 kişiyle temsil edilen bir parti 10 kişilik 
bir komisyonda kaç kişi ile temsil edilir? 
işte ben bunu açıklamak için demin maruzat
ta bulundum. Dedim ki; şimdiye kadarki tatbi
katımızda biz partilerin gücü derken bütün 
organın tamamının içindeki gücü, üye tam sa
yısı içindeki gücü şeklinde anladık ve böyle 
tatbik ettik. Bu mesele yenidir, bunu demek 
istiyorum. 

Şimdi söz Sayın Sırrı Atalay'mdır. Buyurun 
efendim. 

SIRRI AT AL AY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Sayın Başkan, meseleyi açık
lamak için birkaç defa beyanatta bulundunuz. 
Keski bu çok önemli konuda münasip mutaba
kata varılan hususlarla,, anlaşmazlık konusu 
olan hususu bastırıp dağıtsaydmız hem siz 
bu zahmetten kurtulurdunuz, hem de sayın üye
ler konuyu rahatlıkla izleme imkânını bulabilir
lerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten konuyu 
Başkanlık Divanının izahatı ile öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu sebepten bir güçlükle de karşı 
karşııyayız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika ri
ca edeyim efendim. Haklısınız Sayın Atalay, 
yalnız benim bir açıklama yapmam lâzım. 

Ben T. B. M. M. Birleşik Toplantısında tem
sil edilen siyasi parti gruplariyle ayrıca top
lantı yaptım. Bu toplantıda meseleyi kendile
riyle görüştük. Onun dışında da bütün bu hu
susları siyasi parti gruplarına yazılı olarak, 
kendi görüşleri olarak, muhalif görüş, muvafık 
görüş diye yazılı olarak aynıca gönderdim. 
Tabii burada gruplar da bana yardım etse de 
kendi grup üyelerine bunu duyurmuş olsaydı, 
mademki bu işi derhal ele alacağız, bu derhal 
ele alma esprisinde birbirimize yardımcı ola
caktık. Bütün mesele budur. 

Ayrıca, gruplar kendi üyelerine bu hususu 
duyururlar ümidiyle bastırıp dağıtma diye bir 
meseleyi Millet Meclisinde yapmadık. 

Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanlı

ğın sunuşu olarak basılıp dağıtılsaydı, şüp

hesiz bu takdir meselesidir, daha faydalı ola
bilirdi. 

Konu, Sayın Başkanın ifade ettiği gibi ya
sama organının faaliyetlerine katılmada siya
si partilerin kuvvet oranı, birbirine karşı olan 
oranlarına göre mi hesabedilecektir, yoksa bir
leşik toplantı tamsayısa veya açık üyeler çık
tıktan sonra görülen tamsayıya göre mi hesa
bedilecektir? Getirilen ve karar alınması iste
nilen konu budur. 

Bu konu Sayın Paksüt'ün biraz önce burada 
ifade ettiği hususla derhal irtibat meydana ge
tirir. Bağımsız veya Cumhuriyet Senatosunda 
olduğu gibi Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 3 
ncü maddesi gereğince T. B. M. M. adı veril-
miyen ve fakat Birleşik Toplantı olan bu he
yet içerisinde grup kurması mümkün olan 
grupların dikkate alınıp alınmaması hususu 
bize derhal bağımsızlarla grup kurmuş üye
lerinin durumunun ne olacağını da kendiliğin
den masanın üstüne getirir. Birbiriyle irtibat
larını ortadan kaldırmaya imkân yoktur. Ba
ğımsız üyeler ve bir grup kurmuş olan üye
ler, ki Cumhuriyet Senatosunda vardır, bun
lar Meclis faaliyetlerinin bir kısmından, Bir
leşik Toplantıda bir kısmından mahrum ka
lacaklar mıdır, kalmıyacaklar mıdır? Sayın Baş
kanın Adalet Partisi ile Güven Partisinin bera
ber olduğunu söylediği husus kararlaştırıldığı 
takdirde şu gerçek de kendiliğinden ortaya çı
kacaktır ki yüzü bulan milletvekili ile senatör 
yani tamsayı karşısında (1/6) sı yasama organ
larının bâzı faaliyetlerinden mahrum kalacak
lardır. Özellikle Birleşik Toplantıda Meclis 
Soruşturma Komisyonu ile Meclis Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunda yüz üye temsil edil
mekten mahrum kalacaklardır. 

Derhal zihinlerde bir husus kendisini gös
terir: «Düğün yok, dernek yok, eniştem beni 
niye öper?» Yani şimdiye kadar, 10 yıllık bir 
tatbikattan sonra gereği nedir ki, 10 yılı bu
lan bir gelenek birdenbire terkedilmek istenir? 
Parlâmento hukukunun kaynakları içerisin
de Anayasa, yasalar, içtüzükler ve onlar kadar 
da gelenekler mesnet teşkil eder ve unsur sa
yılır. Bir tatbikat gelenek sayılmaz ama meş
ru tatbikatlar gelenek sayılır ve demokratik 
parlâmentolarda gelenekler yazık metinler 
kadar parlâmentoları bağlar, şüphesiz demok-
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ratik parlâmentolarda. Yoksa çoğunluğa daya
nıp 10 yıllık bir tatbikattan sonra Adalet Par
tisi bünyesi içerisindeki değişikliklerin fiilî 
durumunu, Soruşturma Hazırlık komisyonların
daki akislerini muayyen bir gayeye ulaştıra
bilmek için hukukileştirmeyi Batı parlâmen
tolarında veyahut demokratik parlâmentolarda 
görmeye imkân yoktur.Ama bizde şimdi mese
leye neşteri vurduğumuz zaman gerçeği, şunu 
göreceğiz ki Adalet Partisi bünyesi içerisinde
ki istifa veya ihraçlarla meydana gelen oran 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarından % 51,8 
civarına, bütün diğer faaliyetlerde, indiği için
dir ki Soruşturma Hazırlık komisyonlarında bu 
fiilî ve gerçek durumu bir Meclis kararı ile 
ilerideki durumlarda meşruiyetsizliğe uğramı-
yan bir durum niteliğine getirebilmek için bu, 
bir gayretten ibarettir. Alınmak istenilen ka
rar böylelikle niteliği ve karakteriyle bir 
gayrettir. Soruşturma Hazırkk Komisyonuna 
muayyen üyeyi verebilmek için sadece bir gay-ı 
retten ibarettir. Hukukî mesnetten mahrum.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay bir 
dakika efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Cevap arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Atalay'a bir noktada hak veriyoruz. Haki
katen bu meselede grupların, grup temsilcileri
nin yapmış olduğu konuşmalar olduğu gibi 
duyurulamadı, tam duyurulamadı. Basıp da
ğıtma meselesinde de şu söyliyeceğim kısım
ları duyurmakta müşkülâtımız olurdu. Bu me
seleyi grup temsilcileri, Halk Partisinin de, 
Adalet Partisinin de, Güven Partisinin de bütün 
grupların temsilcileri ittifakla: «Bunu Anaya
sanın üstünlüğü açısından ele alıyoruz, partiler 
arası ve partilerin birbirine karşı bir hesabı 
siyasi bir problem değildir. Anayasaya en uygun 
hal tarzı, en uygun pratik şekil neyse onu te
min etmek için konuşuyoruz» diye titizlikle 
belirttiler. Meclisimizde de, Millet Meclisinde de 
bu mesele böyle konuşuldu. Buradaki durum 
da budur. Eğer birbirimizin beyanlarından 
maksatlar istihsal etmeye (A. P. sıralarından, 
«Hasta o» sesleri) kalkarsak, onlar da.. 

Efendim, çok rica ederim. Biz bir mesele
yi tanzim edelim derken burda yeni müdaha
lelere vesile olmıyalım. Hastadır, değildir fi
lân.. Böyle şeyler söylemiydim birbirimize. 

Bu sebeple,, yeni mesele, hakikaten Anaya
saya en uygun hal tarzı nedir, bunu bulmamız 
lâzımgelir. Çünkü Meclisimizin bununla ilgili 
olarak aldığı bütün kararlar ileride her han
gi bir şekilde iptalle malûl hale gelmesin. Ya
ni temelli kaygımız budur Sayın Atalay. Tabii 
bütün arkadaşlarımız, grup temsilcilerini söy
lüyorum, aynı kaygı ile hareket etmişlerdir. 
Anayasaya en uygun hal tarzını bulmak konu
sunda lütfen mütalâanızı söyleyin, maksat keş
fetmek meselesini bir başka zamana bıraka
lım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Maksat keş
fetmek değil, olaylara bir teşhis koymaktır. 

Çok kıymetli bâzı arkadaşlarımın bâzı ke
limelerini duymamazlıktan geliyordum, Sayın 
Başkan ifade edince zapta geçti. Hasta kelime
sinin cevaplandırılması gerekir. Duyuyordum 
ama zapta geçmediği için üzerinde durmu
yordum, fakat Başkan söyleyince üzerinde dur
mak lüzumunu hisettim. 

Kıymetli arkadaşlarım, yine bu kelimeleri 
duymamazlıktan geleceğim bir tenezzül meselesi 
olduğu için. Varın devam edin, istediğiniz ke
limeyi söyleyin. 

MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale Millet
vekili) — Sen de istediğin gibi konuş. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 
(A. P. li bir milletvekiline hitaben) Hastalık 
senin kökünde. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika 
arkadaşlarım, karşılıklı tartışmaya girmiyece-
ğim, buna ihtiyaç hissetmiyorum, izin verirse
niz o da bana aidolsun. 

Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerinden 
umulan medet, siyasi partilerin Başkanlık Di
vanında oranlarına göre katılmaları ve İçtü
züklerinin yasa faaliyetlerini tanzimde siyasi 
partilerin oranını kayıt altına almasıdır. 

Paksüt'ün biraz önce burada ifade ettiği 
gibi, Kurucu Mecliste bu madde görüşüldüğü 
sırada gerçekten siyasi partiler tâbiri mevcut 
değildi,. Gruplar, siyasi parti grupları değil de 
gruplar tâbiri mevcuttu. Sayın Feyzioğlu'nun 
bir önergesi ile siyasi partiler grupu kondu. 
Fakat Sayın Feyzioğlu da hatırhyacaklardır, 
siyasi parti gruplarının Anayasanın 84 ve 85 nci 
maddesinde yer almasının nedeni yasama orga-
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nı faaliyetlerinin sadece siyasi parti grupları
na hastır anlamında getirilmiş değildir. Siyasi 
parti gruplarının oranlarının evvelâ bir temi
nat altına, bir garanti altına alınması idi. Bu. 
da Sayın Feyzioğlu'nun o zaman da ifade etti
ği, gibi, özellikle Fransa'da 50 yi rnütecavk 
Meclisler içerisinde küçük menfaat grupları ya
hut bölge grupları yahut teşekkül gruplarının 
kurulmasını önlemek için idi. Bu maksat ile 
Sayın Feyzioğîu getirmiş idi. Yoksa, ne Sayın 
Feyzioğlu'nım, ne Paksüt'ün hukuk aniayışla-
rı, yasama Meclislerinde sayıları bazan 100 ü, 
bazan 100 ün üstünde bulunacak bağımsızların 
veyahut gruplar kurabilecek üyelerin Anayasa
dan gelen hak ve yetkilerini ortadan kaldır
mak için konulmuş bir hüküm değildir. 

Â. P. Grupunım üzerinde durduğu ve yap
tığı mesnet; siyasi parti gruplarının bu kolime 
anlamını bu mânada görmemek gerekir. Kuru
cu Mecliste hangi nedenlerle konduğunu bil
mek lâzım. 

Anayasamız çeşitli maddelerinde bağımsız
ları bâzı hallerde siyasi gruplardan daha üstün 
tutmuştur. Bağımsız üyelerini siyasi parti 
gruplarının faaliyetlerinden farklı tutmuş ve 
Meclislerin faaliyetlerinden onları mahrum kıl-
mıyacağmı açıkça ifade etmiştir. 

Seçimlerde, yani Millet Meclisi genel seçim
lerine gidildiğinde 3 bakanlık belirli bir tarih 
içerisinde boşaltılır ve bu bakanlıklara bağım
sızlar tâyin edilir. Anayasamız bağımsızları ön
görmüş ve bağımsızlara haklar tanımıştır. 

Anayasanın tesbit ettiği bâzı ahvalde geçici 
Bakanlar Kurulu kurulduğu takdirde, Geçici 
Bakanlar Kuruluna bağımsızlar atanacaktır. 
Dışarıdan atanma bu halde mümkün olabilecek, 
ama Anayasa öncelikle yasama organmdaki 
bağımsızları göstermiştir. Seçimlerde münhası
ran bağımsızlar olacaktır. Geçici Bakanlar Ku
rulunda ise bağımsızlar veyahut dışarıdan ba
kanlar Geçici Bakanlar Kuruluna seçilebilecek
tir. 

Anayasamız 76 ncı maddesinde bağımsızlara, 
Anayasanın 155 ve diğer maddelerinde bağım
sızlara siyasi parti gruplarına vermediği hak
ları tanımıştır. Siyasi parti grupları bir üyenin 
yasama dokunulmazlığını kaldırılması halinde 
Anayasa Mahkemesine başvurma hakkına sa
hip değildirler. Bağımsızlar bu hakka sahibol-

dukları gibi, savunma hakkına da sahiptirler. 
Anayasamızın 155 nci maddesine göre, siyasi 
parti grup mensupları yapabilir, ama siyasi 
parti grupları Anayasa değişikliği teklifinde bu
lunamazlar. Bağımsızlar ve yasama organı üye
leri. bulunabilirler. 

Demek ki, Anayasamız bâzı hallerde siyasi 
parti gruplarını da bâzı yetki ve haklardan yok
sun kılmıştır. Siyasi parti grupları Meclis So
ruşturması Hazırlık komisyonlarının 'kurulma
sında ve bunu takibeden işlemlerde grup ka
rarları alamazlar ve görüşme yapamazlar, nite
kim yasama dokunulmazlıklarında olduğu gibi. 

Dernek ki Anayasamız bâzı kıstaslar getir
miş. Bu kıstaslar içerisinde siyasi partilere bâ
zı haklar tanımıştır. Anayasa Mahkemesine mü
racaatta üyeler ancak o Meclisin 1/6 oranın
da bir araya geldikleri takdirde bir hakka sa-
hibolabilirler. Tek olarak sahiiboiamazlar. Ama 
10 kişilik bir siyasi parti grupu Anayasa Mah
kemesine müracaat etme hakkına sahiholabi-
liyor. 

Şu halde Anayasamız bâzı hallerde 
siyasi partilere, siyasi parti gruplarına imti
yazlar tanımış, bâzı hallerde ise onları bâzı hak 
ve yetkilerden mahrum etmiş. Bu hak ve yet
kileri üyelere ve bâzı hallerde de bağımsızlara 
tanımış bulunmaktadır. 

Bu ifademden şu noktaya gelmek istiyo
rum : 

Anayasamız açıkça bağımsızlara ve üyelere 
birçok hak ve yetkiler tanımıştır. Şimdi bu 
hak ve yetkilerinin bir kısmını bir kararla or
tadan kaldırmak istiyorsunuz. Yüce Meclisin 
bir kanadı bu hak ve yetkilerinin bir kısmını 
Anayasa hukuku ve Parlâmento hukukunun 
objektif kararlarını bir yana itecek, gelenekle
ri bir yana itecek, tatbikatı bir yana itecek, 
meşruiyetsizliğe uğramamış bir gerçeği sebep 
söylemeden ortadan kaldırmaya teşebbüs ede
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, çoğunluk demek 
her şeyi yapmak demek değildir. Evvelâ bu 
alışkanlıktan kendimizi kurtarmaya mecburuz. 
Çoğunluk, «Ben bunu yaparım. Anayasa Mahke
mesine gitsin, iptal edilsin gelsin» zihniyetini 
çok kere ve çok kez bu kürsüde bize salık ver
miştir. Ama çok kez de bu salık vermenin çok 
hüsranını kendisi çekmiştir. 
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Gönül ister M, çoğunluk, bu gerçeklere uy-
mıyan ve Batı Demokratik anlayışına uygun 
gelmiyen alışkanlıktan kendisini kurtarsın. 
Bunu yaptığı andan itibaren bilesiniz ki, Tür
kiye'de biz birçok meseleleri rahatlıkla halle
debiliriz. Ama münasip mutabakatlara ve bâzı 
hususlarda hukuk anlayışında bir birliğe vara-
bilirsek. 

Ama çoğunluk; «Ben şu görüşte, şu döne
meçte ve şu varyantta, şu mesele için şu kıstas
ları getireceğim. Siz de buna itaat edeceksiniz. 
Eğer bu görüşümüzü beğenmiyor iseniz, gidin 
Anayasa Mahkemesine» dememelidir. Dünya
nın hiçbir Parlâmentosunda, Türk Parlâmento
sunda olduğu gibi, çoğunluk partisinin aldığı 
kararlar veya çıkardığı yasalardan dolayı Ana
yasa mahkemeleri iptal cihetine gitmemiştir. 
Bunu düşünmüyor musunuz? Hiç Garp parlâ
mentolarının hukukunu okumuyor musunuz? 
Garp parlâmentolarında Anayasa mahkemeleri
nin bir siyasi çoğunluğun almış olduğu karar 
veyahut şeklî hukuk olarak çıkarmış olduğu 
yasalardaki iptal sayıları üzerinde neler düşün
düğünü ve ne gibi tedbirler aldığını ve bir de 
A. P. iktidarı devrinden bu yana iptal kararla
rının hazin hikâyeleri karşısında vicdan yok
lamasının yapılıp yapılmadığını elbette ki, A. P. 
üyelerine düşen bir iş ama, Âmme Hukuku ve 
gelecek nesiller Türk Parlâmentosunun hayat 
hikâyesini değil ama, tarih hikâyesini yazdık
ları takdirde, hiç de öğünülür örnekler ver
mediğinizi evlâtlarınız göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın bu 
hükümleri yanında yasalarda mevcuttur. Bera
berce çıkardığımız yasalarda tam sayıyı oran 
olarak daima görmüşüzdür. Yani her hangi bir 
yasa faaliyetinde, o yasa faaliyetinde üyelerin 
iştiraki olarak, siyasi partiler, gruplar veyahut 
bağımsızlar olarak alıp almamayı bir yana bı
rakın, siyasi partilerin katılmalarında dahi tam 
sayı yasalara geçmiş bulunmaktadır. 

Biraz sonra yasaları, Anayasa Mahkemesi
nin kararlarını ve ilim adamlarının dediklerini 
de kısaca size arz etmek istiyeceğim. 

Biraz önce Sayın Reşit Ülker ifade etti; ya
salar, 378 sayılı Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerini düzenliyen yasa, bir ve müteakip 
maddelerinde dış münasebetlerin ister bir tüzel 
kişilik mahiyetinde olsun, ister karşılıklı neza

ket ziyaretleri olsun, o faaliyetler sırasında si
yasi partilere, gruplara ve bağımsızlara haklar 
tanımışlardır. Nitekim bundan 4 gün önce 
Cumhuriyet Senatosunda Sayın Ferruh Boz-
beyli'nin imzasını taşıyan bir tezkerede, Ja
ponya'yı ziyaret edecek Parlâmento heyetine 
katılacak bir bağımsız üyenin Cumhuriyet Se
natosu tarafından seçilmesi isteniyor idi. Sade
ce siyasi parti grupları ve gruplar değil, ba
ğımsızların da temsili gerekmekte ve bu oran
da Cumhuriyet Senatosuna düşmekte, Cumhu
riyet Senatosu tarafından bağımsızların seçil
mesini Sayın Bozbeyli bir müddet önce iste
miştir. Cumhuriyet Senatosunda geçen hafta 
bu tezkere okunmuş bulunmaktadır. Mesnedi, 
378 sayılı dış. münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında yasa. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yasama or
ganları tarafından denetlenmesini tanzim eden 
yasanın 1 nci maddesinde bu komisyonun ku
ruluşunda siyasi parti grupları ve bağımsızlar 
yer alacaklardır. Bu, bir yasa hükmüdür. 

Plân ve Bütçe Komisyonu Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince bu niteliktedir. Uzun vade
li plânın uygulanması ve kurulmasına aidolan 
yasaya göre de Plân ve Bütçe Komisyonu bu 
görevi yapacağına göre, yine bağımsızların bu 
komisyonda bulunması iktiza eder. Komisyonda 
bağımsızlar bulunacaklardır. 

Anayasanın, ve Birleşik Toplantı içtüzüğü
nün bağımsızlara vve gruplara tanıdığı 3 ncü 
maddesini okuyorum : 

«Hiçbir siyasi partiye mensup olmıyan üye
ler de Anayasanın münhasıran siyasi parti 
gruplarına tanıdığı haklara sahibolmamak 
şartiyle kendi aralarında gruplar kurabilirler. 
Bu grupların üye sayısı da 10 dan az olamaz.» 

Şimdi, bu hükmü de ortadan kaldırıyorsu
nuz. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna iştirak
te, Birleşik Toplantıda içtüzüğün 3 ncü madde
sine göre grup hakkına sahibolan Cumhurbaş
kanlığı Kontenjanından seçilmiş üyelerin kur
duğu grup ile, Millî Birlik Grupu üyelerinin 
kurmuş olduğu grupu bir kararla ortadan kal
dırmak istiyorsunuz. Açık ve seçik olarak ber
rak bir şekli ile almak istediğiniz karar bu. 

Yasaları bir tarafa iteceksiniz, Anayasa hü
kümlerini bir tarafa iteceksiniz, Birleşik Top
lantı içtüzüğünün 3 ncü maddesinin 2 nci fık-
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rasmı da ~ Unutacak mısınız, bir tarafa mı ite
ceksiniz, bilmiyorum ama değiştirilecektir - bir 
kararla değiştireceksiniz. Şüphesiz bu değiştir
me Anayasa Mahkemesi önüne gidecektir ve 
iki ay önce burada Sorutturma Hazırlık Ko
misyonu görevi Anayasanın 132 nci maddesine 
göre tehiri, gider, gelir dendiği zaman - Gider 
gelmez diyen arkadaşlarıma ifade edeyim - aynı 
akıbet burada da mukadderdir. 

Çünkü, hukuk, Anayasa, hukuk anlayışı, 
içtüzükler ve yasalar karşısında çoğunluğun sa
yısı ve onun kararları şüphesiz ki, ısrar ve 
inatlarında daima hüsrana mahkûmdurlar. Ve 
bu mahkûmiyeti bir kere daha tatmak mı isti
yorsunuz, bilmiyorum. 

Acı gerçekleri tatmayı itiyad edinen siyasi 
teşekküller, saman çöpleri gibi memleketin ka
derinden geçmeye kendilerini hazırlıyan siyasi 
teşekküllerdir. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Hiçbir zaman seçimle gelmediniz. Bunu söy
lemek için biraz sıkılmak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben fikirle

rimi söylüyorum. Fikirlerimi açık alınla söylü
yorum Sayın Keskin. Bunu söylemek için sıkıl
mak değil Anayasaya aykırı hareketleri... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Sen Anayasa ağasısm. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitirdiniz 
mi? Bitirdinizseniz arkadaşım, bunları söyle
mek için sıkılmak lâzım, diyor. 

Fikirlerin ifadesi sıkılmayı tazammun et
mez, ama oyların surata vurulması sıkılmayı 
tazammun eder. Sıkılmak odur işte. 

Yalnız şunu bilesin Sayın Keskin; Sırrı Ata-
lay'm arabasına taş atılmaz. 

SABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Bugüne kadar seçim kazanmamış bir partisi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Sayın Keskin, 
efendim böyle yerinizden müdahale etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geri kalmış 
bir ülkede, altyapı hizmetleri seçimlerde oy 
avcılığı edilir, din istismar edilirse, bunu hangi 
siyasi parti kurnazlıkla yaparsa, uzun zaman 
iktidarda kalabilir sayın Keskin. Ama bunu 
yapmıyan siyasi iktidarlar... 
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BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama bunu 

yapmıyan siyasi partiler kolay kolay iktidara 
gelemezler, doğrudur. Aramızdaki fark buldur. 

ORHAN EREN (Ankara Milletvekili) — 
Siz milleti yanlış tanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyin. Sayın Atalay siz de müdahaleleri da
vet edici bir üslûpla değil de sadece... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Hâlâ milletin kararma inanmıyorlar... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
lütfen. 

Sadece şu Anayasa hükmünü nasıl yapar
sak Anayasaya en uygun bir çözüm şekli bula
biliriz; bunu düşünelim. Çünkü, bizim için mü
him olan bu. öfkelerimizi kapsıyan bir öfkelen
me yarışmasında basan kazananın da başarısı 
büyük bir başarı olmaz zannediyorum. Onun 
için bunu anlıyalım evvelâ. Belki saatin gecik
mesinin de asabınız üzerimde tesiri var, ama 
ben rica edeyim, şu meseleyi bugün bitirmeli
yiz. 

Buyurun. 
ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 

Evvelâ konuşmasını öğrensin. Burası Adalet 
Partisi Grupu değil, Meclis. Sabri Keskin bunu 
iyi bilsin. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. Sizin 
yaptığınız iş de doğru değil beyefendi. Lütfen 
siz de sükûneti muhafaza edin. 

Sayın Atalay, lütfen devam edin. 
Arkadaşlar, lütfen müdahale etmiyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan devam ediyorum. 

Millet Meclisinin İçtüzüğünün, yani yürür
lükte bulunan eski Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde Millet Meclisinin olan içtüzüğünün 23 ncü 
maddesi komisyonların seçiminde aynen şu hü
kümleri taşır; «Bağımsız üyeler de adaylıkları
nı koyabilirler.» Şimdi bağımsızların mevcudi
yetini, onların yasa faaliyetlerine iştirakindeki 
haklarını ortadan kaldırmaya imkân yok. Bu
nu kabul etmek lâzım. Ama getirilmek istenen 
hükümlerle, yahut alınmak istenen kararla bun
lar ortadan kaldırılmak isteniyor. Bu husus
lar birbirine bağlı olan konulardır. Sayın Reşit 
Ülker biraz önce ifade etti; oraya dokunmıya-
cağım. Şu anda 633 tamsayıya sahip bulunan 
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birleşik toplantıda, zannedersem açık üye ikidir, 
631 dir. Burada iki görüş mevcuttur, italya ve 
Fransa içtüzüklerinde açık üyeler hesaba katıl
maz tamsayı ne ise, o sayılır. Gerçekten de tam
sayı sayılır. Çünkü, güven oyu verildiği zaman 
açık oy nazarı itibara almıyor mu? Üç veya 
beş açık oy olduğu takdirde güven oylamasında 
şüplhasiz ki bunlar sayılmaktadır, itibarlı olan 
ve hukuka uygun olan tamsayıdır, açık sayı ne 
olursa olsun. Ama denilebilir, açık sayı o kadar 
çok olabilir ki, tam'sayı ile hesabedildiği takdir
de açık sayının fazlalığı bazen de meclislerde 
güçlükleri meydana getirebilir. Bu da bir gö
rüştür. Ama parlâmentolarda çoğunlukta olan 
görüş, tamsayıdır. Yani mürekkep sayı. Mürek
kep sayı 633 olan birleşik toplantıda eğer bu 
karar alınacak olur ise, 529 üye haklara sahi-
bolacaktır. Hangi haklara sahibolacaktır? Bir
leşik Toplantıda eğer içtüzüğün 3 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası da bu kararla ortadan kal
kar, Adalet Partisi' çoğunluğu muayyen bir gö
rüşe giderse bundan sonra Cumhurbaşkanı kon
tenjanı ile tabiî üyeler, yani Millî Birlik Grupu, 
grup adına söz alamıyacaktır. Yani bir taşla 
iki kuş vurulmuş olacak mı, olmıyacak mı; bu
nu ileride g'öreceğiz. Yalnız, görünürdeki odur 
ki, hazırlık soruşturma komisyonları için yapı
lacak seçimlerde, yapılacak oran tesibitinde han
gi hususlar göz önünde tutulacak; 633 sayısı 
mı, Adalet Partisi, Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi artışını teşkil eden Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu, Güven Partisi! Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosunun toplamı olan 529 mu? 529 ol
duğu takdirde Adalet Partisi, ardan payını şu 
şekilde alacaktır; halihazırda Adalet Partisi
nin 633 tamsayı karşısındaki oranı % 51,3 tür. 
Fakat 529 u tatbik ettiğiniz takdirde Adalet 
Partisi âdil, çok gerçek bir hakka sahibolacak
tır. % 63 bir oranı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna. Görevi başında bulunan Başbakan'ın 
hakkındaki Soruşturma Hazırlık Komisyonun
da Adalet Partisinin 633 tamsayısı karşısında 
% 51,3 le temsil edileceği komisyonda Adalet 
Partisi çok faziletli bir hesap neticesinde % 63 
ile temsil edilecektir. (A. P. sıralarından, «Bir 
daha söyle» sesleri.) 

% 63 ile temsil edilecektir. Bu hesaba gö
re şöyle neticeler çıkacaktır. Cumhuriyet Halk 
Partisi tamsayı oranı içerisinde % 28,1 den, 
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% 33 e çıkacaktır. Bunun adalet duygularına 
ve şimdiye kadar olan geleneğe uygun olmadı
ğını temsilcilerimiz vasıtasiyle Başkanın riya
seti altındaki toplantılarda açıkça ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Güven Partisi % 3,5 oranını temsil etmekte-
dlv, 633 tamsayı karşısında bir oran artacak 
ve %4,5 olacaktır. Yani Adalet Partisi içerisin
de ayrılmalar veya ihraçlar dolayısiyle soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 8 üyesi içerisin
de 5 ini temin eden durumu ihraçlar veyahut 
istifalar dolayısiyle tehkileye düşen 5 i elde 
edebilmek için bu kez, bu husus şu şekilde te
min edilecektir. Siyasi partilerin birbirine karşı 
olan oranı ile % 63 e fırlamak, böylelikle ko
misyon 8 kişiden ibaret ise 5 e, 10 kişiden iba
ret ise 6 ya her halükârda Adalet Partisi So
ruşturma Hazırlık komisyonlarında hakkı ol-
mıyan bir orana, bir sayıya sahip olacaktır. 
Bunun berrak ifadesi zannedersem ki, bir baş
ka husus değildir. 

Şimdi siz böyle diyorsunuz, biz böyle diyo
ruz ; ilim adamları ne diyor Bu kez de onu gö
relim. 

Cumhuriyet Senatosunda bu konu 1963 yıl
larında uzun boylu görüşmelere sahne oldu. 
Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Cumhurbaşkanlığından gelen üyelerle, Millî Bir
lik Grupu adı altında toplanan Tabiî Üyelerin 
grup kurmalarının karşısında idi. Ve içtüzük 
yapıldığı sırada büyük tartışmalara sebebol-
muştu bu konu. Adalet Partisi diyordu ki; 
84 ncü ve 85 nci maddeleri o jzaman sadece bu 
hususa mahsus olmak üzere müdafaa etmiş ve 
ondan sonra unutmuş idi. O zaman diyorlardı 
ki, bu husus siyasi partilere mahsustur ve Sa
yın Feyzioğlu'nun biraz önce hangi nedenlerle 
getirdiği ve tamamen objektif ve o zaman da, 
şimdi de paylaştığım düşüncesini kendi görüş
leri içerisinde değerlendirerek diyorlardı ki, 
«Tabiî üyelerle, Cumhurbaşkanı Kontenjanı üye
leri grup kuramazlar.» halbuki İtalya'da ku
ruluyordu, Fransa'da kuruluyordu, Belçika'da 
kuruluyordu, Finlandiya'da kuruluyordu, is
veç'te kuruluyordu. Yani demokratik memleket
lerin hepsinde kuruluyordu. Yalnız, tabiî Demir
perde gerisi memleketler müstesna. Oralarda 
kurulamazdı. Oralarda bağımsızlar bir iki ta
ne numunelik olarak gösterilir, ama onlar grup 
kurma hakkına sahip değillerdir. Çok partili 
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hayatta demokratik meclislerin hiçbirinin içtü
züğü 10 dan fazla üyenin, yahut kendisinin tes-
bit ettiği üyelerin bir araya gelip grup kurma
larına mâni değil. Ancak, bâzı ölçtüler koymuş
lardı, zannedersem Sayın Feyzioğlu'nun da en
dişesi o idi Mahallî veya meslekî bâzı gruplar 
kurulmasını önleyici hükümler getirmişti. Yal
nız, Demirperde gerisi meclisleride beş on tane 
numunelik bağımsızlar getirir, fakat bunlar 
grup kuramazlar. Bunun ikinci örneği Hindis
tan'da vardır. Üçüncü örneğimi de sizler Türki
ye'de vereceksiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — 84 ncü, 85 nci maddeleri açıklıyor. 
Bunlar ne zaman oldu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet 
Senatosunda bunlar görüşüldüğü sırada. Boşu
na gayret etmeyin, söylüyorum; ben söyliyecek-
leıiuni söyliyeceğim, fikirlerimi ifade edeceğim. 
O bakımdan zahmet etmeyin, yorulmayın. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir Milletvekili) 
—, Çok mufassalsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitirdiniz 
mi efendim? izin verin konuşayım. Zaman is
rafına sebeboluyorsunuiz, 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili — 
Neron gibisin, Neron. Konuş ki, cevap vereyim. 

ıSIRRI ATALAY (Devamla) — Allah seni 
de Neron'un âkıibetinden koruya. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili); 
Küstah. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tabir çok 
ağır, küstah tabirini size yakıştıramadım. (A.P. 
sıralarından' gürültüler.) 

Bir şey demedim, ben de gayet nazik ola
rak kıymetli arkadaşıma yakıştıramadığımı 
söyledim, bir şey söylemedim. Karşılıklı çok na
zik ifadede bulunduk. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen burada karşılıklı sohbet üslûbu ile böyle 
konuşmaya devam etmiyelim ve gecenin geç 
saatinde şu işi başladığımız gibi sükûnetle bi
tirelim efendim. Esas olan budur yani. Bu ka-

, dar uzun konuşmak ve yeni yeni konuşmalara 
ve sataşmalara vesile verecek müdahaleler yap
mak meseleyi iğlâk eder, karıştırır arkadaşlar. 
Bu mecliste bir tatbikat var. Bir hesap yapılır
sa, müstakilleri Anayasanın saydığı yerin dı

şında bir yere koyamıyacaksınız. Bir hesap ya
pılırsa, müstakilleri koyacaksınız. Bunun iki
sinin de hukukî neticeleri olur. Böyle bir neti
ceyi Anayasaya, en uygun bir çözüm şekline bağ
lamanın birinci şartı birbirimizi iyi dinlemektir. 
ıBütün mesele bu, yani bu konuda titizlikle tek
rar tekrar söylüyorum ama Cumhuriyet Sena
tosunda müstakil bir kişi Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı olmuştur. Bugün bu karar alınırsa, 
Ibir Riyaset Divanında bu olmıyacaktır. Değişik 
misaller verilmiştir bu Mecliste. En uygun şekli 
Ibulabilmek için lütfen sükûnetle birbirimizi din-
liyelim. Sabırsızlara izin vereyim gitsin. Ama 
şu işi bitirelim hayırlısı ile. 

Buyurun Sayın Atalay. Siz de lütfen hülâsa 
ederek konuşursanız sizi daha kolay ve sempati 
ile dinlerler.. Arkadaşlar öyle söylüyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — önemli olanı 
fikirlerin ifade edilip zapta geçmesidir. Çün
kü, çok örnek gördük ki, meselede sempatik gö
zükme olumlu bir sonuç vermemektedir. Ka
rarlı bir grup karşısında sempati veya antipati-
lerin bir değer taşımadığı açıkça görülmüştür. 
Bu sebeple Sayın Başkan, eğer gerçekten sem
patilerin bir netice vereceğini bilse idim, yahut 
fikirlerin bir değiştirme yapacağını bilse idim, 
başka türlü konuşurdum. Ama kararlı bir grup 
karşısında ben daha ziyade zabıtlara geçmesi 
için ifade ediyorum. O bakımdan, bir sempati 
durumunda değilsem beni bağışlayın Sayın 
Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunda bu konu görüşül
düğü sırada Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
ilim adamlarının görüşlerine başvurdu. Anaya
sanın 84 ve 85 nci maddelerinde siyasi partile
re hasr mı gerekir; tamsayı karşısında oran si
yasi partilerin birbirine karşı olan oranı mı, yok
sa tamsayı mı nazarı itibara alınacaktır, diye 
soruldu, ilim adamlarından cevaplar geldi. Şim
di ben sizlere bu cevapları okumakla yetinece
ğim. Demin ifade ettim; görüşlerinizi değiştir
mek güç. Ama ilim adamlarının bu konudaki 
ifadelerini ara edeyim. 

istanbul, Ankara Hukuk fakülteleri ve Siya
sal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin görüş
lerini özet kısmından okumak zorundayım. 

Bülent Nuri Esen, ilhan Arsel, Minici Ka-
pani'nin 1963 yılında kürsüleri adına, - şahısla
rı adına değil. - Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
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Adalet Komisyonuna verdikleri cevabın özet 
kısmını okuyorum. Bir ilmî komisyon kurulmuş
tur. ilme değer verilip verilmediği bilinmiyor, 
ama bilmem... 

«Komisyonumuzun bir üyesine, profesör 
Savcı'ya göre, Anayasa, Başkanlık Divanının 
münhasıran siyasi parti gruplarının katılması ile 
meydana gelmesini gerektiriyor. Buna karşılık, 
komisyonun geriye kalan üyeleri, Anayasanın, 
böyle hasredici mâna taşımadığı, siyasi parti 
gruplarına ilgili meclisin tümüne nisbetle - dik
kat buyurun, birbirine oranı değil - siyasi parti 
gruplarına ilgili meclisin tümüne nisbetle, - şim
di getirdiğiniz birbirine oranı değil. - haiz ol
dukları kuvvet ölçüsünde Divana katılma hu
susunda sadece bir teminat sağladığı fikrinde
dirler.» 84 ncü maddeyi şimdi daha iyi anlıya-
Ibiliyor muyuz? 84 ncü madde de sizin dediğiniz 
gibi atfedici bir mâna mıdır; yoksa Sayın Fey-
zioğlu'nun Kurucu Mecliste getirdiği şekliyle 
evvelâ siyasi parti gruplarına bir teminat ve 
tümün nazarında haklarını evvele almaları, on
dan sonra bağımsızların ve diğer grupların da 
haklarının verilmesi midir? 

Şimdi, Siyasal Bilgiler Fakültesi idari ilim
ler Enstitüsünün görüşünü özetliyorum. «Mil
let temsil yetkisini Anayasadan almakta olan 
îbir kimseye bu yetkinin gerektirdiği faaliyetleri 
men etme ise Anayasa iradesinin zıddına tefsir 
teşkil eder. Anayasamızın 10 üyelik bir siyasi 
parti grupuna temsil olunma teminatı sağlarken, 
faraza 30 üyelik bir bağımsızlar grupunu tem
sil imkânından yoksun bırakmış bulunduğunu 
kabule imkân yoktur» Her halde Türkçe bun
lar. 

«Bu esası koyduktan sonra üyenin millî tem
sil görevini yerine getirmemesi neticesini doğu
racak bir mekanizma veya sistem düşünülmüş ol
ması mantıkla kabili izah olamaz» Anayasaya, 
mantığa hangisinin uygun, hangisinin aykırı 
olduğunu ilim adamları koyuyor. «Esasen bu 
husus Başkanlık Divanının terekküp tarzı hak
kında f akültemizce Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına daha 
önce sunulmuş bulunan raporda da belirtil
miş idi.» 

istanbul Üniversitesi 1 numaralı Esas Teş
kilât Hukuk Kürsüsü adına gelen görüş. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Nailî 
Kübalı mı? 

| SIRRI ATALAY (Devamla) — Mutlaka isim 
I öğrenmek istiyorsanız söyliyeyim; Tank Za

fer Tuna'ya. 
«Meclis içi çalışmaların adaletli bir niteliğe 

sahiboluşu Başkanlık Divanının tarafsızlığına, 
bu da müşterek bir kuruluşa dayandığına göre, 

j parti grupları evvelâ bu kuruluşa katıldıktan 
ve Divana seçildikten sonra geri kalan yerler-

I den belli sayıida temsilcilerin Divanın kurulu
şuna katılmasını sağlamak 84 ncü maddenin ge
niş yorumlanmasından çıkarılacak bir sonuç-

] tur.»' 
Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kuru

lu Komisyonu : «Siyasi parti grupları dışındaki 
üyelerin, bu arada bağımsızların durumu bah
simiz Anayasa hükmünün Başkanlık Divanına 

| katılmayı siyasi parti gruplarına hasretmediği, 
i - kırmızı nokta koyuyoruz - onlara Meclisin tü-
I mü karşısındaki - sanki bugün yapacağınız ka-
| rarı 7 sene önce düşünmüşler, zinhar demişler, 
| içtüzüğü değiştiriyorsunuz, yasaları değiştiri-
j yorsunuz, yeniden Türk kamu oyunda ve siyasi 
| hayatında bir gaile çıkaracaksınız, ama bunu 
j yapmayın diye 7 yıl önce bunu sanki bilerek 
i ilim adamları vermişler - tüm sayı önünde grup-
! lan oranında artırabilecek. Divan görevleri ile 
I grup dışı üyelerin durumu ayrıca incelenmek 
I ister» Cümleyi tekrar okuyorum. (A.P. sırala-
| rından «anlaşıldı, anlaşıldı» sesleri). «Katılma 
| hususunda sadece bir teminat sağladığı kabul 
| edilince parti grupları oranından artabilecek 
! Divan görevlileri ile grup dışı üyelerin durumu 
İ ayrıca incelenmek ister. Bu hususta şöyle bir hâl 
| tarzı uygun görülmektedir. Siyasi Parti grup-
! larmın Meclislerin tümü karşısındaki kuvvet-
| leri oranından artan Divan görevlerine siyasi 
j parti grupları dışındaki üyeleri arasından se-
I çim yapmak veya bu artan görevleri de yine 
j Meclisin, tümü karşısındaki - dikkat buyurun 

Meclisin tümü karşısında - oranları dairesinde 
siyasi parti grupları arasında dağıtmak şe
killerinden birine ihtiyaç hususunda ilgili Mec
lise takdir hakkını tanımak bugünkü Senato
muzda siyasi parti gruplarına mensup üye sa

rf yısı Senato tümünün takribi olarak 2/3 sidir. 
şu halde asgari bir nisbette Divan görevlerinin 
Senatodaki parti gruplarına oranları dairesinde 

j dağıtılması Anayasa icabıdır. 
I Artan 1/3 Divan görevlerine gelince; Senato 
I ıbunları isterse grup dışı üyeleri arasında seçim 
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yapar, isterse bu görevleri de yine oranları dai
resinde tekrar parti grupları arasında böler. 
Anayasa, Başkanlık Divanını siyasi parti grup
larına hasredici bir mâna taşımamakta onlara il
gili Meclisin tümü nislbeti ile haiz oldukları kuv
vet ölçüsünde Divana katılma hususunda sadece 
[bir teminat sağlamaktadır. Bu anlayışa göre 
bahis konusu Anayasa hükmü siyasi parti grup
ları dışındaki üyelerin Divana katılmaları ko
nusunu açık bırakmamıştır. Dolayısiyle siyasi 
gruplar oranından artan Divan görevlerinin 
grup dışı üyelere doldurmak veya oranlara göre 
partilerarasmda dağıtmak şıklarından birini ih
tiyar etmek hususunda seılbest bırakılmıştır» 
demektedir. 

Her halükârda kıstas siyasi parti gruplarının 
birbiri karşısında olan oranı değil, Meclislerin 
ayrı ayrı - Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi ayrı - Birleşik toplantının tamsayısı kar
şısında oranıdır. Evvelâ, burada bir mutabaka
ta varacağız. Ondan sonra bağımsızlara hak ta
nıyıp tanımama hususunda... O bir Anayasa 
hükmüdür. Bağımsızları Anayasanın tanıdığı 
haklardan mahrum kılmak, diğer taraftan da 
Adalet Partisinin iki Mecliste düşen oranını bu 
kez yeni bir karar ile suni bir şekilde çoğalt
mak için bir çaba içerisindedir arkadaşlarımız. 
Ümidedelim, temenni edelim ki, bundan önce bu 
şekildeki teşebbüs ve gayretler karşısına çıkan 
fikirlere itibar edilmedi. Ama bu kez lütfedin, 
Meclislerin çalışmalarında yeni bir anlaşmazlı
ğın yolunu ve kapısını acımayın. Türk siyasi) 
hayatında yeniden bir Anayasa Mahkemesinin 
önüne gidip, çoğunluğun bir gayretini bir kez 
daha Anayasa ve hukuk kuralları önünde geri 
döndürtmeyin. Bu sizin elinizdedir. Çoğunluk 
size verilmiş bulunmaktadır. Henüz çoğunluğu 
teşkil etmeksizin, ümidederiz ki, sağlam bir 
düşünce prensibi içerisinde Adalet Partisi men
subu arkadaşlarımız, Anayasaya, ilim adamla
rına, İçtüzüğe ve sayısını ifade ettiğimiz 3 ya
sanın hükümlerine göre bir karar verirler. Bu 
karar, ümidedelim ki, yargı niteliğinde olan 
soruşturma hazırlık komisyonu için tatbik edil
mesin. Eğer soruşturma hazırlık komisyonunu 
alacağınız bir karar ile kurduğunuz takdirde, 
biraz önce söylemiş olduğum sözlerin - Başka
nın ifade ettiği gibi - bâzı tahminler değil, bi
zatihi bir gayretinin açık ifadesi olduğunu ken
diniz göstermiş olacaksınız. Kapıyı sonra kapa-
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mak ve dizleri dövmek hiçbir şey ifade etmez. 
Önemli olanı, objektifin kaidelerine önceden 
bağlı kalmaktır. Bu bağlılıkta beraber olabilir
sek çok şeyleri rahatlıkla çözebiliriz. Saygıla
rımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evve
lâ bir açıklama yapayım. Bitlis Senatörü Sa
yın Orhan Kürümoğlu arkadaşımız, Başkanlığa 
bir önerge veriyor ve önergesinde; «Halen kür
süde konuşarak müzakerelere katılan Sayın 
ıSım Atalay'm Cumhuriyet Senatosu Başkanve-
kili olarak Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasına aykırı düşen bir durum meydana gel
miştir. Dikkatinize arz eder, sözünün kesilme
sine delâlet buyurmanızı arz ederim.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; biz birleşik top
lantı halindeyiz. Anayasamız, Birleşik Toplan
tı Başkanlık Divanı Millet Meclisi Başkanlık 
Divanıdır, demiştir. Bunun dışında, Cumhuri
yet Senatosu Başkanı dâhil, herkes Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesidir. Bu kürsüden Cum
huriyet Senatosu Başkanı da konuşur, Başkan-
vekili de konuşur. Bir yanlışlık yoktur. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Cumhuriyett Sena
tosu Bitlis Üyesi) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bu Cumhuriyet Se-
natosundaki tartışmanız sizin. Buradaki mese
lede Birleşik Toplantı vardır. Birleşik Toplan
tı Başkanlık Divanı Millet Meclisi Başkanlık 
Divanıdır. Millet Meclisi Başkanı veya Başkan-
vekillerinden birisi için bu itirazınız münakaşa 
edilebilir, düşünülebilir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Cumhuriyet Se
natosu Bitlis üyesi) — Kendi Meclisinin için
de ve dışında olmak üzere. 

BAŞKAN — Hayır efendim, burada T. B. 
M. M. üyesidir efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Cumhuriyet Sena
tosu Bitlis Üyesi) — Yanli burayı dış kabul et
sek dahi burada konuşmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuşabilir. 
Burada reyde verilebilir. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı da rey verebilir. Burası Birleşik top
lantıdır, 

Sayın Keskin söz istediniz. Bu sözünüzü he
men mi, yoksa Saym Nuri Kodaımanoğlu ve 
Sayın Gümüşoğlu da konuştuktan sonra mı 
istiyorsunuz?.. 
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Onlar konuştuktan isonra işitiyorsunuz. Peki 
efendim. 

'Buyurunuz Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve

kili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bendeniz çok kısa mâruzâtta bulunacağım. Bir
kaç cümleyi geçmiyecek. 

Bir hesabın naJsıl yapılacağı tartışılırken Yü
ce Meclisin matematikçi bir üyesi sıfatiyle bir 
noktayı tavzih etmekten kendimi alıkoyamadım. 
Mazide bununla ilgili .bir mâruzâtım da olmuş
tur. Orada atıfta bulunulduğu için, bu tavzi
hin zannediyorum daha doğru yolun bulunma
sında yardımcı olacak. 

Efendim, şunu belirtmek isterim. Oran he
saplarında ve genellikle matematikte bir hipo
tezi varsaydınız mı 'ondan sonra matematik sizi 
serbest bırakmaz; kaideler otomatik olarak yü-
ı ür. Şimdi, özellikle, Riyaset Divanımızın da 
(Lkkatine arz etmek istiyorum. Mesele şu nok
tada toplanır arkadaşlar. Bir faaliyete kimlerin 
katılacağını Anayasanın lafzına ve ruhuna bı
rakarak önce teıslbit etmek lâzımdır. Kimlerin 
katılacağı bir defa tespit edildi mi, ondan son
ra bu hesabın nasıl yapılacağı artık siyasi yo
rum meselesi değildir. Bir matematik metot me
selesidir. 

Simidi, nitekim 1 . 11 . 1969 tarihinde Riya-
ıset Divanının teşekkülü ile ilgili tartışmalar 
yaipıhrken bendeniz bu gerçeği söylemeye çalış
mış idim. Ve bir iki cümlesini aynen zabıtlar
dan tekrar ediyorum; «Riyaset Divanına müs
takillerin katılması öngörülmediğine göre oran
ların hesalbında müstakillerin hesalba katılması 
Lir. riyazi hatadır» demiştim ve onun hesapla
rını da bir açık örnekle arz etmiştim. 

Şimdi mesele yine aynı noktada toplanıyor. 
Bence Yüce Meclis bir soruşturma kurulunda 
siyasi partilerden başka müstakillerin de va
zife almaları gerekip gerekmediğine, Anayasa
nın lafzına ve ruhuna (bakarak bir hüküm koy
malıdır. Bu hüiküım bir defa kondu mu ondan 
sonra artık matematik metoda itaatle mükelle-
112.. Yani eğer müstakillerin bu işe katılamıya-
cağı yolunda bir hüküm verilirse oranlar siyasi 
partilerin toplamına yapılmak zorunludur. Eğer 
soruşturma kuruluna müstakillerin katılması 
Anayasanın lafzına ve ruhuna göre bir zaruret 
olarak görülürse o takdirde oranların hesabı 
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siyasi partilerin toplamına değil, müstakillerin 
ae sayılarının toplamına oranlanmalıdır. 

Şimdi, Yüce Meclisin konuyu dağılmadan bu 
noktada bir hüküm vermesi meselesi kalıyor. 
geride. Bendeniz Anayasanız lafzına ve ruhuna 
göre müstakillerin de bu konuda bir vazife al
maları gerektiği kanısındayım. Mucip sebepleri 
genellikle söylendiği için tekrar etmek suretiyle 
vaktinizi almak istemiyorum. Fakat kanaatimi 
arz etmek için değil, bir riyazi zarureti belirt
mek için söz aldım. Mesele bundan ibarettir. 
Konuşmayı daha çok, müstakiller böyle bir he
yette vazife almaya Anayasanın lâfzına ve ru
huna göre mecbur mudurlar, değil midirler nıok-
1 asında yapmalısınız. Bunu tesbit ettikten son
ra artık matematik de neye oran edeceğinizi gös
terir. Teşekkür ederim. Saygılanmlar. 

BAŞKAN — Teşekkür edebim. 
'Sayın Osman Gümüşoğlu. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Cumhuriyet 

Senatosu istanlbul Üyesi) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; belirli bir konu üzerinde bu 
derece vuzuha vardıkta* sonra akşamın bu 
saatinde uzunca bir konuşmanın yaratacağı an-
tipatiyi düşünerek sözlerime kılsaca nihayet ver
mek istiyorum. 

Yalnız, herşeyden evvel bir hususa bilhassa 
ibaret etmeye mecburum. Konu üzerinde söz 
alan bâzı arkadaşlarımızın, tahkikat komisyo
nundan bahis ile, Adalet Partisi Grupunun bu 
konuda maksatlı karar alacağını ima etmek su
retiyle, kamu oyunda, mensubu bulunduğum bir 
grupu mahkûm etmek çabalarım görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketin idare
sine memur edilmiş bir siyasi parti veya memle
ketin idaresine saJhibolan diğer siyasi partilerin 
bu türlü maksatlı hareketlerle âmme vicdanında 
mahkûm edilmiş olmaları ne kendilerine fayda 
getirir, ne de bu çatı altımda vazife alan muh
terem üyeleri sevindirecek bir hâdise yaratır. 
Fakat nedense muhtelif gruplara mensup bâzı 
arkadaşlarımız her vesile ile ayırıcı, bölücü bir
takım tahriklerin içindedirler, bunun maksat 
ve sebebi kendi şaihısi düşüncelerine bağlanmak
tı: n öteye bir mâna ve gaye taşıdığına da emin 
l ulunmamaktayım. 

Muhterem arkadaşlariim; mesele gayet ba
sittir. Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerinin an
lamı ve ona göre bir muamele tesisi bahis konu-
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'sudur. Siyasi parti gruplarının kuvvetleri ora
n c a göre Meclis faaliyetlerine katılacakları ve 
onandan nis'betinde bu faaliyetlere katılacakla-
riîıı âmirdir. Bunu, Sayın O. H. P. sözcüleri gibi 
anlamak da mümkündür. Yani Meclislerde bu
lunan. müstakil üyelerin de Meclis faaliyetlerine 
bir oran içinde iştirak etmeleri işi evleviyetle 
cazip görülebilir. Ama bu, bizzat kendilerinin 
umdukları ve mahzur mütalâa ettikleri ve Ada
let Partisi Grupunu suçladıkları meselelerde 
yanılmaktadırlar. Çünkü, müstakil adaylar Mec
lis Başkanlığına bir grup tarafından bildiriıl-
ımez. Yalnız kendileri aday olurlar ve Meclisler
de ekseriyeti elinde bulunduran grup içinden 
istediğini seçer. Yani bunda bir maksat aransa, 
evveliyetle bu maksadı istihsal için kendi işine 
yaradığı üyeye oy verir. Çoğunlukla onu mu
ayyen komisyona getirmek suretiyle istediği ga-
jeye ulaşır. Böylece diğer partilerin kuvvet ora
nında iştirakini de engellemiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu oranı bizzat 
Anayasa Mahkemesi bozmuştur. Bundan iki 
'sone evvel işçi Partisi JBaşIkanOık Divanına bir 
üye vermesini istemiş ve Heyeti Umumiye red
detmiştir. Âıma Anayasa Mahkemesi; kuvvet 
oranı burada hesaba alınmaz, evvelâ siyasi par
ti grupları yogan yegân iştirak edecekler, is
ter kuvvetleri az olsun, ister çok olsun, ondan 
,.conra oran nazarı itibara alınacaktır gibi Baş-
ıkanlılk Divaninin sureta teşkiline ait işçi ParltM-
îıin dâvaısı sonucu, içtüzük niteliğindeki Heyeti 
Uanumliye kararını iptal etmiştir. 

Bu itibarla siyasi partillerin Meclisin nıüret-
<tep adedine dayanan temsil yetkileri böylece 
Anayasa Mahkemesi tarafından berltaraf edil-
üîiiştir. Ben şahsan Meclislerde yer alan, mev
cut olan üyelerin, müstakil üyelerin bütün Mec
lis faaliyetlerinle bir Anayasa emri olarak ka
tılacakları fikrini reddetmemekteyim, fakat iti
bar da etmemekteyim, itibar etmemeımin sebebi; 
iadece inancım değil, Anaıyaisa Mahkemesinin 
Türkiye işçi Partisinin dâvası sonucunda ver
diği kararla ulaşılan vuzuhtur. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Başkan söz istiyen arkadaşımız 
var mı? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis Millet
vekili) — Ben istiyorum. 
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BAŞKAN — Var, Sayın Afkışık, »izin koli
nizi yazıyorum efendim. 

Buyurun Sayın Keskin, Adalet Partisi Gru-
pu adına. 

A. P. GRUPU ADINA SABRI KESKİN 
(Kastamonu Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
çok değerli üyeler; gecenin bu ilerlemiş saatin
de aslında uzun konuşmanın ne kadar man-
sıırlu olduğunun idraki içinde bir iki hususa te
mas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen hafta içinde 
grup temsilcilerinin iştiraki ile ıSayın Meclis 
Başkanımızın Riyasetinde yapılan toplantılar-
ıoa, mesele her türlü siyasi kanaatin dışında, 
Anayasamızın üstünlüğü prensibinden hareket 
edilerek parti grupları görüşlerini tesbit etme
ye çalışmışlardır. 

Yine hemen ifade etmek isterim ki, benden 
evvel konuşan arkadaşım da bu noktaya değin
diler. Adalet Partisi grupları olarak biz bir art 
niyetin içinde değiliz. Sayın Sim Atalay'ın de
diği tarzda Meclis, daha doğrusu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hazırlık Soruşturma Komis
yonunda Adalet Partisi gruplarının daha bü
yük ölçüde temsil edilmesi noktasından hareket 
etmek için bu görüşleri ortaya koymuş değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önce konuşan 
hatipler bir ölçüde bunu ifade ettiler. Kendile
rinin müdafaa ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mürettep sayısı üzerinden bu hesap 
yapılsa, hem Senato kanadında, hem de Meclis 
kanadında ekseriyette bulunan siyasi partinin 
elbette ki, komisyonda da ekseriyette olacağı 
her türlü izahtan vareste bulunmaktadır. Ne 
olacaktır. Sırrı Atalay'ın dediği usul kabul edil
diği takdirde? Hemen ifade edeyim muhterem 
arkadaşlarım, bizim Anayasamız birbirinden 
ayrılmıyacak şekilde iki prensibi birlikte va'-
zetmiştir. Anayasa Mahkemesinin denetiminden 
geçmiş karara göre de bu iki prensibin birbi
rinden ayrılmadan tatbiki icabetmektedir. 

Bunlardan birincisi; mutlaka Başkanlık Di
vanlarında ve komisyonlarda bütün siyasi par
tilerin temsili zarureti, 

ikincisi; yine aynı prensibin ışığı altında, 
siyasi partilerin kuvvetleri oranında komisyon
larda ve Başkanlık Divanında temsili zarureti. 
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{BAŞKAN — Siyasi parti gruplarının. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SAB-

Rİ KESKİN (Devamla) — Siyasi parti grupla
rının komisyonlarda ve Başjbakanlık Divanında 
temsili zarureti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki prensibi 
birlikte mütalâa ettiğimiz takdirde, komisyon
lar bu prensipleri tahakkuk ettirecek tarzda 
teşkil edileceklerdir. Bugünkü müşterek içtü
züğümüze göre, Senato kanadından Hazırlık 
Soruşturma Komisyonu için üç, Millet Meclisi 
kanadından üç üyenin iştiraki ile altı kişilik 
bir komisyon kurulması zaruri iken, içtüzük 
böyle söylerken, demin işaret ettiğim Anayasa
nın üstünlüğü prensibinden hareket edilerek 
bugüne kadar Başkanlık Divanımız daima, mut
laka siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranın
da bu komisyonlarda temsilini nazara aldığı 
için, bazan komisyonlar 8, bazan 10, geçmiş tat
bikatta da bazan 18 üyeden kurulmuştur. Eğer 
Sayın Atalay'ın savunduğu prensipten hareket 
ederek nesap ona göre yapılacak olursa, hiç 
ümide kapılmasınlar ortaya çıkan durum şudur 
muhterem arkadaşlarım, bizim art niyetimiz ol
madığını göstermek için bunu bilhassa söylüyo
rum. 22 kişilik Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun, 22 Mşi olması lâzımgelir. Kuvvetler ora
nına göre, bu 22 kişilik komisyonda 12 üyeliği 
Adalet Partisi gruplarına verilmek lâzımdır, 3 
tane üyenin de müstakillerin temsili mümkün 
olsa idi, müstakillere verilmek lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel gö
rüşen arkadaşım ifade etti, biz böyle bir niye
tin içinde olsak bu bizim daha çok işimize ge
lir. Sayın Paksüt de ifade ettiler. 22 kişilik ko
misyonda bizim güvenebildiğimiz, çoğunluk 
elimizde olduğuna göre, komisyon azalarını 
biz seçeoeksek, seçimle olacaksa bu iş, 3 tane-
sıini die daha çok güvendiğimiz arkadaşlardan 
seçmek suretiyle 15 kişıilik ekseriyeti elde et
memiz üstten bile değildir. Ama biz bu yola 
gitmiyoruz muhterem iarkadaşlarım. Biz, sözle-
iTİTfflîn başında Ifadıe ettiğini gibi, Anayasanın 
84 ncü ve 85 noi raııaddeelri ne şekilde anlaşı
lır. Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde 
çok tartışıldı bu iş Millet Meclisi kanadımız bu 
tartışmaların ışığı aütmda bu meseleyi kanana 
bağladı. 

Daha fazla zamanınızı laümajk istemiyorum. 
Bizim Anayasamızın 84 ncü maddesi, 85 noi mad

desi mutlak mâna ifade eder. Bu mutlak mâna
ya göre, Riyaset Divanlarında ve komisyonlarda 
bağımsızların temsili mümkün değildir. Mün
hasıran ve muhasıran siyasi parti gruplarının 
onanları nisbetinde temsili bahis mevzuudur. 
Millet Meclisi içtüzüğü yapılsa ddi mutlaka 85 
noi maddeye göre bu âmir hükümler nazara alı
narak bu tüzüğün hazırlanması doabederdi. 

Anayasanın 94 ncü maddesi bağımsızlara 
yalnız ve yalnız, hepinizin bildiği gibdı Bütçe 
Plân Karma Komisyonunda temsil imkânını 
bahsetmiştir. Eğer Anayasamız, diğer komis
yonlarda ve B&şıkanlık Divanında müsttakille-
rin temsıiil edileceğini öngörise idi, Anayasa va-
zına zühul 'isnadedalemiyeceğine göre, pekâlâ 
siyasi parti grupları ve müstakiller kuvvetleri 
oranında Başkanlık Divanlarında veyahut da 
komisyonda teımısıil edilir, hükmünü getirirdi. 
İstisnaların tefsiri de mümlkün değildir. Yal
nız bu görüş Adalet Partisi Gruplarının görüşü 
de değildir muhteerm arkadaşlarım, Sayın Gü
ven Partisi temsilcisi de biraz evvel huzurunuz
da görüşlerini ifade ettiler. 

Demek ki Parlâmentoda grupları bulunan 
iki «iyıasd partinin görüşü bir noktada birleş
miş olmaktadır. 

Ben daha fazla zamanınızı almamak için bu 
işin detayına girmiyorum. Aynı meseleleri 
Millet Meclisinde uzun müddet detayla konuştu
ğumuz içiiıı, burada bunların tekrarı dahi, ko
nuşana da, inleyenle de büyük sıkıntı vermek
tedir. 

Bis görüşlerimizi her türlü art niyetin dı
şında, tamamen Anayasa açısından linanarak 
İfade eıttiğimıizi bir kere daha tekrar ederiz. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sımalarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim iki tane (kifayet öner
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mevzu' üzerinde sayın 

üyeler kâfi derecede konuşmuşlar ve durum da 
tavazzuh eylemiştir. 

Kifayeti müzakere kararı verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hilmi Biçer 
Sinop Milletvekili 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir Milletvekili 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Oylamadan evvel, mühim mevzudur, çoğunluk 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, «çoğunluk yoktur» 
dernek için de 5 kişilik bir nisap lâzımgeli-
yor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Ama ekseriyet yok, nasıl olur? 

BAŞKAN — Oylama bitti, oyladık efendim. 
Kifayet de kabul edildi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi durum şu olu
yor: Bu oranların tesbitinde siyasi parti grup
larının birbirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin edil
mek maksadiyle, siyasi parti grupları üye sayı
larının toplam rakamı oran hesabında esas tu
tulur. Eir görüş budur. Bu görüş Adalet Par
tisi ile Güven Partisi temsilcilerinin grupları
nın birleştiği görüştür. Şimdiye kadarki tatbi
katımızda da aykırı olmak sebebiyle evvelâ bu 
hususu oylarınıza arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sözden evvel galiba «ekseri
yet yok» diyenler var. 

Şimdi bu 10 kişiden ibaret olması hususu
nu oylarınıza sunuyorum... 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık, 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül, Manisa Mil
letvekili Veli Bakirli, Adıyaman Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz, Elâzığ Milletveldli Mehmet 
Aytuğ ayağa kalkmak suretiyle ekseriyetin ol
madığını ileri sürdüler.) 

BAŞKAN •— itiraz mı ediyorsunuz efendim? 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 

Ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Oylamadan evvel ekseriyet var 
mı, yok mu bakacağız. 
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Bu okuduğum kısmı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıraların
dan, «ekseriyet yok» sesleri.) 

Arkadaşlar, iki kişi kalkıyorsunuz ayağa. 
Halbuki 5 kişinin itiraz etmesi lâzım. Geçen de
fa da bir kişi kalktınız, onu da saysam üç eder, 
efendim. İçtüzükteki nisap budur. Yani bir ar
zunuz varsa sarahatan bunu ittifakla yapsay
dınız olurdu efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu kabul et
tiğiniz esasa göre Meclisimizdeki soruşturma 
komisyonlarının üye adedinin 8 verine 10 olma
sı icaibediyor. Bu 10 üyenin 6 sı A. P. ye 3 ü 
0. H. P. ye 1 si de G. P. ye düşüyor. Böyle
likle bütün gruplar hem iştirak etmiş oluyor, 
hem kuvvetleri oranında iştirak etmiş oluyor
lar. 

Şimdi üyelerin 10 kişiden soruşturma komis
yonlarının,... 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars üyesi) — Hangi komisyon, bütün komis
yonlara mı karar alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Şöyle bir durum var efendim. 
Bütün soruşturma komisyonlarının 10 üyeye 
iblâğı. Çünkü daha evvel Meclisimizin aldığı 
bir karar var. Heyeti Umumiyelerde grupların 
adedinde bir değişiklik olursa bu derhal orana 
intikal edecektir diye bir karar var. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Söz rica ediyorum. 

Buyurun oturun lütfen. 
5 arkadaşımız, hem de bir oylama sırasın

da bu kere de tam isabetle beyan ettikleri için, 
Ydklama yapacağız. 

SABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Sayın Başkan, o beş kişinin isimlerinin zap
ta geçmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O olur. Siz rica etmeseniz de 
o zapta geçer efendim. 

Şimdi, efendim isimler okunmak suretiyle 
yoklama yapıyoruz;. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Ben de 5 kişiye iştirak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sim Atalay da 5 kişi
nin içine dâhil olduğunu söylüyor. 

II - YOKLAMA 
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Senatörlerden başlamak suretiyle isimleri 
okuyorum. 

(Yoklamayı «otomatik cihazla yapın» ses
leri.) 

Peki arkadaşlar, otomatik cihazla yapalım. 
Yalnız arkadaşlarım otomatik cihazla yok

lama yapılırken herkesin yerinde oturması lâ
zım. Herkes yerinde oturacak, ayakta dolaş
mak yok. 

Şimdi 5 arkadaşımızın sonradan Sayın Ata-
lay'ın da iştirakiyle 6 arkadaşımızın «Ekseri
yet yok» demeleri üzerine durumu kontrol et
mek için yoklama yapıyoruz. 

Yoklama otomatik cihazla yapılıyor, sayın 
arkadaşlarımızın beyaz (kabul) düğmelerine 
anahtarlarını çevirerek basmalarını rica ede

rim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Tamam oylama işlemi bitmiş

tir. 
Efendim, buradaki göstergede ekseriyetin 

olmadığı görülüyor. Biraz sonra oradaki tab
loda yazacak ve sizler de göreceksiniz. Yalnız 
biraz beklemeniz icabediyor. 

Efendim, buradaki tabloda ekseriyetimiz 
yok. Yani 317 kişi olmanız icabediyor, yok. 
Orada 995 yazıyor. Yanlış oldu her halde ra
kamlar. Buradaki tablo doğru. Ekseriyetiniz 
yok;. Onun için Birleşik Toplantıya devam et
miyoruz. 

Birleşik Toplantıyı kapatıyorum. 
Kapanma saati : 20,25 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
18 NCt BİRLEŞİM 

15 . 7 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI 
1. — İçişleri <eski Bakanı Faruk Sükanı 

hakkındaki 10 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun, görev süresinin Genel Kurulca 
uzatılmasına rağmen henüz bir karara varama
dığı ve yeniden bir komisyon kurulması icabet-
tiğine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
{9/10, 3/56) 

2. — 14 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonun görev süre
sinin bir ay daha uzatılması hakkındaki tezke
resi. (9/14, 3/57) 

3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki' bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonu Başkanbğı tez
keresi (9/2. 3/58) 

4. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetmer'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Sezgin hakkındaki Önergesini ince
lemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna dair Başkanlığın açıklaması (9/3) 

5. — Zonguldak efeki Milletvekili' Ekmel 
Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret bakanları 
Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırhk Komisyonuna dair 
Başkanlığın açıklaması (9/4) 

6. — Aydın eski MiKtefcvekâli Reşat özarda'-
nm, Başbakan hakkındaki önergesini incelemek
le görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
dair Başkanlığın açıklaması (9/5) 

7. — Adam. eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırhk Komisyonuna dair Başkanlığın açıkla
ması (9/9) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 neü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'niıs 

İkine; Beş Yıllık Plân döneminde Kalkınma 
Fonu adı altında harcanması lâzımgelen meblâ
ğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu 
iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi (9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. „ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLÎS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE ÎLGİLl KONULAR 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T.B.M. Mec« 
ligi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarmea eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

(Devamı arkada) 



2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de Türkiye öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski iç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 12 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/12) 
(>S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1975) 

3. —- Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii idare 
Meclisi Âzalığma tâyini ve bilâhara G-ima idare 
Meclisi Âzalığma getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
si şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, eski Ticaret bakanları 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/6) (S, Sayısı : 65 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahinıöğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle müca
dele konusunda. Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1970) 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ti
caret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner

gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yük
sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddi
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı Ilhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 .1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan F-onuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi 
S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

8. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş-

' turmanm yürütülmesi hakkında Başbakanlık -
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla
mıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 30.5.1970) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. Bv M. Meclisi S. 
Sajası • 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 


