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KANU N 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1510 Kabul tarihi: 10/1/1972 

Madde 1 —• 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve
lin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci ahdî münasebetler yollukları bölü

münün 12.911 inci (Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 150.000 lira ek ödenek veril
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Millet Meclisi Başkanı ve Maliye Bakanı 

yürütür. 
12/1/1972 

A n a y a s a M a h k e m e s i K a r a r l a r ı 
Esas Sayısı : 1971/1 (Parti kapatılması) 
Karar Sayısı : 1971/1 
Karar günü : 20/5/1971 
(Davayı açan : Cumhuriyet Başsavcılığı 
Davanın konusu : Millî Nizam Partisinin, 6418 sayılı Siyasî Partiler 

Kanununun dördüncü kısmında yer alan 92., 94., 97. ve 101. maddelere 
aykırı faaliyetlerde bulunulması ve bu faaliyetleri onaylar nitelikte ka
rar alınmış olması nedeniyle aynı kanunun 111. maddesinin 2 sayılı 
bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi istenilmiştir. 

I — CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İDDİANAMESİ : 

Cumhuriyet Başsavcılığının 5/3/1971 gününde Anayasa Mahke
mesi kaydına geçen 4/3/1971 günlü, Esas : S. P. 1970/3 - İddianame : 
S. P. 1971/1 sayılı iddianamesi şöyledir : 

Davacı : Kamu hakları 
Davalı : Millî Nizam Partisi 
Davanın konusu : 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 4 üncü 

kısım hükümlerine aykırılık. 

O L A Y : 
26 Ocak 1970 tarihinde, merkezi Ankara'da olmak üzere kurulan 

Millî Nizam Partisinin çeşitli il ve ilçelerdeki kuruluş ve açılış toplan
tılarında yapılan konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ile 
belirtilen lâiklik ilkesine aykırı davranışlarda bulunulduğu yolunda ba
sında yayınlanan haberler üzerine Siyasî Partiler Kanununun 4. kısım 
hükümleri çerçevesinde gerekli inceleme yapılmıştır. 

Y A P I L A N İNCELEME : 
Bağımsız Milletvekili Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafın

dan Millî Nizam Partisi adı ile yeni bir siyasî parti -kurulduğu bir kı
sım basm haberleri arasında görülmekle, parti genel başkanlığına gön
derilen 3/2/1970 gün ve 754 sayılı yazımıza verilen 23/2/1970 gün ve 
13 sayılı cevapta, Millî Nizam Partisinin Genel Merkezi Ankara olmak 
üzere 26 Ocak 1970 tarihinde kurulduğu bildirilmiş, tüzük ve program 
gönderilmiştir. 

9 Şubat 1970 günlü bir kısım basında, Ankara'da Büyük Sinemada 
8/2/1970 günü yapılan ilk kuruluş toplantısı ve bu toplantıdaki konuş

malarla ilgili olarak yayınlanan haberler üzerine 10/2/1970 gün ve 760 
sayılı yazımızla önce Ankara Emniyet Müdürlüğüne ve sonra da An
kara, Samsun, İskenderun, Karabük, Safranbolu, Çorum, Çanakkale, 
Tekirdağ, Kırklareli, Bafra, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Altın
dağ C. Savcılıklarına gönderilen talimatlara verilen cevaplarla eklerin
den. Millî Nizam Partisinin bu il ve ilçelerdeki açılış toplantılarında ya
pılan konuşmaların bir kısmının ses alma araçları ile tespit edilip çö
zümlenmiş yazılı metinlerinin gönderildiği, bazı konuşmaların yetkili 
mercilerce tayin edilen hükümet komserleriyle güvenlik memurları ta
rafından düzenlenen tutanaklarla tespit edildiği ve bir kısmının da C. 
Savcılıklarınca yapılan hazırlık soruşturmaları, tanık beyanları ve fez
lekelerle teyit edildiği görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen 12/8/1970 gün ve 1970/3 
sayılı yazımızla Millî Nizam Partisinin kuruluş toplantıları konusunda 
delil niteliği taşıyan belgelerin gönderilmesi isteğimize verilen 
28/8/1970 gün ve 128939 sayılı cevapta, bugüne kadar Genel Müdürlüğe 
intikal etmiş delil niteliğinde belge ve bilgi mevcut olmadığı ifade olun
muş ise de, 28/12/1970 gün ve 999 sayılı yazımıza verilen 30/12/1970 
gün ve 892 sayılı cevaba ekli dosyada Ankara, Adana, Ağrı. Bursa, 
Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, istanbul, İzmir, Erzurum, Kay
seri, Konya, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Urfa, 
Van ve Zonguldak illeri ile bir kısım ilçelerinde yapılan kuruluş ve açı
lış toplantılarındaki konuşmaların ses alma araçları ile tespit edilmiş ve 
çözümü yapılmış yazılı metinleri gönderilmiştir. 

Partinin 24/1/1971 tarihinde Ankara'da toplanan birinci büyük 
kongresi ile ilgili olarak 26/1/1971 günlü yazımızla istenilen hususlara 
da Emniyet Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 1971 gün ve C/158 sayılı 
ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün; 28/1/1971 gün, 8723 sayılı yazı
ları ile cevap verilmiş, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Trab
zon i l , Çankaya, Yenimahalle ilçe ve birinci büyük kongreleri tutanak
ları ile konuşmaların ses alma aracmdan çözümlenmiş yazılı metinleri 
gönderilmiştir. 

İncelenen bu konuşma metinlerine göre : 
Millî Nizam Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın; 
1 — 8 Şubat 1970 tarihinde Ankara'da Büyük Sinemada yapılan 

toplantıda (C. 1. E. 1.) partinin açılışım kutladıklarını ifade ettikten 
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sonra «biraz önce sizlere M . N . P. kurucuları takdim olundu. A m a siz
den niçin saklayalım, niçin part imizin hakikî kurucularını bu i lk açılış 
gününde zikretmiyelim. Açıkça ilân ediyorum k i , bizim partimizin ku
rucuları Sultan Fa t ih Hazretleri, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan Mlirat, Sultan Melikşah, Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi, Nizamül-mülk, A k -
şemseddin, Sultan Yavuz, Kılıçarslan, A l p Ars lan, Gelenbevî Hazret ler i 
ve Sultan Hamit'dir» (S. 6) demiş ve partinin kuruluş beyannamesinden 
pasajlar okuyarak konuşmasmı bitirmiştir. 

2 — 31/5/1970 günü Karabük İlçesinde, Site Sinemasında (C. 1 - E . 
3) «Esselâmünaleyküm» diye başladığı konuşmasmı 150 yıl önce Sela
nik'te Kurulmuş Hareket Ordusundaki subaylar kandırılmış ve Sultan 
Abdülhamit Han tahttan indirilmiştir. M . N . P. Mi l le t in iman davasını 
kendisine şiar edinmiştir. Türkiye'de bugün üç yol vardır. B i r inc i yol, 
solculuk, sonu Komünizm yolu. B u yolda O H . P.; İkinci yol kozmo
polit masonluk yolu. B u yolda A . P. levhası var. Üçüncü yol M . N . P. 
yolu - bu yol sağı temsil eder. Hak yolu iman yolu. Önümüzdeki seçim 
sonunda, yani 1973 yılında sizleri Ayasofya Camiinde namaz kılmağa 
davet ediyorum. (S. 2) demek suretiyle bitirmiştir. 

13 —. 18/1/1970 günü, Boyabat İlçesinde Sümer Kahvesinde (O 1., 
E . 3) «Esselâmünaleyküm Müslüman Kardeşlerim» diye başladığı ko
nuşmasında «Türkiye'de sekiz parti olduğunu, kendilerinin bunlardan 
ayrı bir part i olduklarını, A. P. ve C. H . P . gibi sağcı ve solcu diye 
mil leti kandırmayıp Türkiye'ye yeni bir müslüman partisi kurulmasının 
lüzumuna hissederek M . N . P. n i kurduklarını» söylemiştir. 

•4 — 9/7/1970 tarihinde Tekirdağ'da, Çankaya Kahvesinde yaptığı 
konuşmada (C 1., E . 5) «Dünya üzerinde kalkınma hızı en fazla olan 
devletin İsrail ve Japonya olduğunu, bu i k i devletin dine karşı i t ikat 
ve saygılarının büyük olması ile ka lkmma hızını elde ettiklerini, i k t i 
dara geldikleri zaman blirayı müze halinden çıkarıp cami haline so
karak i lk Cuma namazını topluca kılacaklarını» söylemiş ve beraberinde
kilerle Rüstem Paşa Camiine giderek akşam namazında imamlık görevi 
yapmıştır. 

5 — 6/1Û/1970 günü Kırklareli'nde İnci Sinemasında yapılan top
lantıda (C. 1., E . 71 «Millî N i zam Part is in in diğer partilerden farklı 
bir çok yönlen bulunduğunu, esasen bir nizam ve düzen içinde çalışma 
gayesini güden teşkilâtlarının kanunlar muvacehesinde böyle bir part i 
adı almak zorunda kaldığını, kendilerinin dinine, örf ve âdetlerine bağlı 
imanlı müslümanlar olduklarını, Avrupalılaşmanın anlamını bulama
dığını, bir kadının kocasından boşanmak için i k i şahidin kâfi geldiğini, 
Medenî Kanunun bir kadına kocasından izinsiz çalışmak hakkını ver
diğini, kendilerinin millet olarak bin yıllık hak yoluna döneceklerini» 
(S. 7 -9 ) söylemiştir. 

|0 — 17/9/1970 tarihinde Bafra 'da Cumhuriyet Meydanında yaptığı 
konuşmada (C. 1. E . 8) «M. N . P. nin herkesin anladığı manada bir 
part i olmadığını, teşkilâtlanmak ve maksatlarına ulaşabilmek amacı ile 
part i adını aldıklarını, kanunî mecburiyetle part i adı altında toplandık
larını, fakat hakikatta part i olmadıklarını, Avrupa ve Avrupalılığın ba-
tıllık, Avrupalının teharet dahi bilmiyen hipiler olduğunu, elli yıllık ba
tıl devreden kurtulup 1000. yıllık hakka teslimiyet devrine geçeceklerini» 
ifade etmiştir. 

7 — T/10/1970 günü, Edirne'de Ayvazoğlu Sinemasındaki konuş
masında (C. 1., E . 9) sık sık «Millî N i zam Harekâtı» ndan söz ettikten 
sonra «Millî Nizamın programının lalettayin b i r broşür gibi okunmama
sını, kalp gözüyle okunacağını, söyleyen sözlerin altında büyük manalar 
yattığını, bu mananın ne olduğunu anlayacak feraseti Cenabı Hakkın 
verdiğini (S. 4) seçimle idare edilmeye başladığımız ell i senedenberi 
mil let olarak batıl yola sürüklenildiğini, benzemek istediğimiz Avrupa
lının yıkanmasını bile bilmediğini, elli senedenberi s iz i avrupalılaştıra-
cağız, sizi benzeteceğiz dedikleri insanların memleketimize geldikleri 
zaman gördüğümüz bitl i turistler olduğunu, kodamanlarının yüz numa
rasında su olmadığını, batıl idarenin yaptığı yolun çamur olduğunu, Os
manlılar, Selçuklular zamanında yapılmış eserlerin halâ mevcut oldu
ğunu, en mükemmel kumaşların Cennetmekân Sultan Hami t tarafından 
yaptırılan fabrikalarda dokunduğunu, manevî halimizdeki perişanlığın 
da elli «enelik ters gidişin neticesi olduğunu, bu batıl, yanlış yoldan 
hakka dönmek için Millî Nizamın kurulduğunu (S. 7-9) Yeşilköy Hava
alanından Hacca gitmek isteyen bir isinin Hacca gidecek tayyare durur
ken, Moskova'ya, Kızıl Çin'e, Tel-Aviv'e, Or ta Asya 'ya gidecek diğer 
sekiz tayyareye elbette binmiyeceğini (S. 12) C. H . P. n in sola, Komü
nizme giden yolda, A. P. nin Masonluk yolunda, Millî N i zamm bin yıl
lık hak yolunda bulunduğunu Anadolu'da namaz kılan insanın başına 
vurulduğunu, bu memleketi namaz kılan insanın sömürmediğini, aksine 
sömürüldüğünü, vergilerin zenginlerin değil fakir halkın sırtına yüklen
diğini, S. (115 -17) başını örten öğretmen hanımların mektepten kovul
duğunu, halbuki bu hanımlara en büyük takdirnamenin verilmesi ge
rektiğini, vaktiyle O H . P. nin çarşaf 'giyenler ve peçe takanlarla uğ
raştığı, gibi A . P. n in de öğretmenlerin foaşörtmesi ile uğraştığını, 

tek tip mektep diye kız ve erkek çocukları lisenin son sınıfına kadar 
aynı sırada oturtup ahlâksızlığı öğütlediklerini, bira içki değildir 
diye camiler civarında içki sattırdıklarını, milletin kültürünü tahrip 
için Kültür Sarayı denen t iyatro yaptıklarını, turizm bahanesiyle 
memlekette 85 tane kil ise inşa edildiğini (S. 20) ama cami tamiratma 
para veıilmed-'ğini, hastanelerde tohum bankası açıp sun'i i lkah için 
Amer ikan tohumu getirildiğini, İslâm Enstitüleri bütçesine bir kuruş 
koyarlarken edepsiz yetiştirmek için i k i tane bale mektebi kurduklarını 
(S. 21) evinde dinî kitap okuyanların tutuklandığını, Kur 'an kursları
nın kadrolarını ortadan kaldırmak için sinsi tertipler hazırlandığını, M i l 
letin her şeyi anladığını, tekrar hakka dönüp tarihî mahrekine otliraca
ğını (S. 22) Millî N i zam denince liselerde okutulan sosyoloji ve ahlâk 
kitaplarının yerine Etfendimizin Hadis-i Şerilf k i taplannm, îmam-ı G a 
zali, îmam-ı Rabbanî Hazretlerinin k i tap lannm okutulacağını, (S. 23 -
24) ahlâksız yetiştiren bale mektebi açmayacağmı, Millî Nizamcı olarak 
şahadet bayrağı altında toplanmanın mecburî olduğunu, (S. 26) bu ka 
dar şehit ve evliyanın büyük eserleriyle Ed i rne 'n in tapusunun Millî N i 
zama ait bulunduğunu, halkçıyım diyen b i r adamın başı düşük olacağı 
için ona, demek batıl yola hizmet ediyorsun, bir an evvel tövbe et, gel 
Millî N i zama katıl tavsiyesinde bulunmanın gerekli olduğunu, besmele 
ile Millî N i zama kaydolmak gerektiğini, Millî N i z am ikt idara gelince 
Sultan Fat ih ' in yaptığı g i b i Ayasofya'yı açıp i l k Cuma namazının be
raberce Kılınacağını (S. 27) Millî N izamla Sultan Fa t ih Hazretlerinin 
imanı, aşkı ve azminin yeniden ikt idara geleceğini, Millî Nizamın şa
hadet işaretinin manasının çok büyük olduğunu, bu işaretin ne oldu
ğunu bilmeyen varsa ve yapamıyorsa öğrenince eve gidip tövbe ede
ceğini» (S. 28) ifade ile topluluğa şahadet parmaklarmı kaldırtarak söz
lerini tamamlamıştır. 

8 — 13/11/1970 günü Kocaeli 'de (O 1. E . 10) «Ortak Pazar» ko
nulu konferansında «Memleketteki ahlâksızlıkların Millî N i z am Part is i 
nin ikt idara gelmesiyle kalkacağı ve eskisi gibi şerefli, ahlâklı, müslü
man bir Türk Devletinin teşekkül edeceğini» söylemiştir. 

*9 — 13/11/1970 günü Sapanca'da yaptığı konuşmada (O 1. E . 11) 
Millî N i zamm bir hak davası, diğer parti lerin de batıl ve şer ol

duklarını ifade ettikten sonra, Millî N i zamm işaretinin tekbir olduğunu 
belirtmiş ve sözlerini herkesi ayağa kaldırıp parmaklarmı da uzattır
dıktan sonra «Yarabbî Millî Nizamı, evliyaların duasmdaki idarenin bu 
memlekete gelmesine vesile kıl, âmin, Yarabbî sen Millî Nizamın bü
tün Sapancalı ve mil let imizin dünya ve ahiret bütün saadetine vesile kıl 
âmin.» duası ile bitirmiştir. 

10 — 3/1/19171 günü Samsun i l kongresinde (C. 1. E . 14) 
«Müslümanlık yolunun hak, yahudil ik ve hiristiyanlığın din oldu

ğunu, nıüslümanlığın diğerlerinden farklı olarak Al lah ' ın indinde tek 
din ve hak olduğunu, müslümanlığm hakkı, diğerlerinin ise batılı gös
terdiğini. Millî Nizamın da adının part i diğerlerinin de adlarının part i 
olduğunu, ama Millî Nizamın hak, öbürlerinin ise batıl bulunduklarını, 
bu farkın ise nereden geldiğini Cenabı Hakkın kalbine hidayet ve mer
hamet verdiği kimselerin bi ldiklerini ve konuşmaya lüzum olmadığını 
(S. 3) Bugün Türkiye'de hak i l e batılın mücadelesinin yapıldığını, Tür
kiye'deki manevî harpte hak cephesinin (bir, batıl cephesinin 72 fırka 
olduğunu, tek hak cephesinin de Millî N i zam bulunduğunu, Millî N i zam
dan başkasına hizmet etmenin yahudi askerliği olacağını (S. 5) Ortak 
Pazara girmenin, İslâm Aleminin başı olan Türkiye'yi hristiyan paza
rında eritmek demek olduğunu, çocuklarımızı mektebe alıp putperest
l ikten başlayıp her türlü Haham kitabmm fikriyatını okutarak zehirle-
leyen bugünkü maarif i kökünden değiştireceklerini, Masonluk teşkilâtı 
1909 yılında Sultan Hamit cennetmekân'ı tahtından indirmeseydi onla
rın zihniyeti yürüseydi Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük otomobil 
fabrikalarına sahip olacağını, 60 yıldan beri gâvurun tatbikatçılığı i t i 
yadına Düşüldüğünü, (S. 6) Cenabı Hakkın, hakkın yanında batılı da 
yaratmış olmasının insanların cihat etmesi nedenine bağlı olduğunu 
('S. 12) Cenabı H a k k m sanayi ve iktisadın en iyi lerini müslümanlara 
verdiğini, Müslüman memleketleri aralarında Ortak Pazar yapılırsa is
tihsalin gâvlira satılacağım» (S. 13 -15) ifade etmiştir. 

,11 — 7/9/1970 günü Ağrı'da yaptığı konuşmada : (C. 2. E . 11) 
«Milletin yeniden 1000 senelik hak yoluna döneceğini, diğer part i 

lerin milleti imandan ve ahlâktan yoksun ettiklerini.» 
12 — '30/6/1970 günü Diyarbakır'da yaptığı konuşmada (C. 2. 

E . 12) 
«Millî N i zam Part is inin görüşünün hakkı getiren, batılı yok eden 

görüş olduğunu, M . N . P. n in 4 aylık b i r çocuk gibi olduğunu ve bu 
çocuğun terbiyesini ve gideceği yolu öğrenmesi için Akşemseddin Haz
retlerine teslim edildiğini, Cenabı Hakkın aziz Mületimizi, Adem Aley-
hisselâmdan beri muhtelif peygamberler vasıtası ile insanlığa gönder
diği hak yolunun bin seneden beri bekçisi yaptığım, Masonların Sela
nik'te loca kurduklarını ve b i r takım subayları da Mason yaparak ha
zırladıkları Hareket Ordusu ile Sultan Hami t ' i tahtından indirdiklerini 

sonra «biraz önce sizlere M . N . P. kurucuları takdim olundu. A m a siz
den niçin saklayalım, niçin part imizin hakikî kurucularını bu i lk açılış 
gününde zikretmiyelim. Açıkça ilân ediyorum k i , bizim partimizin ku
rucuları Sultan Fa t ih Hazretleri, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan M u 
rat, Sultan Melikşah, Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi, Nizamül-mülk, A k -
şemseddin, Sultan Yavuz, Kılıçarslan, A l p Ars lan, Gelenbevî Hazret ler i 
ve Sultan Hamit'dir» (S. 6) demiş ve partinin kuruluş beyannamesinden 
pasajlar okuyarak konuşmasmı bitirmiştir. 
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(S. 30) böylece dünyanın idaresinin müslümanlardan yahudilerin eline 
geçtiğin' ve İslâm İmparatorluğunun çöktüğünü, Millî Nizamın elli se
nelik karanlık devirden sonra 1000 senelik iman davasına giden, sağa 
giden yolda olduğunu (ıS. 32) iktisadî meselelerin çözülmesi, insanlığın 
zenginleştirilmesi için din düşmanlığı yapmanın gereksiz olduğunu, 
imanlı insanın, dinini bilen insanın Masonik oyunları sezeceği endişe
siyle İmam Hatip Okulları ve Kur'an kurslarına engel olunduğunu, en 
kısa zamanda Yurt sathına Millî Nizamı duyliracaklarını ve bunu bir 
menfaat için değil Cenabı Hakkın rızası ve ibadet için yapacaklarını, 
namaz kılan insanın sömürülen insan olduğunu, (S. 33). 

13 — 28 Ağustos 1970 günü Hakkâri'de yaptığı konuşmada (C. 2., 
E . 14) 

«Küçük yaştaki çocuklara dinimizin lâyikiyle öğretilmediğini, bir 
insanın gözlerinden kırmızı ışık çıkıyorsa Komünist, sarı çıkıyorsa Ma
son olduğunu, kendilerine yarayan insanın gözlerinden yeşil ışık çıkması 
gerektiğini, dinin de böylece kurtulacağım, Millî Nizamın gayesinin de 
bu olduğunu.» 

14 — 17/5/1970 günü İzmir'de yaptığı konuşmada : (C. 2. E . 15) 
Millî Nizam Partisinin ihtiva ettiği davanın büyüklüğünü anlataca

ğından bahisle : 
«Bu milletin 1000 yıl islâmlığa ışık tutup mağlup olmadığını (ıS. 6) 

M . N . P. 1000 senelik milliyetçilik ve mukaddesatçılığı hak yolda yürüte
ceğini, (S. 7) ticaret liselerine tanınan imkânın imam hatip okullarına 
tanınacağını, başını örten öğretmenlerin işlerinden atıldıklarını T. C. K. 
nun 163. maddesinin müslümanlığı yok etmek amacı ile kullanıldığını» 
(S. 8). 

15 — 17/11/1970 günü İzmir'de yaptığı iftar sohbetinde : (C. 2. E . 15) 
«Millî Nizamın bir parti olmadığını, hak yolu olduğunu, kanun zoru 

ile parti adını aldığını.» 
16 — Trabzon'da yapılan açılış konuşmasında : (C. 2. E. 19) 
Millî Nizam Partisinin Türk Milletinin imanlı insanlarında hareket 

ederek dininin içindeki komünistlik ve masonluk hastalığını yok etme ha
reketinin adı olduğunu Halk Partisi devrinde köylü vatandaşların Kur'anı 
kerimlerinin çuvallarla toplatılıp yakıldığım, (S. 35) Millî Nizam Parti
sinin gül, Cennet kokanların partisi olduğunu, 

17 — 28/6/1970 günü Urfa'da yaptığı konuşmada : (C. 2. E . 20) 
«Maarifimizin dinî tedrisat yaptırmadığını, din ile alâkalı kitaplar 

ve buna dokunan mevzuların çocuğu dininden uzaklaştırmak maksadını 
taşıdığını (ıS. 24), elli yıldır yapılan işlerin Nemrut'un iki sütununa geril
miş mancınık gibi milleti ateşe attığını, Millî Nizama düşen vazifenin tıpkı 
Hak Peygamber İbrahim Aleyhisselâmın yoluna sadakat ve hakka tesli
miyet olduğunu, yakalarındaki rozetin biz İbrahim Aleyhisselâmın yolun
dayız anlamına geldiğini, (S. 30). 

18 — 27/8/1970 günü Van'da yaptığı konuşmada : (C. 2. E . 21) 
«Asil milletimizin elli senelik dalâlet yolundan sonra karar gününe 

geldiğini ve aslına döneceğini, bizi batı mukallidi yapma gayretinin, bizi 
dinimizden uzaklaştırmak maksadına matuf bulunduğunu, 1000 senelik 
tarihimizde, Sultan Selim'de, Sultan Fatih'de, Sultan Hamit'de dinimize 
sımsıkı bağlı olduğumuzu ve dünyanm en ileri memleketi bulunduğumuzu, 
halbuki, şimdi 130 devlet arasında 90 ıncı sıraya düştüğümüzü (S. 12-13), 
Mustafa Reşit Paşanın Türkiye'de de gâvurluğu resmiyete sokmak ve 
Tanzimatı getirmek için dışarıda yetiştirilmiş bir mason olduğunu, İttihat 
ve Terakki'nin de bu oyunla Abdülhamit'i tahtından indirdiğini, (S. 15) 
camilerin yanında içki satıldığım, Maarifimizin Mason Maarifi olduğunu, 
halbuki müslümanlık ne derse onu öğrenmeye mecbur olduğumuzu, kız 
okullarında erkek hocalara gece nöbeti tutturulduğunu, Millî Nizam Par
tisinin mecburî bir parti olduğunu, (S. 18-20). 

19 — 3/1/1971 günlü Samsun İl Kongresinde : (C. 1. E . 14) 
Millî Nizamın hak, diğer partilerin ise batıl olduklarını, Millî Nizam 

adı partidir diye bunun da diğer partiler gibi sanılmamasını, Millî Nizamın 
hak davası olduğunu ve 50 yıldır yapılan particilik ve siyasetle alâkası 
olmadığını, 36 milyon insanın bir şahadet bayrağı altında toplanması için 
bugünkü kanunların parti ismini almayı mecbur ettiklerini, Müslümanlık 
yolunun hak, Yahudilik ve Hıristiyanlığın din olduğunu, ancak bunlara 
din a t a n ı insanlar tarafından verildiğini, Allah'ın indinde ise tek dinin 
İslâm olduğunu, Müslümanlığın hakkı diğerlerinin batılı gösterdiğini, şu 
halde Millî Nizamın da adı partidir, öbürlerinin de adı partidir, aralarında 
fark yoktur denilemiyeceğini, çünkü Millî Nizamın hak, diğerlerinin batıl 
olduğunu, bunu fazla açıklamaya lüzum kalmadığını, (S. 2-5). 

20 — 7/1/1971 günü Erzurum İl Kongresinde : (C. 2. E . 7) 
Batıl partilerden birisinin ikinci başkanının Ordu İlinde konuştuğu 

sırada Millî Nizamcı bir vatandaşın, Millî Nizamın yolu nedir sorusunu 
hiddetlenerek : «Onun yolu Suudî Arabistan yolu, Hicaz yoludur» cevabını 
«Allah razı olsun biz de öyle biliyorduk» diye sevinçle karşıladıklarım 
(S. 4). 

21 — 14/171971 günü Diyarbakır İl Kongresinde : (C. 2. E . 6) 

Bizim itikadımıza göre Mehdi Aleyhisselâm geleceğini ve onun dev
rinden önce de ona basamak olacak devirlerin geleceğini, dua ve temenni
lerinin Millî Nizamm Mehdi Aleyhisselâmın devrine basamak teşkil etmesi 
olduğunu, (S. 9). 

22 — 16/1/1971 günü Ankara İl Kongresinde : (C. 2. E . 5) 
Türkiye'de tek yolun hak yolu, yani Millî Nizam olduğunu diğer 72 

fırkanın batıl bulunduğunu, onlarm da 800 milyonluk İslâm âleminin ba
şını 400 milyonluk Hristiyanlık potası içinde kaynatacaklarım, faiz düze
ninin kaldırılması gerektiğini, Müslümanlık, Hiristiyanlık, Yahudilik hepsi 
birer dindir denilemiyeceği gibi, Millî Nizama da parti denilemiyeceğini, 
çünkü öbürlerinin batıl, kendilerinin hak olduğunu (S. 6-8). 

23 — 24/1/1971 günü Ankara'da Büyük Kongre açılış konuşmasın
da : (C. 2. E. 4) 

Pahalılık ve zammm alıp yürüdüğünü ve iflâsa gidişin temeli araş
tırılırsa geniş idare ve carî iktisadî sistemin yabancıya dayanmış bulun
duğunu, böyle bir anda Cenabı Hakkın Millî Nizamı aziz millete nasip 
ettiğini, bu kongrenin milleti 1000 yülık tarihi ile temsil ettiğini, (S.2) 
Millî Nizamın manevî sahada yapacağı köklü değişiklikler arasında millî 
kıyafetlere aykırı giyim tarzlarının yasaklanması, gayrî-millî maarifin 
yerine zengin kendi maarifimizin kurulması, çocuklarımızın asıl bünye
mizden uzaklaştırıcı, gayrî-millî sporlar yerine millî spora tevcih edilme
lerinin yer alacağını (S. 4) Millî Nizamm bu ve buna benzer çalışmaları 
ibadet aşkı ile yapacağım, 10 Ekim 1971 seçimlerinde 1000 yıllık hak ve 
hakkaniyete bağlılık yolunun temsilcisi olarak iktidara gelecek olan 
Millî Nizamın Durkheim fikriyatından mektepleri kurtarıp İmam-ı Gazali 
Hazretlerinin kitaplarına kavuştliracağını (S. 7). 

24 — Büyük Kongre kapanış konuşmasında : (C. 2. E . 4) 
Milletin oylan vesile olmak suretiyle, Millî Nizamm şahadet işare

tinin Çankaya'ya, Büyük Millet Meclisine ve Başbakanlığa dikileceğini 
ifade etmiştir. (S. 25) 

Millî Nizam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aksay : 
1 — 8/2/1970 günü Ankara'da kuruluş toplantısında : (C. 1. E . 1) 
Yavuz Sultan Selim'in dünyaya getirdiği Islâmm hizmetinde ve onun 

kölesi olmak fikrinden yana olduklarım bu davaya gelenlerin hak yolda 
sürünmeye, ezilmeye hakkı tutup kaldırmaya razı olmalarım politikala
rının bu olduğunu (ıS. 5). 

2 — 26/6/1970 günü İskenderun'da (C. 1. E . 2) 
Davalannın 1071 de Malazgirt'te başlayan Türkün ve Anadolu'nun 

islâmlaşması olduğunu, 
3 — 30/6/1970 günü Diyarbakır'da : (C. 2. E . 12) 
Millî Nizam Partisinin Islâmın Hristiyana üstünlüğünü gösteren bir 

parti olduğunu, M . N . P. gelinceye kadar bütün partilerin gaye madde
sine batılılaşmak diye bir madde koyduğunu, Uk defa M . N . P. nin bu 
gaye maddesini kaldınp kendi mazisine döndüğünü, Ayasofya'ya İslâmm 
Hristiyan dünyazına üstünlüğünün sembolü olarak baktıklarını (,S. 16-18). 

4 — 16/1/1971 Ankara İl Kongresinde : (C. 2. E . 5) 
Millî Nizam Partisinin diğer partilerden farkının, onların kurtuluşu 

Moskova'da, Çin'de, Paris'te aramalarına karşılık kendilerinin 1000 yıllık 
hak yolunda aradıklannı (S.3). 

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Abbas : 
1 — 27/6/1970 günü İskenderun'da : (C. 1. E . 2) 
iktidara geldiklerinde okullardaki sosyoloji dersini kaldınp, yerine 

İmam-ı Gazali okutacaklannı ve din icaplarının yerine getirileceğini, 
2 — 6/10/1970 günü Kmklareli'nde : (C. 1. E. 7) mücadelelerinin 

özünün iki noktada toplandığını, bunların da imanla küfür ve hakla batılın 
mücadelesi olduğunu, millî irade safsatası ile milletin uyutulduğunu, Millî 
Nizamın sadece adının parti olduğunu, Kur'an kurslannın, müftülük bina
larının, müslüman milletin gayreti ile ayakta tutulduğunu, çocuklanmızm 
dinî vecibelerin gericilik olduğu zihniyeti ile yetiştirildiğini, camilerde ce
maat olmadıkça onların açık sayılamıyacağmı, bira fabrikalarının teme
linin besmele ile atılmasının din düşmanlığı sayılacağını namazında, ni
yazında bir Müslümamn suç işlemeyeceğini, memleketin sarhoş masala
rında hazırlanan kanunlarla idare edilemiyeceğini, bugün en iyi öğrenci
lerin imam Hatip Okullarında yetiştirildiklerini (S. 3-6). 

3 — 12/11/1970 günü Kocaeli'de : (C. 1. E . 10) 
Partinin ana gayesinin milliyetçi ve mukaddesatçı olduğunu, maarif 

sistemini değiştirip millî bir üniversite kliracaklannı, Diyanet İşlerine 
bütçeden 1,5 milyon lira ayrılırken 5 milyon liraya açılan bale mektebinde 
orospu yetiştirildiğini, (S. 1-2) 

4 — 6/12/1970 tarihinde Ankara Altındağ İlçesinde : (C. 1. E . 13) 
Medeniyet ve batılılaşma diye başımıza kasket geçirildiğini, 19 Mayıs 

Bayramı diye kızların kıçlarının açıldığım, Lozan Anlaşmasının Müslü
manlığın ortadan kaldınlması için bir oyun olduğunu, maarif diye açılan 
okullara gönderilen çocukların kirlenerek döndüklerini, bu hak yolda kelle 
vermeye azimli bulunduğunu, 

5 — 27/8/1970 günü Van'da : (C. 2. E . 21) 
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İdeolojik mücadelelerin temelinin imanlı kültür olduğunu, insanlık ve 
medeniyeti telkin eden şeylerin esasını dinî inancın teşkil ettiğini, dinimi
zin ilk şartı (oku) diye başlarken, memleketimiz okullarında Allahı in
kârla işe başlanıldığını (S. 2). 

6 — 25/6/1970 günü Urfa'da : (C. E . 20) 
Maarif politikasının dinsiz ve maneviyatsız bulunduğu, 29 İmam 

Hatip Okulu ile darülfünun ilahiyat fakültesinin ve medreselerle tekke ve 
zaviyelerin kapatılmasının şedit bir sistem olduğunu, (S. 5), ortaöğretim 
ve üniversitelerde yetişen yavrularımızın süper dinsiz olduklarmı (S.7), 
milletin hiç bir derdi kalmamış gibi milletin kılığı ile, kıyafeti ile başör
tüsü ve Kur'anı ile uğraşıldığını, bir müslUmanın camide namaz kıldıktan 
son'-a dükkânında içki satamıyacağını, haram olan her şeyin helâllaştı-
rıldığını, helâl olan her şeyin haramlaştırıldığmı kendilerinin bu batıl zih
niyeti yıkacaklarını, 4 hak mezhebin dışında bir şey tanımadıklarını, 
(S. 10) 

7 — 12/9/1970 günü Çarşamba'da : (C. 2. E. 17) 
Polis copu ve jandarma dipçiği ile başlarına geçirilen küfür alame

tini bugün cahilin de giymediğini, kendilerinin de giymediğini, (S. 4) ilk
okul girmeyen köylerden başka bozulmayan köy kalmadığını, (S. 5). 
Hainlerin tasallutundan kurtulup Müslüman gibi yaşamak hakkmm mü
cadelesini yaptıklarını, (S. 7) 

8 — 7/9/1970 günü Ağrı'da : (C. 2. E. 11) 
M. N . P. nin memlekette asayişsizliği ve ahlâksızlığı ortadan kaldır

mak, dinî ve dindar kardeşlerimizi bir araya toplamak için kurulduğunu, 
İlkokul yavrularına mekteplerde Allahı inkâr etmeyi öğrettiklerini, 

9 — 9/1/1971 Ankara Yenimahalle İlçe Kongresinde : (O 2. E . 5) 
19 Mayıs Bayramlarında kızların çıplak gösteri yapmalarını iste

mediklerini din derslerinin okullara göz boyamak için konulduğunu, Millî 
Nizamın sonuna parti kelimesinin kanuna uysun diye mecburen konuldu
ğunu, kendilerinin parti olmayıp imanla küfrün mücadele ettiğini, Millî 
Nizamın insanlara hem bu dünya ve hem de öteki dünya saadeti geti
receğini, Türkiye'de parayı Masonlarla gayrimüslimlerin kazandığını, 

Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Akmumcu : 
1 — 30/6/1970 günü Diyarbakır'da : (C. 2. E. 12) 
Güneşin Şarktan doğduğunu ve bu nedenle Şarklı bir millet olarak 

kaleye iman bayrağı dikmek gerektiğini, İslâm ahlâk ve faziletini mem
lekete hâkim kılacaklarını, din hürriyeti hakkını alacaklarını, (S.21) 

2 — 27/8/1970 günü Van'da : (C. 2. E. 21) 
1839 da Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan manevî tahribatın 

devam ettiğini mektep denilen milesseselerle zalim bir zihniyetin genç
lerin körpe dimağlarına yerleştirildiğini, 150 seneden beri manevî haya
tımızdaki tahribatın son hadde geldiğini, spor bayramlarında kızları oy
nattıklarını, ilmin irfanın Şark medreselerinde yükseldiği büyük engin 
maziye sahip bir milletin evlâtları olarak batılılaşmayacaklarını imanlı 
nesillerin memlekete hâkim olmasına çalışacaklarını (S. 3-6). 

3 — 28/6/1970 günü Urfa açılışında : (C. 2. E . 20) 
150 senedenberi devam eden Haçlı zihniyetine karşı savaştıklarını, 

batılılaşmaya hiç niyetleri olmadığını, 
4 — 24/1/1971 günü Ankara Büyük Kongresinde : (C. 2. E. 4) 
1000 yıl hakkı tutup dünyanın efendisi iken 150 yıldanberi batınuı 

mikroplarına maruz kaldığımızı (S. 7). 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tevfik Paksu : 
1 — 26/6/1970 günü İskenderun'da.: (C. 1. E . 2) 
Hırsızlık yapan elin kesilmesi, kem gözle bakan gözün zayi edilmesi 

gibi şer'i hükümlerin M. N . P. iktidara gelince getirileceğini, Parlamento 
heyeti ile İngiltere'ye gittiği zaman Müslüman bir devletin Parlamento 
üyesi olduğunu ifade ile smokin giymeyi ve toplantıda da domuz eti ye
meyi ve içki içmeyi reddettiğini, dinimizin engellediği bir takım kaidelere 
kanunlarla müsaade edildiğini, 

2 — 27/8/1970 günü Van'da : (C. 2. E . 21) 
Çocuklarımızı kendi ellerimizle soyduğumuzu, kadınları sokağa dök

tüğümüzü, asrîlik modasının alıp yürüdüğünü, bale ve dansöz mekteple
rine milyarlar ayrılırken İmam Hatip Okullarının sadaka ile savulduğunu, 
(S. 6). 

3 — 8/2/1970 günü Ankara'da : (C. 1. E. 1) 
Sözlerime bu kâinatın tek sahibi bulunan Cenabı Hakkın ismi ile baş

lıyorum dedikten sonra : 
Bu topluluğun yıllarca kilit vurulan ruhu söndürülen, yok edilmek 

istenilen bir milletin iman şahlanışı olduğunu (S. 2). 
4 — 31/5/1970 günü Karabük'te : (C. 1. E. 3) 
Dünyanın hiç bir yerinde dinini tatbik edenin cezalandırılmadığını, 

parolalarının Allahın emrinde olmak ve onun emrinde olanlara hizmet 
olduğunu, 

Umumî Kâtip Süleyman Arif Emre : 

1 — 27/6/1970 günü İskenderun'da : (C. 1. E. 2) 
«Kıymetli Müslüman ve din kardeşlerim» diye başladığı konuşmasın

da : 
Kendisinin Adıyamanlı ve Şarklı olduğunu, halen Şarkta bir çok Müs

lümanların ananelerini muhafaza ettiklerini, Mardin civarında dine bağlı 
ve icaplarını yerine getiren bir kitle bulunduğunu, 

2 — 17/5/1970 günü İzmir'de : (C. 2. E. 15) 
Esas gayelerinin İslâm hak ve adaletini programlı olarak yaynıak 

olacağını, batı taklitçiliğinden vazgeçip millî maarife döneceklerini (S. 3). 
3 — 29/6/1970 günü Mardin'de : (C. 2. E. 16) 
Millî Nizam Partisinin beynelmilel partiler arasında ayrı bir yer işgal 

ettiğini, dünya görüşünün ayrı olduğunu, milleti iman yolundan çıkarmak 
isteyenlere karşı islâm ahlâk ve fazileti ile mücadele edeceklerini, 

4 — Trabzon'da yapılan açılış konuşmasında : (C. 2. E. 19) 
Ortak Pazar meselesinin basit bir ticaret anlaşması olmayıp İslâm 

ticaretini Hristiyanların boğmasına fırsat hazırladığını, Türkiye'nin kal
kınma hızının imanlı bir Hükümet tarafından gerçekleştirileceğini, 6187 
sayılı Kanun ile T. C. K. nun 163 üncü maddesini tadil edeceklerini, (S. 17) 

Genel İdare Kurulu Üyesi Fehmi Cumalıoğlu : 
1 _ 30/6/1970 günü Diyarbakır'da : (C. 2. E. 12) 
«Mukaddesatımıza, dinimize, örf ve âdetlerine bağlı bulunan, yürek

lerinde vatan, millet ve Allah aşkı çağlayan Diyarbakırlı kardeşlerim» 
diye söze başladıktan sonra : 

M . N . P. nin 1000 yıllık tarihî mirasımıza, mukaddesatımıza, dini
mize ve milletin gerçeklerine uygun programı getirdiğini, Müslüman Türk 
Milletinin Reisicumhurunu doğrudan doğruya kendisinin seçeceğini, 
M. N . P. iktidara gelince Mason müsteşar ve umum müdürleri değiştirip 
yerlerine imanlı kişileri getireceğini, batıyı taklit eden batıl ve imansız, 
faydasız nesiller yetiştiren üniversiteler yerine millî milesseseler getire
ceklerini ilkokula giden küçük çocuklara putpereslik ve kâfirlik öğretildi
ğini, iktidara gelince bu putları kıracaklarını ve Islâmın faydasını göre
ceklerini, (S. 12-14) 

2 — 29/6/1970 günü Urfa'da : (C. 2. E. 20) 
«Selâmünaleyküm evliyalar, evliyalar diyarının 1000 senelik şanlı 

İslâm Türk tarihinin mücahitlerinin torunları» diye söze başladıktan 
sonra : 

Bugünkü maarifin dinimizi, mukaddesatımızı, maarif şuurumuzu 
tahrip eden sistemini değiştirip millî bir program tatbik edeceklerini 
(S. 3-4). 

3 — 9/1/1971 günü Ankara Yenimahalle İlçe Kongresinde : (C. 2. 
E. 5) 

Millî Nizamm 1000 yıllık mazimizin devamı dönüşüm başlangıcı ve 
ecdada dönüş olduğunu, batı diye diye batırıldığımızı, batıya dönmek iste
yen partilerin batıl olduğunu, M . N . P. nin ise hakkm kendisi bulunduğunu, 
Milletin dinine, imanına hürmet etmeyen başına hürriyet tanınmayacağını, 

4 — 17/1/1971 günü Trabzon İl Kongresinde : (C. 2. E. 8) 
M. N . P. nin Türk Milletine biz sizi ecdadımızın yoluna götüreceğiz, 

ecdadımıza benzeteceğiz diyen bir parti olduğunu, diğerlerinin ise batı 
taklitçisi ve eski Yunan, Roma ve Hristiyan inançlarla teşekkül ettikle
rini, 19 Mayıs Bayramında kızların soyunmasının Yunan hayranlığından 
ileri geldiğini, üniversitelerin başındaki idareciye rektör denildiğini, hal
buki bunun kilise papazı, zangoç anlamına geldiğini, öğretmenlerin Cuma 
namazına bile gitmediklerini, bunun talebe üzerinde menfi tesiri bulundu
ğunu, insanların biyoloji kitaplarında okutulduğu gibi maynıun neslinden 
değil Adem ile Havva'dan geldiğini, (|S. 3-4). 

İleri sürmüşlerdir. 
Diğer yönden M. N . P. nin kuruluş toplantıları ile i l ve ilçe kongrele

rinde kullanılan slogan ve söylenilen Millî Nizam Marşı da ilgi çekicidir. 
Örneğin, M . N . P. Bursa Gençlik Kolunun 17 Temmuz 1970 günü 

yapılan toplantı nedeni ile bastırıp dağıttığı Millî Nizam Marşı (C. 2. 
E. 22) 

Herkes duyacak bilecek, 
Saklanmaz gayri bu gerçek, 
Yaprak yaprak çiçek çiçek, 
Tek yol islâm yazacağız, 
Bölümü ile sona ermekle ve sloganlar arasında İmanlı Türkiye, 

Müslüman Türkiye ifadelerine rastlanmaktadır. 
Bu marş tutanak ve izlenen raporlarından anlaşılacağı gibi her top

lantıda kaç defa tekrar edilmekte ve son cümle bazan (tek yol nizam 
yazacağız) bazan da (tek yol islâm yazacağız) biçiminde söylenmek
tedir. 

9/1/1971 günü, Ankara'da Yenimahalle Alemdar Sinemasında ya
pılan İlçe Kongresinde Başkanlık Divanının üzerine asılan büyük pan
kartta, ilk üç satırı beyaz ve son satırı sarı yaldızla : 
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»Solcuların kafasına, 
Masonların locasına, 
Türkün Anayasasına, 
Hak yol islâm yazacağız, 

dörtlüğünün asıldığı tespit edilmiştir. 
Millî Nizam Partisinin amblemi olarak kullamlagelen ve konuş

malarda genellikle (Şahadet işareti), (Şahadet parmaklı bayrak) şek
linde ifade edilen işareti için Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın 
13/11/1970 günü Sapanca'da yaptığı konuşmada (Millî Nizamın işareti 
tekbirdir) dediği belirtilmiştir. 

24 Ocak 1971 günü Ankara'da toplanan birinci Büyük Kongrede 
de toplantının yapıldığı salona (Hak geldi, batıl yıkıldı.) (Hak geldi, 
batık zail oldu) tarzında sloganlar asıldığı 25/1/1971 günlü tutanakla 
belirtilmiştir. 

Bu kongrede Genel İdare Kurulu tarafından hazırlanıp okunan 
faaliyet raporunda : (C. 1. E . 16) 

«Millî Nizam Partisinin 1969 seçimlerinden sonra milletin 10>00 yıl
lık hak davasına şuurla sarılıp ortaya çıktığı, solu temsil eden C. H. 
P. ile renksizlerin ve masonik zihniyetin temsilcisi A . P. karşısında 
üçüncü olarak M . N . P. nin hakikî sağı temsil ettiği, maarifin temel 
yapısının dünya görüşü olarak mecusilerin, putperestlerin, çetecilerin 
fikriyatına dayandığı ve milleti kendi aslından ve benliğinden uzaklaş
tırdığı, manevî eğitim yapılmadığı, Miilî Nizam davasına sarılmanın ar
tık zaruret olduğu, bu davanın milletin 1000 yıllık en mütekâmil Millî 
Nizam ruh ve sisteminde olduğunu bilme imanına ve 150 senedenberi 
milletin içine şırınga edilen kozmopolitlikten kurtulmaya bağlı bulun
duğu, milletin hak ve batılın ne olduğunu bildiği de Millî Nizam hake-
kâtının hidayet ve ferasetle dolu kalplerin sezişi ile başladığı, milletin 
•60 yıldır parti adında kurulan çeşitli batıl fikirli teşekkülleri denedikten 
sonra hakka dönüşü ile M. N . P. nin doğduğu bu bakımdan birinci kong
renin batıl partilerden herhangi birisinin topluluğuna benzemeyip mil
letin 1000 yıllık şanlı tarihini temsil ettiği» ifade edildikten sonra «Ge
nel İdare Kurulunun 60 a yakm i l ve ilçenin açılış toplantısına işti
rak ettiği, 1971 yılında yapılacak seçimlerde adayların davayı temsil 
eden kimseler olarak seçileceği, Ortak Pazar konusunun faaliyetler içe
risinde önemli bir yer tuttuğu ve bu konunun Genel Başkan taafmdan 
Millet Meclisine de götürüldüğü» belirtilmiştir. 

Bu rapor üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Genel İdare Kuru
lunun ibrası ve faaliyet raporunun da tasvibi Büyük Kongre kararınc 
iktiran etmiştir. 

Aynı tutanağa ekli ve (Millî Nizam Partisi Birinci Büyük Kongre
sinin aziz milletimize beyannamesi) ile (Millî Nizam Ahdi) başlığını 
taşıyan iki metin ayakta okunmuş ve sonra da yayınlanmıştır. 

Beyanname özetle : 
«Allah'ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü menetme yolunda 

bulunmak üzere seçtiği aziz milletimiz şeklinde başlayarak» 1000 yıl 
hakkı tuttun, dünyanın efendisi oldun, bütün dünya bin yıl ahlâkı sen
den öğıendi, mesuttun, bahtiyardın, güçlüydün, 1000 yıldan beri sana 
her sahada yenilen batıl 160 senedenberi senenin güçlü vücu
duna sinsice mikroplarını aşıladı.» 

«Millî bünyeye girmek için uğraşan batıl ve yabancı fikriyat maa
rifini senden ayırdı, gayrimillî maarif yaptı, gençlerimiz kalbi boş ye
tiştirildi, manevî ve maddî uçurumun kenarına gelindi. Ey 1000 yıllık 
tarihin efendisi işte bugünkü manzara karşısında senin kendi millî ni
zam hareketin başladı ve bu hareketin teşkilâtını kurdun, bir anda mil
yonlarca vatan evlâdı millî nizamın şahadet parmağı işaretli bayra
ğının altında toplantı ve sen bin yıllık tarihinle beraber yerini aldın ken
dini ortaya koydun, şimdi bizler Millî Nizam Partisi Birinci Büyük 
Kongresi senin ve şanlı tarihinin temsilcisi olarak sesleniyoruz» denil
dikten sonra «Millî Nizam Ahdi» nde : 

«Manevî İstiklâl harbi kazanılıncaya kadar mücadeleye devama, 
hakkına hâkimiyetini kurmaya, Millî Nizamı hâkim kılmaya bütün gay
retimizle çalışacağımıza ahdederiz.» denilmektedir. 

Genel İdare Kurulunca Büyük Kongreye sunulan «faaliyet raporu» 
nda da belirtildiği gibi M . N . P. teşkilâtı kuruluşundan bu yana, «Mec
liste Ortak Pazar - Doğuda Batıda ve İslâmda Kadın - Basında Profesör 
Doktor Necmeddin Erbakan - İslâm ve İlim» konulu» yayınlar da yap
mıştır. Bu yayınlar incelendiği zaman genellikle Genel Başkanın çe
şitli yerlerdeki konferans, demeç ve B. M. M . konuşmalarını kapsadığı 
görülmektedir (C. 1. E. 15) 

DELİLLERİN TARTIŞILMASI : 
Millî Nizam Partisi Tüzüğünün 27 ve 28 inci maddeleri hüküm

lerine göre Büyük Kongreden sonra en yetkili merkez karar organı 

olan Genel İdare Kurulunun partinin çeşitli ilve ilçelerindeki kuruluş ve 
açılış toplantılarına iştirak ettiği Büyük Kongreye sunulan faaliyet ra
porunda belirtilmiş bulunmaktadır. (C. 1. E. 16 - S. 71) Buna göre, Ge
nel İdare Kurulunda görevli kişilerin açılış toplantılarında bu sıfatları 
ile yapmış oldukları ve yukarıya belli pasajları örnek olarak alınıp ge
niş metinleri dosya içerisinde bulunan konuşmalardaki ifadelerin parti
nin kuruluş amacmm tayin ve tespiti yönünden değerlendirilmesi gere
kir. 

Partinin lider kadrosunun başka bir deyişle en yetkili kişilerin 
yukarıda özet olarak alman konuşmalarının tümü ile de Anavasa nm, 
Cumhurıvetin niteliklerini belirten ikinci maddesiyle temel hak ve ödev
ler arasmda düşünce ve inanç hak ve hürriyetini düzenleyen 19, bilim 
ve sanit hürriyetini düzenleyen 21 inci ve siyasî haklar ve ödevler ara
sında partilerin uyacakları esasları düzenleyen 57 nci maddeleri ve bu 
maddeler çerçevesinde yürürlüğe konan 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 4. kısım ve özellikle layik Devlet niteliğinin ve Atatürk dev
rimciliğinin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı düştüğü kesin ka
nısına varılmıştır. 

SONUÇ V E T A L E P : 

Yukarıdanberi açıklanan nedenlere göre, Millî Nizam Partisinin 
Siyasî Partiler Kanununun 4. kısmında yer alan 92., 94., 97. ve 101. 
maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunulması ve bu faaliyetleri onaylar 
nitelikte karar alınmış olması nedeniyle aynı kanunun 111. maddesinin 
2 numaralı bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi talep ve 
iddia olunur. 4/3/1971 

II — MİLLÎ NİZAM PARTİSİ TEMSİLCİĞİ V E VEKİLLERİNİN 
S A V U N M A L A R I V E İSTEMLERİ ÖZETİ : 

Mıiıî Nizam Partisi temsilcisinin ve vekillerinin gerek duruşma
larda açıkladıkları gerekse yazılı olarak verdikleri savunma ve istem
ler aşağ.da özetlenmiştir. 

A) Savunmalar: 

a) Millî Nizam Partisi 26/1/1970 gününde resmen kurulmuş, 
24/1/1971 gününde Birinci Büyük Kongresini yapmış ve seçimlere gir
meğe hak kazanarak ülkenin en büyük partilerinden biri olmuştur. Millî 
Nizamın gelişmesi ve milletçe benimsenmesi karşısında bir takım parti
zan yayın organları Partiyi olduğundan başka türlü gösterme gayret
leri içine girmişlerdir. Anayasa Mahkemesine verilen dosya bu etkiler 
altındadır. Esas bakımından kanunî dayanağı olmadığı gibi davanın 
dinlenme kabiliyeti de yoktur. Şöyle ki : 

aa) Davayı Başsavcı sıfatiyle açan Sayın Gündüz'ün durumu 
Anayasa dışıdır Anayasa'nm 139. maddesinin ikinci fıkı asına göre 
Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Genel Kurulunca, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. Sayın Gündüz bu makamda halâ 
atanma ile oturmaktadır. Anayasa hükmü yürürlüğe girdiğinden beri 
durumu hukukî değil fiilîdir. Parti aleyhine açtığı dava, herhangi bir 
yurttaşça açılan kapatma davası ile birdir. 

Anayasa'nm geçici S. maddesi gereğince Anayasa'ya göre kurula
cak organ, kurum ve kurulların kuruluş kanunları yürürlüğe konulduk
tan sonra artık bu konulardaki eski hükümler uygulanamaz. Cumhuri
yet Başsavcılığının Teşkilât Kanunu 22/12/1962 günü yürürlüğe giren 
45 sayılı Kanunun içindedir. Bu kanunun 79. maddesi Başsavcının se
çimle getirilmesine ilişkindir. Böylece 139. madde hükmü yürürlük ka
zanmıştır. 

139 maddedeki seçim koşulu karşısında kazanılmış haktan söz 
edilemez. Çünkü anayasalar eski Devlet düzenini kaldıran devrimler 
yaparak yeni düzen getirici, kaçınılması ve ihmali olanaksız mevzuat
tandır. Kazanılmış hakların sürüp süremiyeceğmi, ne kadar süreceğini 
Anayasa'nm kendisi düzenler. Geçici 8. madde bu sorunu çözmüştür. 
Kaldı kı seçime bağlanmış bir konuda buna zıt düşen atanmadan doğ
muş hakların sürüp gideceğini düşünmek seçim milessesesinin tabiatına 
aykırı drjer. 

Anayasa'nm 139 maddesi bir teminat hükmüdür. Siyasî iktidar
larca her an seçime tabi tutulma tehdidi altında bulunan bir Cumhuri
yet Başsavcılığı milessesesinin yeni Anayasa düzeni içinde güven ver-
miyeceğini açıklamaya yer yoktur. Sayın Gündüz, idare hukuku deyi
miyle, «fiilî ajan» durumundadır. 

bb) 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 108. maddesinin siyasî 
partiler hakkındaki soruşturmaların Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nuna göre yapılmasını kabul etmesine karşılık Cumhuriyet Başsavcılığı 
soruşturma sırasmda bu kanunun buyurucu hükümlerini adeta ret ve 
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inkâr eden bir tutum içine girmiştir. Dava açılmadan önce savunma 
hakkının kullanılmasına olanak tanınmamış ve ilgililer davanın açıldı
ğını ancak radyodan duymuşlardır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 132.. 136., 171., 174.., 183., 185. ve 194. maddeleri asla gözönünde 
bulundurulmamıştır. Bu tutum Anayasa'ya aykırıdır. Çünkü Anayasa
nın 136. maddesine göre yargılama usulleri ancak kanunla düzenlene
bilir. Domek ki Anayasa hiçbir yargı merciine indî ve keyfî bir yargı
lama düzenini uygulama hakkını vermiş değildir. Durum savunma hak
kını güvenceye bağlayan 31. maddeye de aykırıdır. 

cc) Dava kanuna aykırı ve sunidir. 6418 sayılı Kanunun 111. mad
desi partilerin tüzel kişiliği aleyhine doğrudan doğruya dava açılmasını 
gerektiren durumları sınırlamıştır. Davanm dayandırılmak istenildiği 2 
sayılı bende göre parti genel kongresi, merkez karar organı, merkez 
yönetim organı veya T. B. M. M . ndeki grupların genel kurullarınca bu 
kanunun dördüncü kısmı hükümlerine aykırı karar alınması yahut ge
nelge veya bildiri yayınlanması halinde ancak dava açılabilir. Dosyada 
bu nitelikte karar, tamim, bildiri yoktur. 

Yedi partili kişinin muharref ve mürettep bazı konuşma metinleri 
tüzel kişiliği bağlayıcı delil diye ileri sürülmektedir. 648 sayılı Kanun 
yüzbinlerce mensubu bulunan bir parti tüzel kişiliğinin bir kaç kişinin 
eylemlerinden sorumlu tutulamıyacağı temel ilkesini kabul etmiştir. 
Aksi halde altı yedi kişinin konuşmaları siyasî rakiplerce tahrif edile
rek bütün partilerin kapatılmasına yol açılmış olur. 

İddianamede eski genel idare kurulunun kongrece ibra edilmiş 
olması, konuşmaları suç sayılmak istenen yedi kişinin eylemlerine katıl
dığına delil olarak gösterilmek gayretine girişilmiştir. Büyük Kongre 
İdare Kurulu üyeleri cezaî bakımdan yargılamaya yetkili bir organ ol
madığı gibi kongrede ibra edilenler kişiler değil genel idare kurulu
nun faliyet ve tasarruflarıdır. Bir karar organının tüm üyeleri teker te
ker bir konuda fikirlerini açıklasalar, bunlar kurul olarak resmen topla
nıp usulünce karar almadıkça, kararı yazıp oylarını belli ederek imza
lamadıkça tasarufları hukukça karar sayılamaz. Kaldı ki yedi kişinin 
tşra konuşmaları Büyük Kongrede ne delegelerin bilgisine sunulmuş ne 
de görüşme ve tartışma konusu edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı bu davada kanunî ve meşru delil olarak 
yalnızca Birinci Büyük Kongreye sunulan raporunu göstermiştir. Ra
porda yasak dışı nitelik bulunmadığı ortadadır. 

Başsavcılık partili yedi üyeye izafe edilen kimi konuşmaları da 
delil olarak ileri sürmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığının bu istemi as
lında yedi kişinin yargılanmasını tazammun eder. Demek ki Anayasa 
Mahkemesi, parti tüzel kişiliği aleyhine açılmış bir davada taraf olma
yan, sanık sıfatını taşımayan bir takım kimselerin eylemlerini, onların 
gıyaplarında ve aleyhlerinde usulünce açılmış bir kamu davası bulun
maksızın yargılamaya zorlanmaktadır. Böylece söz konusu 7 kişi ola
ğan bir mahkemede savunma haklarını kullanamayacak, yahut olağn 
mahkeme Anayasa Mahkemesi kararının etkisi ve telkini altmda kala
caktır. 

Böyle bir tutum Anayasa'nm hak arama hürriyetine ilişkin 31., 
mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin 132., Anayasa Mahkemesinin görev 
ve yetkilerine ilişkin 14'7., tabiî yargı yoluna ilişkin '32. maddelerine; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 150. maddesine, ©48 sayılı Kanu
nun 111, 112. maddelerine aykırıdır. 

Şu duruma göre '048 sayılı Kanunun 111. maddesinin 2 sayılı ben
dinin sınırladığı deliller dışmda soruşturmaya ve hükme konu yapıl
mak istenen kanun ve usul dışı delillerin dinlenmesi isteminin reddi ve 
soruşturma ve hükmün kanunî delillere hasredilmesi gereklidir. 

çç) Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Millî Nizam Par
tisi amblemi için Genel Başkanın 13/11/1970 gününde Sapanca'da yap
tığı konuşmada «Millî Nizann işareti Tekbirdir» dediği ileri sürülmek
tedir. 

Genel Başkan herhangi bir yerde bu sözü ne düşünmüş, ne de söy
lemiştir. Bilindiği gibi müşterek oy pusulasında seçmenin oy vereceği 
partiyi kolaylıkla saptayabilmesi için her siyasî partinin kendine özgü 
Ibir işaretinin bulunması kanun gereğidir. Millî Nizam Partisi de bu 
nedenle bir amblem seçmiştir. Amblemin sağ el oluşu partinin esas hü-
hiyetini, elin ve şehadet parmağının içinin gösterilmesi samimiliği, par
mağın kalkık oluşu partinin bu konuda tek parti olduğunu gösterir. 

Türkçe Sözlük'ün 1955 yılı baskısma göre elin ikinci parmağı şe
hadet parmağı adını taşır. Şehadet ile tekbir arasında bir bağlantı ku
rulmasına olarak yoktur. Yüksek Seçmi Kurulunca da kabul edilen 
bu amblemin dayankgız tariz ve iftiralara hedef tutulması iltifat göre
cek bir tutum olamaz. 

dd) İddianamede «Millî Nizam Partisi Büyük Kongresinin Aziz 
Milletimize Beyannamesi» ve «Millî Nizam Ahdî» başlığım taşıyan me
tinlere de dayanmaktadır. 

Bunlar bir delegenin gündem dışı okuduğu iki metinden ibarettir. 
Bunların Büyük Kongrenin beyannamesi ve ahdî olması, yayınlanması 
ne ileri sürülmüş; ne de görüşme ve karar konusu olmuştur. Hükümet 
Komisermce düzenlenen raporlar da açıklamamızı teyit eylemektedir. 

Aslında beyanname başlığını taşıyan metin milletimiz ve tarihi 
üzerinde hamasî fikirlerin ifadesinden ibarettir. Ahit başlığım taşıyan 
metin üç bölümdür Birinci bölümde manevî İstiklâl Savaşını kazanın-
caya dek mücadeleye devama çalışılacağı açıklanmıştır. Ereğin ne ol
duğu parti program ve tüzüğünün 7. sayfasının 8. maddesinde «ya
bancı kültür istilâsı» başlığı altında açıklanmıştır. İkinci bölümde hak
kın hâkimiyetini kurmaya çalışılacağı ifade edilmektedir. Bunun izahı 
da Genel İdare Kurulu faaliyet raporunda vardır. Üçüncü bölümde dün
yaya örnek bir medeniyet kurma gayesiyle Millî Nizamı hâkim kılmaya 
çalışılacağı açıklanmaktadır k i milletçe bu yolda çalışmaktan daha va
tanî bir gaye olamaz. 

ee) İddianamede «Hak geldi, batıl zail oldu» biçimindeki ifade 
üzerinda de durulmaktadır. 

Millî Nizam Partisi seçime girmediğinden slogan tespiti lüzumu 
ile karşılaşmamış, yetkili organlar bu konuda bir karar almamışlardır. 
Kongre salonunu hazırlayan gençler bu ifadede bir yazıyı duvara asmış 
olsalar dahi parti tüzel kişiliğini hukukça ilzam edici bir durum doğ
maz. 

Aslmda bu halkm bulup kullandığı ve tuttuğu, «adalet mülkün 
temelidir, hak yerini buldu, sabrın sonu selâmettir» sözleri gibi bir ve
cizedir Hak sözcüğü Anayasa'da, kanunlarda yer alan, hukuk dilinde 
her gün kullanılan ilmî bir ıstılahtır. Anlamı, Türk Dil Kurumu Sözlü
ğüne göre (Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk), Hukuk Söz
lüğüne göre (Tüze, hukuk), Hukukî ve Sosyal Terimler Lügatına göre 
(Doğru) dur. Program ve tüzüğümüzün bir çok maddelerinde hak ko
nusu ele alınmıştır. Bunlar incelenirse partinin milletimizin hak duygu
suna, hukuk saygısına gerekli önemi verdiği görülür. 

«Batıl» sözcüğü az önce belirtilen sözlüklerde (Doğru ve haklı ol
mayan, böğdül, hükümsüz, yanlış, boş şey) biçiminde tanımlanmakta' 
dır. «Batıl dava» diye açıklanmıştır. 

ff) «İslâm ve ilim», «Mecliste Ortak Pazar», «Basında Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan», «Doğuda, Batıda, İslâmda kadm» adlı kitapların 
hukukî durumu şudur : 

«İslâm ve İlim» parti kurulmadan çok önce verilmiş ilmî bir kon
feransın adıdır Milletlerarası bilim tarihinin bir bölümünün özetidir. 
Bugünkü matematik, cebir, kimya, astronomi, füze ve feza bilimlerinin 
yüzde altmışının islâm bilginlerince atalarımızca kurulduğu ve gelişti
rildiği açıklanmaktadır. Böyle büimsel bir eserde suç kuruntusu üzerinde 
daha fazJa durulmasını zait buluruz. 

«Mecliste Ortak Pazar» Meclisteki gensorunun kitap haline geti
rilmesinden, «Basında Prof. Dr. Necmeddin Erbakan,» Erbakan'm le
hinde ve aleyhine basında çıkan yazıların gençlik kollarınca derlenme
sinden ibarettir. Dava dosyazında yer almalarını gerektirecek bir nite
likleri yoktur. Birisi, ilmî, siyasî, iktisadî bir olayı bilimsel biçimde 
izah etmektedir. Ötekisi ise basit bir derlemedir. 

«Doğuda, Batıda, İslâmda Kadm» adlı eserin ise faaliyet rapo
runda adı geçmemektedir. 

Bu eserlerin merkez karar organlariyle hiçbir hukukî bağlantısı 
yoktur. Hepsi de Gençlik Kolu tarafından yayımlanmıştır. 

gg) Millî Nizam Partisinin, iddianamede ileri sürüldüğü gibi, 
«Millî Nizam Marşı» diye bir marşı yoktur. Böyle bir marşın yetkili or
ganlarca kabulüne dair en ufak bir kayıt ve karar bulunamaz. Teşki
lâta bildirilmiş değildir. Parti dışmdaki bir bölüm gençlik tarafından 
kendi istekleriyle okunan ve söylenen bir şiirdir. Yazarı parti ile ilişkisi 
bulunmayan Abdürrahım Karakoç'tur. Partinin kurulmasından yıllarca 
önce yayınlanmıştır. Hatta yine partinin kurulmasmdan önce bir beyan
name dağıtılması olayı yüzünden kovuşturma konusu olmuş ve istan
bul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin örneği ilişik 31/12/1969 günlü 69-183-350 
sayılı kararı ile bu şiirden dolayı sanıkların beraatine hüküm çıkmış
tır. Gene bu şiir hakkında istanbul Cumhuriyet Savcılığınca 1969/375 
sayılı hazırlık soruşturması sırasında örneği ilişik bilirkişi raporunda 
şiirde suç görülmemiş ve takipsizlik kararı verilmiştir. İddianamede 
Bursa'da basıldığından ve dağıtıldığından sözü edilen bu sürle pa^rtinin, 
hatta gençlik kollarının ilintisi olmamıştır. 

Alemdar Sinemasında yapılan Yenimahalle İlçe Kongresinde Baş
kanlık Divanı üzerine asılan pankartta «Millî Nizam yazacağız» mis-
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rainin «Tek yol islâm yazacağız» biçiminde değiştriildiği iddiasının da 
gerçekle ilişkisi yoktur. 

hh) İddianamede yedi üyeden «lider kadrosu» deyimi ile söz edil
mekte ve böyle yasa dışı bir deyimle tüzel kişilik aleyhine ahkâm çı
kartmaya çalışılmaktadır. Öte yandan 648 sayılı Kanunun 111. madde
sinin 3 sayılı bendi ile şekil ve şartlara bağlanmış olan «parti tüzel k i -
şiliğince benimsenmek» durumu nazara alınmadan iş 111. maddenin 2 
sayılı bendi kapsamı içine sokulmuştur. 

Hukukça partinin tüzel kişiliğinin hüviyetini programı merkez ka
rar organlarının kararları, bildirileri, tamimleri nitelendirir. Bunlara 
Cumhuriyet Başsavcılığının dahi bir diyeceği olmamıştır. Parti tüzel 
kişiliği yasa dışı eylemi benimsemek şöyle dursun, genel idare kurulu 
karariyle uyulacak kanun esasları ve parti yasakları konusunda tamim 
yapılmış ve bölge toplantılarında açıklama ve uyarmalarda bulunul
muştur. 

ii) İddianameye dayanaklık eden evrak muharref ve gerçeğe ay
kırıdır. Dava delilsizdir. Partinin ambleminin «Biz sağcı partiyiz, birinci 
partiyiz, samimî partiyiz» anlamını taşıdığı ilişik 20' kadar gazete ha
beri ile kamu oyuna duyurulmuştur. Sakarya'da «Millî Nizamm işa
reti tekbirdir» denildiğinm ileri sürülmesine karşılık ıSakarya Asliye 2. 
Hukuk Hâkimliğinde 1971/292-126 sayılı dosya ile yapılan tespitte po
listen getirtilen teypler dinlenerek «Millî Nizamın bu işaretinin manası 
pek büyüktür.» denildiği kesinlikle saptanmıştır. 

Faaliyet raprou da iddia makamınca yanlış değerlendirilmektedir. 
Faaliyet raporlarının her cümlesi karar niteliğinde değildir. Bunların 
duyurucu niteliği vardır. Böyle bir yazının ele aldığı her konunun ra
poru hazırlayanlarca tekabbül olunduğu, tasvip edildiği ve sorumun ka-
bullenildiği gibi bir anlamı yoktur. Kongrenin ibrası da raporda anla
tılan olayların tahkik ve sorumunun tekebbül edilmiş olduğu gibi bir 
nitelik taşımaz. İbra Genel İdare Kurulunun kendi faaliyetleri ve malî 
tasarrufları ile sınırlı bir tasdikten ibarettir. Bunun dışındakiler haber 
verme niteliğindedir. 

ii) Söz konusu marşın 17/7/1970 Bursa açılışında şöyle veya 
böyle oluşu partiyi ilzam etmez. İddianamede Bursa Gençlik Kolunun 
marş bastırıp dağıttığı ileri sürülüyor. Oysa o tarihte gençlik kolu ku
rulmamıştır. Açılışlardaki bir bölüm dinleyici veya meraklının söyledik
leri şiir veya marşların da Partiyi ilzam etmiyeceği açıktır. Bunlar 
marşları eski ve şahsî alışkanlıkla şu veya bu biçimde okuyabilirler. 
Büyük Kongrede dahi gündem dışı toplum psikolojisinin etkisi altında 
dnileyicllerin veya bir bölüm delegelerin bunlara katılarak bir şiiri bir
likte okumaları dahi partiyi ilzam etmez. Çünkü Büyük Kongrede 
böyle bir marşımız olsun diye ne öneri verilmiş, ne karar alınmıştır. 
Marş söylenmesinin kongrede geçmiş bir olay olarak Büyük Kongre 
tutanağına geçirilmesi böyle bir marşın parti marşı olsun diye karar 
altına alındığı anlamını taşımaz. Büyük Kongrede İstiklâl marşı da 
okunmuştur. Bu tutum o marşı yalnızca partinin marşı olsun gibi bir 
anlama alınamaz. Zaten okunan marşta kanımca sakıncalı bir söz de 
bulunmamaktadır. 

jj) Bir ilçe kongresinde asılı herhangi bir levha parti tüzel kişi
liğini ilzam etmez. Kaldı ki Ankara - Yenimahalle Alemdar Sinemasın
da yapılan ilçe kongresinde Başkanlık Divanı üzerine iddianamede ileri 
sürüldüğü gibi bir levha değil «Millî Nizam yazacağız» diye bir levha 
asılmıştır. Asılı levhanın fotokopileri ve kongrede bulunan kimselerin 
noterlikte tespit olunan tanıklıklarına ilişkin belgeler sunulmuştur. 

kk) iddianamede yedi kişinin eylemleri ile parti ilzam edilmek 
istenmiştir. Bu kişiler Genel Başkan Necmeddin Erbakan, yardımcıları 
Hüseyin Abbas Hasan Aksay, Ahmet Tevfik Paksu, Hüsamettin Ak-
mumcu, Umumî Kâtip Süleyman Arif Emre, Genel İdare Kurulu Üyesi 
Fehmi Cumalıoğlu'dur. Bu yetkili kişilerin eylemlerinin 648 sayılı Kanu
nun 111/3 maddesine göre bir usulî işleme bağlı tutulması gereklidir. 
Cumhuriyet Başsavcılığının bu gereği yerine getirmiyerek 111. madde
nin 3 değil 2 sayılı bendine göre eylemleri yorumlanması dayanaksız ka
lır. Çünkü Millî Nizam Partisince 648 sayılı Kanunun dördüncü kısmın
da yer alan yasalara aykırı kararların alındığı hakkında iddianamede 
delil gücünde hiçbir belge yoktur. 24/1/1971 günlü ilk büyük kongrede 
faaliyet raporunun ibra edilmesi yedi kişinin henüz sübuta ermeyen 
eylemlerinin onanması biçiminde yorumlanmıştır. Oysa faaliyet raporu 
parti yasaklarına uyma nitelikte herhangi bir kararın alındığını ispatlar 
durumda değildir. 

11) Faaliyet raporu 7 bölümdür. 1. bölümde dünyanın genel görü
nüşü ele alınmaktadır. 648 sayılı Kanunun kapsamma girmez, ilmî nite
liktedir. 2. bölümde Türkiye'nin durumu eleştirilmekte, Millî Nizam Par
tisinin kurulması nedenleri içtimaî, siyasî, iktisadî, kültürel yönlerden 
açıklanmaktadır. Bu bölüm de faaliyetle ilgili değildir, 
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3. Bölümde idare Heyeti faaliyetleri yer almaktadır. Blirada şa
hadet parmağı işareti altında toplanılmasından da söz edilmiştir. Ola
ğandır; çünkü partinin amblemi yukarıda doğru kalkık şahadet par
mağıdır. Başka partilerin hayvanları seçmeleri karşısında Millî Nizam 
Partisinin insanın en önemli uzvunu amblem kabul etmesi kadar ma
kul bir davranış olamaz. 

5. Bölümde seçim çalışmalarından söz edilmiş ve 10 Ekim 1971 
seçimlerinin Parti için manevî mücadelede ilk meydan muharebesi ola
cağı belirlenmiştir. Blirada savaş mecazî manada kullanılmıştır. 

|6. Bölümde gençlik kolları faaliyetleri anlatılmaktadır. 
7. Bölüm yan kuruluşlarla ilgilidir. Blirada esnaf teşekküllerinden, 

Ticaret ve Sanayi Odalarından, işçi teşekküllerinden, ilmî araştırmalar
dan ve tanıtma çalışmalarından söz edilmektedir. Tanıtma çalışmaları 
arasında kuruluş beyannamesi, program ve tüzük, Gençlik Kolları Yö
netmeliği, Malî Yönetmelik; «İslâm ve İlim», «Basında Erbakan», «Or
tak Pazar» adlı kitaplar ve Tek Nizam, Tek Yol ve Nizama Doğru 
gazeteleri yer almıştır. Bunlarda suç niteliğinde sözler yoktur. Esasen 
«Ortak Pazar» Erbakan'ın gensoru münasebetiyle meclisteki konuşma
larını yansıtır. Bu sözler Anayasa'nın 79. maddesine göre soruşturma 
konusu olamaz. 

Faaliyet raporunun, suç sayılacak yönü olmadığı bir yana, kabul 
edilmesi yedi üye hakkında ileri sürülen eylemlerin de tasvibe uğradığı 
yolunda yorumlanamaz. Genel Kongrede Millî Nizam Abdi'nin okun
ması da delegelerin ahde göre davranacakları anlamına gelmez. Esasen 
bu ahit bir çeşit yemindir. Yemin etmek ceza hukuku yönünden de ya
sak değJdri. Millî Nizam marşı ise gençlik kollarının bir adaptesidir. 
Suç niteliği taşıdığı varit olsa bile ancak 111. maddenin 3 sayılı ben
dine göre soruşturma yapılması halinde parti gereğini yerine getirir. 

'Cumhuriyet Başsavcısı, faaliyet raprounun 71. ve 72. sayfalarında 
partinin bir yılda 63 ilde birçok ilçelerde teşkilât kurduğundan ve 

açılış konuşmalarına katılmış olduğundan söz edildiğine dayanarak yedi 
kişinin konuşmalarının raporun ibra edilmesi yoliyle tasvip edildiğini 
ileri sürmektedir. Siyasî Partiler Kanunu bir partinin kapatılması için 
gerekli koşullan açıkça ve sayarak belirtmiştir. Bir raporda birtakım 
faaliyetlerden genel olarak söz edilmesinden bu faaliyetler içinde suç 
niteliğinde eylemi bulunanlann da tasvip gördükleri sonucuna varıl
ması ve bunların tüzel kişiliğe mal edilmesine çalışılması Türk Ceza 
Hukukunun genel ilkeleri ile bağdaşamaz. 

Anayasa'nın 56. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü karşısmda as-
lolan partilerin kapatılması değil bir çeşit hizaya getirilmesidir. 

mm) İddianamede, genel kongrede Millî Nizam marşının her bir
likte okunduğu, marşta özellikle «Solcuların kafasına, Masonların loca
sına, Türkün Anayasasına, tek yol islâm yazacağız» sözlerinin bulun
duğu ve böylece kapatılmayı gerektirir bir suç işlendiği ileri sürülmek
tedir. Genel kongrenin resmen toplu olduğu bir zamanda böyle bir marş 
okunmuş değildir. Gençlik kolları saat 19.30dan sonra, herkes dağılmış 
durumda iken ve ortalığı toplarken bazı marşlar okunmuş olabilirler. 
Genel kongre divanı dağıldıktan sonra salonda suç işlemiş olana bu suç 
topluluğun tüzel kişiliğini ilzam etmez. Onun için bu konuda bir savun
ma da gereksizdir. 

nn) İddianamede; yetkili kişilerin dinî siyasete âlet ettikleri, din 
ilkelerine dayanan bir iktidar oluşturulacağı, din ayırımı yapıldığı ve 
islâmlık davası güdüldüğü, şeriat ve hilâfet getirilmek istendiği, Ata
türk ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı davranıldığı, böylece Anaya
sa'nın 2., 19., 21. ve 57. maddelerine ve 6H8 sayılı Kanunun dördüncü 
kısmında yer alan 92., 94., 97. ve 111. maddelerine göre partiyi bağlar 
nitelikte suçlar işlenmiş sayılacağı belirtilerek partinin kapatılması is
tenilmiştir İddianamede ileri sürülen belge ve iddialar partinin tüzel 
kişiliğini bağlar nitelikte değildir. Şöyle k i : 

Partinin noterlikçe onanlı bir karar defteri bulunması sorunludur 
ve vardır. Söz konusu yedi kişinin Genel İdare Kurulu üyeleri olmalan 
dolayısiyle sanki eylemleri Genel İdare Kurulunca tasvip edilmiş sayıl
maktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı partinin resmî defterlerini hiç bir 
zaman istememiştir. 

Genel İdare Kurulu 22 kişiden oluşur. Söz konusu yedi kişi bunun 
üçte biridir. Değil yedi kişi, yandan çok üyeler bile iddianamede ileri 
sürülen eylemleri işlemiş olsalar gene bu durum partinin kapatılmasını 
gerektirmez, çünkü bu üyelerin eylemleri değil ancak organların ey
lemleri parti tüzel kişiliğini bağlar, ö te yandan birkaç kişi yasaklara 
uymadı diye milyonlarca insanın bağlı bulunduğu bir tüzel kişiliğin 
mahkûm edilmesine elverişli bir kural ne yasalarımızda ne de hukukun 
genel ilkelerinde yer almış değildir. 

(Resmî Gazete) 
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648 sayılı Kanunun «kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma se
bebiyle kapatma» başlığını taşıyan 112. maddesinde mihrak olmanın 
nasıl sübuta ereceği belirli koşullara açıkça bağlanmıştır, iddianamenin 
dayandığı belgeler ise 112. maddenin ışığı altmda delil olma bakımın
dan partinin kapatılmasına yol açamıyacak niteliktedir. 

oo) Parti kapatılması davasında ileri sürülen deliller kanunun 
kastettiği anlamda güçlü ve sübuta ermiş nitelikte deliler değildir. 
Şöyle ki : 

Emniyet makamlarının yazılarına dayanak olan teyp şeritlerindeki 
seslerin söz konusu kişilere ait bulunduğu konusunda bilirkişi incele
mesi yaptırılmamıştır. Dinlenen kimseler Emniyetin ve Savcıların em
rinde olan polislerdir. 

Parti kapatılması cezalandırma demektir. Ceza hukuku ilkelerine 
göre şüphe üzerine ceza verilemez. Güçlü belge ve deliller bulunmazsa 
şüphe sanıktan yana yorumlanır. Bir partinin sübuta ermeyen kanılara 
ve şüphelere dayanılarak kapatılması kanunların anlamına ve ruhuna 
uygun düşmez. 

Siyasî partiler en başta millete hitap ederler. Bunun için de ka
nunların sınırları ve demokrasinin anlam ve ruhu çerçevesi içinde hür 
ve serbest olmaları gerekir. Siyasî Partiler Kanunu hükümleri bu yön
den yorumlanmalıdır. Aksi halde muhalefetteki partilerin kısa zamanda 
ve kolayca tasfiyeleri mümkün olur. 

Millî Nizam Partisinin, iddianamede ileri sürüldüğü gibi, layik 
Cumhuriyet ve Atatürk devrimi ilkelerine uymadığı yolunda ne belge 
ne de icraat yönünden fiilî bir delil yoktur. Millî Nizam Partisi doğru, 
ciddî, nımuslu manevi yönden güçlü bir yönetim düzeni getireceğini 
açıklamıştır. Partinin bu tutumu ve programı Atatürk ve Cumhuriyet 
ilkelerınm yaşaması ve tutunması bakımından en sağlam yoldur. Doğ
ruluk, namusluluk, imanlı yaşamak suç değil, meziyettir. Ne Anayasa 
ne de yürürlükteki kanunlar böyle bir yolun izlenmesini yasaklamamış
tır. 

Orta Çağ ile karanlık devir başlamış İken dönemin başında islâm 
dinî doğmuş ve bu dinin adalet, ilim, hak, beşeriyet kaidelerini esasa bağ
laması sonucu Avrupa islâm ilimlerine ve kurumlarına yaklaşmağa baş
lamıştır. Esasen ilk çağ filozoflarının eserlerini ilk kez inceleyerek bun
ları islâmi düşünce yönünden değerlendiren ve gerçek hikmet yoluna ile
ten İslâm düşünür ve bilginleridir. Ortaçağ Avrupası, islâm ve Osmanlı 
Türk fütuhatı sonunda gerçek bilim ve fenni biz Türkler ve Müslüman
lardan öğrenmiş sonra kendi dinî ve içtimaî felsefesine uydurmuştur. 
Köken ve kaynak bizdedir. Millî Nizam Partisi bu tarihi ve bilimsel ger
çekler karşısında Avrupalılaşmayı onun köküne dayandırmaktadır. Biz 
Avrupa'dan bir şey alırken bir çeşit taklitçilik durumuna düşmüşüzdür. 
Tedvin alanında bu tutumun delilleri vardır, isviçre'den alma Medenî Ka
nun 44 yıllık bir uygulamadan sonra yavaş yavaş bünyemize uydurulmağa 
başlamıştır. Çok kadınla evlenme kanunla yasak edilmiş de olsa islâmi 
inanış ve âdetler arasında çok kadınla evlenenlerin sayısı hayli kabarıktır 
ve bu birleşmelerden doğan çocuklar için af kanunları çıkarılmaktadır. 
Meclis bile bu konuya eğilirken bir siyasî partinin onu programına alması 
ve millete anlatması devrim yasalarına aykırılık olamaz. 

öö) iddianamede ceza hukuku yönünden Partinin kısası uygula
mak istediği dolaylı olarak ileri sürülmüştür. Biz bir üyemizin bu yolda 
sözler söyelediğine kaniiz. Sözü edilen üyenin anlatış ve bilgi yeteneği 
ifade tenakuzları yaratabilir, önemli olan kasıttır. Millî Nizam Partisi 
bugünkü ortam içinde cezaların yeterli olmadığı görüşündedir ve çaresini 
aramaktadır. Trafik sorunu vardır. Birden fazla adam öldüren sürücü 
dört yıl ceza yer. Buna karşılık trafik kazaları yüzünden yılda üçbinin 
üstünde ölüm on altı binin üstünde yaralanma olayı meydana gelmekte
dir. Suçlar yalnız işleyenler yönünden değil, ibreti milessire olma bakı
mından da değerlendirilmelidir. Millî Nizam Partisinin ceza hukuku ala
nındaki görüşü milletin çıkarları esasına dayanmaktadır. 

iddianamede üyelerin konuşmaları sırasında kıyafet sorununa da do
kunulduğu ve bu düşüncenin Partinin düşüncesi olduğu ve böylece devrim 
yasalarına karşı suç işlendiği ileri sürülmüştür. Bu iddiaları gerek Par
tiyi bağlamamak gerekse belgelerin sakatlığı yönünden reddederiz. 
Partinin kıyafet konusunda tutumu şudur : Kanunlarda milletin ahlâk 
görüşüne uymaz biçimde açık saçık giyinileceği gibi bir koşul yoktur. 
Aksine böyle giyinişleri yasaklayıcı hükümler vardır. Turizm için birta
kım ahlâk dışı davranışlara gözyumuluyorsa da hükümler kanunlarda 
durmaktadır. Ahlâk önce şekil yönünden uyulma kuralı ister. Sonra iç 
ve niyet yönünden kurallar gelir. Şeklî ahlâk kurallarına uyulmaması 
suç olaylarını artırmaktadır. Mill i Nizam Partisinin giyiniş üzerindeki gö
rüşü bu gerekçeye dayanır. Onun için de gerici, devrin düşmanı değil, 
ilericidir. 
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Din konusunda Millî Nizam Partisi dinin gerçek hükümlerinin kaim 
olması, çeşitli hlirafe ve taklitçiliklerle ereğinden saptırılmaması görü
şündedir; dine vasıta kabul etmemektedir. Ona vasıta kabul etmek inancı 
parçalamak, dinden ayrılmak demektir. Oysa Partinin din görüşü birleş
tirici niteliktedir. Bu da 648 sayılı Kanunun 97. maddesinin ereğine ve 
ruhuna aykırı bir tutum değildir. 

pp) Millî Nizam Partisi Tüzüğünde ve programlarındaki hükümleri 
değiştirmeden, sömürmeden uygulamaktadır. Bir partinin tüzüğünde ve 
programında Anayasa'ya veya 648 sayılı Kanuna aykırılık varsa ne işlem 
yapılacağı bellidir. Böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet 
Başsavcılığının başvurması üzerine gerekli görürse parti karar organına 
aykırılığın altı ay içinde giderilmesini, yoksa partiyi kapatacağını bildirir. 
Bugüne dek Partiye böyle bir duyuru gelmemiştir. Demek ki, Parti ola
ğan düzen içinde çalışmaktadır. 

b) Bu dava ana çizgileriyle bir ceza davasıdır. Dava kamu adına 
savcılıkça iddianame ile açılmıştır. Yüksek Mahkeme bir ceza mahkemesi, 
bir Yüce Divan niteliğindedir. Ortada hukuk mahkemesinde bir dernek 
feshi değil bir cezalandırma istemi vardır. Hukuk mahkemelerinde davalar 
kişilerin hür iradeleri ve dilekçe ile açılır. Savcılara yaş düzeltme dava
ları açılması bunun istisnasıdır Görülen dava Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununu uygulama zorunluğu dolayısiyle de ceza davası niteliğindedir. 

Kapatma isteminin nedeni olarak bizim 648 sayılı Kanunun 4. kıs
mındaki yasaklara uymamamız gösterilmektedir. Parti yasaklarının her 
birinin Türk Ceza Kanununda karşılığı vardır. Bunlar suçlusunu ağır ceza 
mahkemesine götürecek yasaklardır. Demek ki biz suç isnadı altındayız. 
Cumhuriyet Başsavcılığı hem savcı hem sorgu hâkimi durumundadır. 
Bizim hakkımızda yapılan bir ilk tahkikat olmalıdır. Tüzel kişiler de suç-
landırılabilir, suç işleyebilir. Onun için Başsavcının ortada suç ve suçlu 
yoktur görüşüne katılmıyoruz. 

Davada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gerekleri yerine getiril
memiştir. Gazete bilgileri, muharref, yanlış sözler aktarılarak dava hu
zurunuza getirilmiştir. Böyle muallel, hatalı bir davanın daha başlangıçta 
reddi gereklidir. 

c) Millî Nizam Partisi 26/1/1970 gününde resmen kurulmuş; bir 
yıl içinde 63 ilde ve aşağı yukarı 400 ilçede kuruluşunu tamamlamıştır. 
Artık yüzbinleree üyesi olan partilerden biridir. Çünkü ortaya koyduğu 
temel fikirler kurtuluş için ileri sürdüğü ilmî, gerçek yollar milletçe be
nimsenmiştir. Partinin birinci temel özelliği milletimize güvenmek, tarihi
mize inanmak, milletimizin büyük bir millet olduğunu kabul etmektir. Şu 
bulunduğumuz tarihten bin yıllık dönem öncesine varacak bir zaman bö
lümünü ele alarak bu bölüm içinde en yüksek, en şerefli milletin bizim 
milletimiz olduğunda dünya milletlerinde oybirliği vardır. Millî Nizam 
Partisi öteki partiler gibi ne reaksiyon partisidir ne de başka partilerin 
bölünmesinden oluşmuştur. Bu, milletin büyük tarihinin verdiği hızla mil
letin kendi içinden gelen ilim ve fikir aksiyonu olarak ortaya çıkmış bir 
partidir. Milletin içine düştüğü maddî, manevî buhranlar ilini ışığı altında 
incelenmiş, kurtuluş yollarının temel ilkeleri ele alınmış ve böylece Par
tinin gerçek niteliğini oluştliran programı saptanmıştır. 

Millî Nizam Partisi her şeyden önce bir ahlâk nizamına inanarak 
yola çıkmaktadır. Hukuk nizamı ahlâk nizamı ile tamamlanmadıkça mil
let, toplum ve fert sorunları çözülemez. Ahlâk nizamının geliştirilmesi ma
arif üzerinde durulmasına bağlıdır. Biz yola çıkarken maarifimizin mut
laka islâlı edilmesi gereğine inandık. Ahlâkî melekelerin gençlerimize 
okullarda öğretilmesini zorunlu gördük. Okul kitaplarımız ahlâkî, ma
nevî sorum duygusuna öncelik veren bir öğretim esasına dayanmamakta
dır. 

Millî Nizamın ikinci temel niteliği batı taklitçiliğinden bu milletin 
kurtarılmasıdır. Maddî ve manevî geri kalmışlığımızda batı taklitçiliğinin 
etkisi büyüktür. Batının nesini almak gerektiğinde çok dikkatle davran
mak zorundayız. 

Yüksek Mahkeme huzuruna gelen dosya hukukî değil siyasidir. Yak
laşan Senato seçimleri dolayısiyle birtakım siyasî rakiplerimizin dosyanın 
bliraya gelmesinde rol oynadığı kamu oyunda hâkim bir kanaat halinde
dir. 

Millî Nizam bir fikir ve gönül hareketidir. Hiçbir zaman anarşik 
hareketlere katılmamıştır. Şimdiye kadar 500 açılış olmuş, belki 5 milyon 
insana davasını dinletmiş ama tek zabıta olayı geçmemiştir. Anarşik ha
reketlere adı karışan partiler dururken bliraya Millî Nizam Partisi getiril
mektedir. İddianamede, yedi partili üyeye atfedilen mürettep, muharref 
konuşmalardan başka bir şey yoktur. Başka partilerin yüzlerce üyesinin 
konuşmalarından dolayı yüzlerce dokunulmazlığın kaldırılması dosyazı 
varken bir işlem gerekmiyor da ille de Millî Nizamın bliraya getirilmesi 
için uğraşılıyor. Üstelik bir yıl önce olmuş ve hiç bir ceza kovuşturma
sına uğramamış konuşmalara dayanılmak isteniyor. Dosya içindekiler de 
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Başsavcılığın, ilgililer âdeta zorlanarak, derlemeğe çalıştığı toplantılara 
ilişkin bir takım iddialardan ibarettir. 

Muharref sözlerden örnekler verelim : Millî Nizam işaretinin tektir, 
ilk partidir, birincidir anlamını taşıdığı açıklanıyor. Sonra tektir sözü 
tekbir oluyor, iddianameye geçiyor. Sonra, «bu milletin bin yıl insanlığa 
ışık tutup mağlûp olmadığı» söylenmiş. «İnsanlığa», «İslâmlığa» olmuş. 
İddianamenin 7. sayfasında, 14. maddede öyle, Ülkede böyle sözler işitili
yor. Cumhuriyet Başsavcısı Partimize «nedir bunlar?» diye soru sormu
yorlar. Sorsalardı Yüksek Mahkemenin huzurları fuzulen işgal edilmiye-
cekti. 

ç) Faaliyet raporu üç bölümdür : Dünya durumu, Türkiye'nin du
rumu, İdare Heyetinin faaliyetleri. Rapor ciddî bir kuruluşun hazırladığı 
ilmî, fikrî, seviyeli bir belgedir. Baporun B bölümünde Türkiye'nin siyasî, 
içtimaî, iktisadî durumu ele alınmıştır. Raporda 1970 yılında mühim olay
lar olmuştur deniliyor ve bunların başmda tabiatiyle Millî Nizam Partisi
nin kuruluşu gösteriliyor. Deniliyor ki : Böylece ik i mühim değişikUk or
taya çıkıyor. Türkiye'de alışılmış olan iki büyük partili sistem değişmiş; 
Millî Nizam bir fikir partisi olarak ortaya çıkınca ötekiler de yığın partisi 
olmaktan çıkma yoluna girmişler ve birtakım kopmalarla karşılaşmışlar. 
Bu arada raporda Millî Nizam Partisinin özellikleri belirtilmiş; bir dava 
partisi olduğu milletimizin bin yıllık hak davasına sarıldığı ve gerçek sağı 
temsil ettiği açıklanmıştır. 

ıaa) (Hak» kelimesinin sözlükte dört ayrı anlamı vardır. Büyük 
harfle yazılırsa Cenabı Hakkın adı olur. Biz kelimeyi bu anlamda kullan
madık. Zaten kullanılamaz. Esasen raporda küçük harfle yazılmıştır. Ke
limenin ikinci anlamı, masdar olarak kullanıldığında intibak, tahakkuk
tur; ideal ile tatbikatın ilim ile malûmun intibakı demektir. Raporda ke
lime bu anlamda kullanılmış olabilir. Kastedilen şudur : Milletimizin bin 
yıllık bir ideali vardır ve bu ideali kendi bin yıllık tatbikatmda görülmüş
tür. Yani ideali ile icraatı birbirine intibak eden bir davası vardır. Millî 
Nizam bu davaya sahip çıkmıştır. 

«Hak» kelimesi isim olarak da bir anlam taşır. Bu da hukukun esası 
olan haktan ibarettir. Bin yıllık tarihine bakılınca görülür ki miiletimiz 
gerçekten bunu kendisine dava edinmiştir. Batılılar bizim kılıç kuvvetiyle 
dünyaya hâkim olduğumuz görüşündedirler. Oysa atalarımız kılıçta ol
duğu kadar hakta hukukta da güçlü idiler ve başarıyı kalblerin fethi yo-
liyle sağladılar. Tarihimizi inceleyen bir kimse bu milletin «hakkı her 
şeyden üstün tutma» diye bir davasının bulunduğunu görmezlikten gele
mez. Atalarımız yalnız kendi şuurları içinde değil bütün dünya siyasetinde 
dahi hakkı daima esas almışlardır. Dört asır önce Fransa Kralı oğlunu 
kurtarmak, uğradığı bir haksızlığı gidermek için bizim İmparatorumuza 
başvurmuştur. Bunun başka örnekleri de vardır. Atalarımız işgal ettikleri 
yerlerden çekilmek zorunda kalınca yıllık olarak aldıkları cizyenin bakiye 
aylara düşen bölümünü geri verecek kadar hakka riayetkar davranmış
lardır. 

«Hak» kelimesinin dördüncü anlamı, bir sıfat olarak, «haklı ve 
doğru» dur. Bu anlamda alınırsa «milletimizin bin yıllık bir davası bulun
duğu ve bu davanın haklı ve doğru bir dava olduğu» söylenmiş demektir. 
Milletimizin bin yıllık tarihi incelenirse insanlığa ışık tutan, ilmî, fennî, 
edebi, hayayı, .ahlâkı, öğreten bir millet olduğu görülür. Müsbet ilimleri 
de, manevî ilimleri de bütün insanlığa atalarımız öğretmiştir. Milletimiz 
daima insanlığa ışık tutan bir medeniyet kurma davası peşinde koşmuş
tur. Bu, haklı bir davadır. «Hak» kelimesini her üç anlamiyle birlikte alıp 
sözleri toparlayınca Millî Nizam Partisi Tüzüğündeki gaye maddesinin 
birinci bölümünü değişik sözlerle ifade etmekten başka bir şey yapılma
dığı ortaya çıkar. 

bb) Şimdi de iddianamede değinilen «hakikî sağı» sözü üzerinde 
durulacaktır. Raporda Türkiye'nin üçlü bir sisteme geldiği, artık üç bü
yük partisi bulunduğu açıklanırken partilerin özellikleri ve nitelikleri be
lirlenmiş ve Millî Nizamın onlara nazaran özelliği olarak hakikî sağı tem
sil ettiği fikri ortaya konulmuştur. Bizde iki türlü sağ ve sol ayırımı var. 
Bunlardan biri batılılardan taklit yoliyle alınmış sağ sol ayrımdır; ilmî ve 
ciddî bir etüde dayanmaz. Onlar böyle diyor diye alınmıştır; yanlış ve 
sakattır. Batıya göre sağ kapitalist bir düzendir; sömürücü faizcilik sis
temi içindedir; kendi bünyesi gereği sınıf farkı doğurur. Sol denildiğinde 
Batıda insan hak ve hürriyetlerini kısıtlayan, insanlara mülkiyet hakkı 
tanımayan, her şeyi toplumcu gözle gören, en son kertede yaşayışı hapis
hane hayatına çeviren bir rejim kastedilir. Bu ik i sistemin birçok yönleri 
gene de müşterektir. Her iki sistem de materyalist ve sömürücüdür. İki
sinde de adaletsizlik ve sınıflar vardır. O halde ilmî, hakikî bir sağın ta
nımlanması, uygulanması gereklidir. Bu da Anayasamızda ifadesini bulan 
insan hak ve hürriyetlerine tam riayetle gerçekleşebilir. Biz batının bir çok 
sakıncaları kendilerince ortaya konmuş sömürücü, materyalist sağcılığını 
almak zorunda değiliz. Bizim Anayasamızın çizdiği sınırlar içinde kendi 

maddî sağcılığımızı memleketimize uygulamamız gerekir. Biz Anayasa
mızın tanımladığı nizama hakikî sağcılık diyoruz. Millî Nizam materya
list değildir. Anayasanın 10. ve 14. maddeleri materyalist olmağa zaten 
izin vermez. Millî Nizam bu maddelerin ilkelerine lâyığı olan ağırlığı ver
diği için «Biz sağcıyız, hakikî sağcıyız.» diyor. 

cc) İddianamede Millî Nizamın maarif hakkındaki görüşüne de ta
kınılmış. Maarifimizin temel yapısının acıklı bir manzarası vardır. Ted
risatın ana fikriyatına millî fikriyat dışında ne varsa doldurulmuştur. 
Millî Nizam bundan yakınmakta, millî bir maarif istemektedir. Öğrenci
lere manevî bir eğitim ve öğretim değil; dünya görüşü olarak mecusilerin, 
putpereslerin, ateistlerin, Siyonistlerin fikriyatı verilmektedir. Gençlerimiz 
kalbleri boş yetişmekte, üniversiteler eşkiya yuvası manzarasını almak
tadır. Sebebi Anayasamızın emrettiği manevî gelişmeyi sağlayıcı bir maa
rifin uygulanmamasıdır. Biz gençlerimize Batıdan üstün ilim yapabilecek 
zihniyeti aşılamazsak gelişemeyiz. Sonunda sadece Batıya işçi olarak gi
deriz. 

Millî Nizam 150 yıldan beri milletin içine yabancı kaynaklarca şırın
ga edilen kozmopolitlikten kurtulma davasıdır. Kendimizi terketmeye, 
Batıyı taklide başlamamız 150 yıl öncesine gider. O tarihten başlayarak 
Batı bir manevî kültür istilâsına girişmiştir. Bu, maddî istilâdan önemli
dir. O bakımdan Millî Nizam kendi programına «manevî istilâ hareketi» 
diye bir bölüm koymuştur. 

çç) İddianamede yine tereddüt edilen noktalardan birisi «Bizim 
milletimizin en büyük meziyetlerinden biri hak nedir batıl nedir bilme-
sidir. Kalbinin hidayet ve ferasetle dolu oluşundadır.» sözüdür. Bir parti
nin herşeyden önce kendi milletine itimadı şarttır. Blirada milletimizin 
has1 etleri belirtiliyor. Okumak imkânını bulamamıştır. Fakat bir insan 
olarak kalbinde bir sezme kabiliyeti, bir feraset vardır. Bundan dolayı 
milletimiz bugünkü buhranlardan nasıl kurtulacağımızı çok iyi görüyor. 
Yine bizim köylümüzün içinde, kalbinde bütün dünyaya ışık tutacak üs
tün bir medeniyet kurmanın bin yıllık mirası vardır. Millî Nizam progra
mında milletimizin bu hasletlerine yer verilmiş olması son derece doğru 
bir davranıştır. 

dd) Bir de «Millî Nizam Partisi, milletimizin 60 yıldan beri parti 
adı altında kurulan çeşitli batıl fikirler teşekküllerini bir bir görüp de
nedikten, bunların hiçbirinin çıkar yol olmadığını anladıktan sonra ba
tılı bırakıp hakka dönüşüdür.» sözüne takılınmış. Bizde ilk parti İttihat ve 
Terakki Partisidir. Bu parti geldi, 10 yıl içinde koskoca imparatorluğu 
savaşa soktu; perişan etti, koydu gitti. Bunlar yanlış yolda idiler. Fikir 
babası olarak, İttihat ve Terakk'.nin, İtalya'dan gelmiş bir Musevinin bir 
aksiyonu olduğunu tarih tespit ediyor. İmparatorluğu yıkmış bir partiye 
güzel bir partidir diyemeyiz. Bugünkü partilerimizin yollarının da mille
timizi kurtaracak yol olduğuna kâni değiliz. Her parti elbette kendi par
tisini kurtuluş yolu olarak görür; kendisinin hak, haklı ve doğru yolda 
olduğunu, ötekilerin batıl olduğunu kabul eder; etmesi gereklidir. Bunun 
aksi kendi kendini inkârdır. İçinde bulunduğumuz fiilî durum uzun yıllar 
iktidarı ellerinde tutan partilerin birtakım hataları bulunduğunu göster
mez mi? Millî Nizamın öteki partiler hakkında bu sözü söylemesi doğru
dur ve yerindedir. 

ee) İddianamede «her hangi birisinin bir topluluğu değilsiniz.» sözü
ne de dokunulmuş. Şu bölümü okuyalım : «Millî Nizam Partisinin Birinci 
Büyük Kongresinin delegeleri, sizin bu muhteşem topluluğunuzun çok 
büyük bir mânası var. Siz batıl partilerden herhangi birisinin bir toplu
luğu değilsiniz. Siz bu aziz milletin kendisinin, aslının, özünün temsilcile
risiniz. Sizin diğer batıl teşekküllerin topluluklarında bir farkınız var. 
Siz bu aziz milletin yalnız bugününü değil, aynı zamanda bütün bin yılhk 
şanlı tarihini birlikte temsil ediyorsunuz.» Milletine güvenen, seven bir 
partinin kendi delegelerine söyleyeceği bundan daha tabiî söz ne olabilir? 
Millî Nizam milletimizin tarihine büyük ağırlığı verdiği, kendi toplulu
ğunda bu şekli gördüğü için haklı olarak böyle söyliyecektir. 

Programmdaki «adaylarımızın davamızı temsil eder kimseler olarak 
seçilmesine azamî itina gösterilecektir.» sözü de tereddüde yol açmış. Bir 
parti böyle düşünmek, böyle söylemek zorundadır. Davamıza, programı
mıza sadık olmayan kişilerden aday seçmemiz düşünülebilir mi? 

ff) Raporun bir yerindeki Ortak Pazar konusuna işaret eden söz
ler de tereddüt uyandırmış. Ortak Pazar bir ticarî anlaşma değil Avrupa 
entegrasiyonudur. Avrupadaki birtakım devletlerin bir devlet olması ey
lemidir. Bi r ülke Ortak Pazara girince o ülkede mülkiyet edinmek, iş 
edinmek, sermaye transferleri serbesttir. Millî Nizam bu kadar önemli 
bir anlaşma üzerinde durmağa mecburdur. Millî Nizam bunu uzun boylu 
Mecliste dile getirmiştir. Ortak Pazara girilip de Türkiye'de yerleşme 
hakkı serbest bırakılınca çeşitli bölgelerden daha önce ayrılmış Rumlar, 
Ermeniler gelir, yeniden yerleşme hakkı elde ederlerse bu konu üzerinde 
titizlikle durmak gerekmez mi ? Ortak Pazar geçiş dönemi protokolü Tür-



Sahife : 10 (Resmî Gazete) 

kîye'nin sanayileşmesine engeldir. Protokol Millî Nizamın uzun açıklama
ları ile Mecliste aydınlığa çıkmıştır. Protokol savaş sanayii kurmayı ön
lüyor Böyle bir protokol üzerinde ilmî, iktisadî, teknik çalışmaları yap
mak bir parti olarak en tabiî görevimizdir. Bunu yapmazsak bizden hesap 
sorulmalıdır. 

gg) İddianamede, raporun «altmışa yakın ilimizin ve pek çok ilçe
mizin açılış toplantısına iştirak edildiğini» açıklayan cümlesine büyük bir 
önemle tutunulmak istenmiştir. Raporda memleketin her yerinden gelen 
delegelere Parti faaliyetleri arzediliyor. Bu arada da açılış toplantılarına 
iştirak edildiği söyleniyor. Teşkilâtı memleketin çeşitli yerlerinde milleti
miz kurmaktadır. Demokrasi de budur zaten. Kurduktan sonra «Gelin, 
programı millete tanıtalım. Tanıtmak için bir toplantı yapalım.» denil
mektedir. Yer tutulmakta, halk çağrılmaktadır. Genel Merkezin bu faa
liyetlerden haberi bile olmaz. Mahallî teşkilât, bir konuşmacı gerekiyorsa, 
onu doğrudan doğruya çağırır. Bunlar kişiler ile mahallî topluluklar ara
sında geçen olaylardır. 

Sözgelimi İstanbul İl Başkanı Bursa toplantısına, Ankara İl İkinci 
Başkanı filânca yer toplantısına katılmışlardır. Genel Merkez sonradan 
bu toplantıları duymuş; raporda göstermiştir. Fiilî durum ve «iştirakleri 
olmuştur.» sözünün anlamı budur. Bir şansın, özel olarak falanca yere 
davet edilmesi üzerine orada yaptığı konuşmanın Parti tüzel kişiliğini i l 
zam etmeyeceği ortadadır. Teşkilâtın yüzde seksenini biz kurmadık. An
cak bunların kurulduğunu raporda açıklayıp Genel Kurula duyurmak gö
revimizdir. Merkez bir de Parti teşkilâtınca yapılanları ötekilerine duyu
rucu bir santral işini görür. Parti Genel Başkanı bile, vakti elverişli olduğu 
İçin, gidip bir toplantıda konuşmuşsa Yönetim Kurulunun haberi dahi 
olmaz. 

Gerçekten Partimiz Tüzüğünün 28. maddesinde Genel İdare Kuruluna 
teşkilât kurmak ve yardımcı organları oluşturmak gibi bir görev veril
miştir. Bu görevin Siyasî Partiler Kanunu ve demokratik bir nizam için
deki niteliği şudur : Merkez, i l ve ilçe kuruluşlarının müteşebbis heyetle
rini arar, bulur, İnceler, teşvik eder; bunlara yol gösterir. Müteşebbis he
yet ortaya çıktıktan sonra merkez, heyetteki kimselerin davaya, Partiye, 
memlekete, vatana hizmet edecek insanlar olduğu kanısına varırsa 
(illerde) o heyete bir yetki belgesi verir. İlçelerin belgesini iller verirler. 
Bundan sonraki faaliyetler, artık o bölgedeki faaliyetleri yürüten idare
cilere aittir. İddianameye konulmuş olan konuşmalar, bu müteşebbis he
yetler kurulduktan sonra o bölgedeki idarenin kendi çevresine, Parti prog
ramım, Tüzüğünü, maddelerini tanıtmak için yaptığı toplantılara ilişkin
dir. Toplantıların zamanı, yeri, kaç kişinin konuşacağı mahallî idarenin 
insiyatifi altındaki hususlardır. Kimi yerlerde müteşebbis heyetin kendisi 
konuyu anlatmış, halka tanıtmıştır. Kimi yerlerde Ankara'dan veya başka 
illerden konuşmacılar çağrılmıştır. Böylece mahallî idarenin şahıslara yap
tığı davetler meydana gelmiş, konuşmalar ortaya çıkmıştır. Bunlar ko
nuşanların şahısları adına yaptıkları konuşmalardır. 

28. maddenin e bendinde «Partinin umumî faaliyeti ve siyaseti hak
kında teşkilâtı tenvir etmek....» der. Bu deyimle şu i l veya ilçede özel bir 
kişinin yaptığı konuşmanın ilgisi, ilişkisi olamaz. Partinin genel politikası 
gerekleri veya önemli olaylar karşısındaki tutumu tamimlerle teşkilâta 
bildirilir. Partinin umumî faaliyet ve siyaseti hakkında teşkilâtı tenvir 
etmek aslmda budur. 

İdare heyetimizin kararları incelenirse üyelerimize yasalara saygılı 
olmaları, Parti yasaklarına uymaları için birçok tamimler yapılmış oldu
ğu görülür. E bendinin gereği işte budur. Her hangi bir toplantıda genel 
idare kurulu üyelerinden birkaçının bulunması ve konuşması kişilerin 
kendi adlarına konuşmalarından farksızdır. Çünkü Genel İdare Kurulunun 
falanca yere filânca gitsin ve şöyle konuşsun gibilerde hiçbir karan yok
tur. 

Raporun «İdare Heyeti faaliyetleri» bölümünde mahallen yapılmış 
birçok hareketlerin de yer almış olduğu görülür. Çünkü bu aslında fiili 
faaliyetlere ilişkin bir haber verme bölümüdür. Netekim bağımsız bir or
gan olan gençlik kolu faaliyetlerinde de bu bölümde söz edilmiştir. Söz
gelimi bu gençlik kolu, bizim haberimiz olmadan çeşitli gazete kupürlerim 
toplamış, «Basında Erbakan» diye bir kitap yayınlamış. Faaliyet rapo
runda bundan söz edilmesi gençlik kolunun kitabı bastırmakta haklı gö
rüldüğü veya falan yazarın şahsî fikirlerinin Genel İdare Kurulunca be
nimsendiği anlamım asla taşımaz. Bunlar haber verici sözlerdir; çünkü 
karar defterinde yerleri yoktur. Aynı bölümde Meclise Ortak Pazar hak
kında gensoru verildiğinden söz ediliyor. Meclis İçtüzüğüne göre gensoru 
Parti adına verilmez; şahsımız adına verilmiştir. Demek ki kişisel bir 
faaliyettir. Gene de bu bölümde açıklanmıştır. Çünkü faaliyetler orada 
toplanmaktadır. Onun için blirada herhangi bir şeyin zikredilmesi onun 
merkez karar organınca tasvip olunması, tekabbül edilmesi demek değil
dir. Haber vermek ve haber verileni tekabül etmek ayn şeylerdir. 
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Gazeteler; Tek Nizam ve Tek Yol gençlik kollarmca, Nizama Doğru 
Sakarya İl İdare Heyetince çıkarılmaktadır. Bunların rapora geçmesi ha
ber verme niteliğindedir. Bu gazetelerle, bağlı bulundukları i l teşkilâtı 
meşgul olur. Genel İdare Kurulunun böyle ayrıntılara inmeğe vakti ve ola
nağı yoktur. 

Yeni kurulmuş bir Partiyiz. Henüz bir yıl oldu. Teftiş Heyetimizi 
kurmağa yeni girişmiş bulunuyoruz. Onun için ilk yılda böyle geniş bir 
teşkilâtı Genel Merkez kadrosu içinde gereği gibi takip etmek mümkün 
olmamıştır. 

hh) Genel Kongre gündemi ortadadır. Gündemde marş okunması 
diye bir madde yoktur. Esasen Partinin marşı yoktur. Genel Kongrede 
böyle bir şey yapılıp yapılmadığını hatırlamak mümkün değildir. Genel 
İdare Kurulu veya kongre bu bizim marşımız olsun diye bir karar al
mamıştır. Birisinin teklifi veya başlaması üzerine böyle bir şey okunmuş 
olabilir. 

(Genel Başkanlık Vekillerinden Avukat Akmumcu'nun şu sözleri du
ruşma tutanağının 124. sayfasında yer almıştır : 

Kongre saat sekiz raddelerinde kapandı. Akşam dağılıyorduk. Bir
takım gençlerin uzaktan Millî Nizam yazacağız diye marş söyledikleri 
benim de kulağıma gelmiştir. Fakat kongre dağılmıştı. Ne kadar, kaç k i 
şinin bir araya gelerek söylediği tarafımızdan bilinememektedir ve biz sa
lonu terketmiş durumdaydık. Esasen delegelerin de aşağı yukarı yarısın
dan fazlası salonu terketmiştir. Orada bir kısım gençler kalmış, orada ka
lan bayrakları, levhaları toplamakla ve sandalyelerin götürülmesine neza
ret etmekle meşguldüler.) 

ii) Salonun hazırlanmasiyle gençler, partiden olan ve olmayan 
gençler meşgul olmuşlardır. Genel İdare Kurulunun salonun tanzimine 
nezaret şeklinde bir hizmeti dahi geçmemiştir. Genel idare kurulu hazır
lanmış bir salona gelmiştir. Gözümüze hoş olmayan bir yazı ilişseydi 
bunu kim koydu diye belki yammızdakilere sorardık veya bu levha kal-
dmlsa iyi olur derdik. Ancak böyle büyük bir kalabalıkta, biz desek 
de, uygulanır mı uygulanamaz mıydı ayrı konudur. Çünkü bir büyük 
kalabalıkta tören başlamıştır. Salon da sorumsuz kimselerce hazırlan
mıştır. 

d) Anayasa Mahkemesi bu davaya 8 ve 15 Nisan 1971 günle
rinde duruşmalı olarak bakmış; 22/4/1971 de 44 ve 648 sayılı Kanunlar
daki dü r uşma hükümlerinin Anayasa'nm 148/2. maddesine aykm düş
tüğü düşüncesiyle ortaya bekletici sorun çıkarmış ve davayı geri bı
rakmıştır. Sorun duruşma mı yapılacak, dava dosya üzerinde mi ince
lenecek sorunudur. 

Bu bir usul sorunudur. Yüksek Mahkeme tensip kararı için 
23/3/1971 gününde toplandığında usuiî işlemleri saptamış olmak gere
kir. TJsulî işlem esası etkilemezse de davalının savunma hazırlığı üze
rinde olumlu ^eya olumsuz etkileri olabilir. 

(Kazanılmış hak bakımından Cumhuriyet Başsavcısının atanma ile 
bu makama gelişini uygun gören Yüksek Mahkeme kendi usulî hatası
nın sonucu, Millî Nizam Partisinin kazanılmış hakkı olan duruşma ko
şulunu kaldırırsa kararlarmda çelişkiye düşer. Bu durum ve davanın 
böylece uzamasına yol açılması usul kanunlanna ve Anayasa'nm ruhu
na ve ereğine uymaz 

Yüksek Mahkeme söz konusu özel kanun hükümlerini Anayasa'ya 
uymadığı nedeniyle iptal edebilir. Ancak bu karar geriye yürümez. Son
raki olaylara uygulanır. Gerçi dava henüz sonuçlanmamıştır. Ancak 
dava duruşmalı olarak görülmeğe başlandığı için delillerimizi ve savun
malarımızı duruşma düzenine göre ortaya koyarken bu tabiî haktan 
yoksun bırakılmamız hiçbir hukuk sistemiyle bağdaşamaz. 

Yüksek Mahkemenin 23/3/1971 günlü tensip kararı usul yönünden 
bir kanun niteliği taşır. Böylece bir çeşit kazanılmış hak doğurmuştur. 
İkinci bir kararla bu hakkın kaldırılması hak ve adalet kuralları ile 
bağdaştırılamaz. 

e) aa) 648 sayılı Kanunun 108., 110., 113.. ve 114. maddelerin
de yer alan ve siyasî partiler aleyhindeki davalarm Anayasa Mahke
mesine Cumhuriyet Başsavcılığınca açılabileceğini belirleyen hükümler 
ile 44 sayılı Kanunun 32. maddesindeki «Bu davalara Cumhuriyet Baş
savcısının huzuru ile bakılır..» ve «30. madde hükümleri bu davalara 
da uygulanıra, hükümleri Anayasa'ya aykındır. Şöyle ki : 

Anayasa'nm 147. maddesinin üçüncü fıkrasında yalnızca «Ana
yasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle yargılamasında savcılık göre
vini Cumhuriyet Başsavcısı yapar.» hükmü vardır. Demek ki Anayasa, 
Anayasa Mahkemesinin parti kapatma davalarına bakma ve kanunları de
netleme görevleri yönünden Cumhuriyet Başsavcısına herhangi bir görev 
vermiş ve dava açma yetkisi tanınmış değildir. Çünkü Anayasa'nm si
yasî partilere ilişkin 57. maddesinde de böyle bir hüküm yer almamış-
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tır. Şu duruma göre Cumhuriyet Başsavcısına dava yetkisi veren 648 
ve 44 sayılı Kanunların ilgili hükümleri kaynağını Anayasa'dan alma
yan hükümlerdir. 

Öte yandan Anayasa'nm 149. maddesi Anayasa Mahkemesinde da
va açacak makam ve mercileri sınırlı olarak belirtmiştir. Anayasa'nın 
kesinlikle sınırladığı bir hak özel kanunlarla başka mercilere teşmil 
edilemez. 

Anayasa'nın 4. maddesinde «Hiç bir kimse veya organ kaynağını 
Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz» ilkesi yer almak
tadır. Cumhuriyet Başsavcısma kanunla verilen yetki bu ilkeye de ay
kırıdır. 

bb) Cumhuriyet Başsavcılığı 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 
1 ve 2 sayılı bentlerinin ve 112. maddesinin Anayasa'nm 57. maddesinin 
uygulama alanını, işleyişini, koşullarını sınırlayarak Anayasa'yı işlemez 
hale getirdiğini ileri sürmüş; bunların iptalini ve yerlerine Anayasa'nm 
uygulanmasını istemiştir. 

Anayasa'nm 5(7. maddesindeki «siyasî parti faaliyetleri» deyimin
den ne anlaşılması gerektiği, hangi faaliyetlerin tüzel kişiliği bağlaya
cağı, hangilerinin partili kişilere veya organlara izafe edileceği, hangi 
kişisel ve mevzii davranışların hangi hallerde tüzel kişilikçe kabul edil
miş sayılacağı sorunlarını açıklığa kavukturmaktan başka bir şey yap
mayan 645 sayılı Kanunun 111. maddesinin Anayasa'nm 57. maddesinin 
uygulanma alanım daraltmadığı ortadadır. Bu hükümler iptal edüirse 
geriye gayrı muayyen hukuk kaideleri kalacak; bunları ihlâl etti diye 
tüzel veya gerçek herhangi bir kişinin sorumlu tutulması «Hukuk Dev
leti» kavramı ile bağdaşamıyacaktır. 

Davada 111. maddenin 1 sayılı bendinin ve 112. maddenin uygulan
ması söz konusu değildir. Anayasa'nm 151. maddesine göre bu hüküm
lerin iptali istenemez. 

112. madde Anayasa'nm uygulanma alanını daraltmış değil geniş
letmiştir. Çünkü parti tüzel kişiliği yasakları çiğneyen üyeleri ihraç ve 
organları feshetse dahi bu türlü eylemler tekerrür ederse parti yine 
kapatılacaktır. Bu madde ile uygulama alanını genişleten bir «mihrak 
olma» hali kabul edilmektedir. Anayasa Mahkemesinin takdir hakkı da 
sınırlandırılmış değildir. 

Maddedeki «kesif bir şekilde» ve «mihrak olma» deyimleri gerek
lidir. Çünkü partileri vazgeçilmez unsurlar sayan Anayasa münferit 
olaylar yüzünden bir partinin feda olunması fikrini reddeder. 

Anayasa'nın 19. ve 37. maddelerinde yer alan «siyasî partiler» ve 
«siyasî partilerin faaliyetleri» deyimlerinin anlam ve ereği «parti tü
zel kişiliği» ve «parti tüzel kişiliğine izafe edilecek faaliyetler» dir. 648 
sayılı Kanunun ilgili maddeleri bu Anayasa terimlerine uygundur. 

İddia makamının bu maddelerin iptalini istemesi nedeni savunma
mızın dayanaklarım ortadan kaldırmak ve iptali geriye yürüterek so
nuç almaktır. Oysa Anayasa'nın 33. ve 152. maddeleri buna engeldir. 
Kaldı k i bu maddelerin iptali ile laiklik, insan hak ve hürriyetleri, ül
kenin bölünmezliği ilkelerinden başka bütün parti yasakları yaptırmışız 
kalacak ve 648 sayılı Kanunun tümü işlemez duruma gelecektir. 

B) İstemler: 

a) aa) Cumhuriyet Başsavcılığına seçim yoliyle gelmemiş olan 
sayın Gündüz'ün davayı açmaya ehil olmadığına, hakkı ve yetkisi bu
lunmadığına ve tasarrufunun hükümsüz sayılmasına karar verilmesi. 

bb) Nasıl k i hukuk mahkemesinde usulsüz açılan bir davada dava 
dilekçesi iptal edilir, dava açılmamış sayılırsa ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 173 maddesine dayanarak sorgu hâkimi talepnameyi 
reddedebilirse - usul hukukunda kıyas cereyan ettiğinden - öylece Anayasa'
ya, usul kanunlarına aykırı olarak ehliyeti bulunmayan bir kişice düzenlen
miş iddianamenin reddine karar verilmesi. 

b) Yedi partili üyeye izafe edilen konuşmalar dolayısiyle Siyasî 
Partiler Kanununun 111. maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılmadığı 
ve Kanunun parti yasaklamalarını inceleme kuruluna verdiği görev ve 
yetkiler ihlâl edildiği ve o merciin elinden doğrudan doğruya veya do
laylı olarak alındığı ve kanunların saydığı yargılama usulü şekil ve 
şartları dışında keyfî ve takdirî bir yargılama usulü ihdas edildiği için, 
usule aykırı açılmasından dolayı Anayasa'nın 136. maddesine aykırı 
düşen davanın reddine karar verilmesi. 

c) 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 2 sayılı bendinin sınırlı 
olarak belirlediği deliller dışmda soruşturmaya ve hükme konu yapıl
mak istenen kanun ve usul dışı delillerin dinlenmesi isteminin reddi; so
ruşturma ve hükmün kanunî delillere hasredilmesi. 

ıç) Davaya duruşmalı olarak başlanması davalı parti için bir çeşit 
kazanılmış hak sayılacağından ve Anayasa Mahkemesi kararları geriye 

yürüyemeyeceğinden davanın duruşma düzeni içinde görülmesinin sür
dürülmesi ve duruşma gününün bildirilmesi. 

d) Genel İdare Kurulunun, bütün teşkilâtm kanunlara uyulması 
konusunda eğitilmesi için yaptığı çalışmalarında, Genel İdare Kurulu
nun mahallî açılış toplantılarına kurul olarak katılmadığında, partinin 
bir marşı olmadığında bilgi ve görgüsü bulunan ekli listede adları ya
zılı tanıkların duruşmada dinlenmeleri. 

e) 6418 sayılı Kanunun 108., 140., 113. ve 114. ve 44 sayılı Ka
nunun 32. maddesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili hükümler 
Anayasa'nın 147., 149. ve 4. maddelerine aykırı olduğundan konunun 
bekletici sorun olarak ele alınması, bu hükümlerin iptaline ve davanın, 
açanın yetkisizliği dolayısiyle, reddine karar verilmesi. 

f) 44 sayılı Kanunun 29. ve sonraki maddeleri uyarınca sözlü 
açıklamada bulunma olanağının verilmesi. 

ğ) Davanın, dayanaksız olması dolayısiyle hem usul ve hem de 
esas yönünden reddine karar verilmesi. 

I H — CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞ1NI1N C E V A P L A R I V E İS
TEMLERİ ÖZETİ: 

Cumhuriyet Başsavcılığının gerek duruşmalarda açıkladığ gerekse 
yazılı olarak verdiği cevap ve istemler aşağıda özetlenmiştir : 

A) Cevaplar : 
a) aa) Usulî itirazlar üç bölümdür. Birincisi şahsıma ve hukukî 

durumuma ilişkindir. Bu daha önce Başsavcılık yardımcılarından birisi
nin de idarî dava dolayısiyle ileri sürdüğü bir konudur. Danıştay Dava 
Daireleri Kurulu sorunu incelemiş; sonunda «Anayasa'nm 139/2. ve 45 
sayılı Kanunun 79. maddeleri ancak Anayasa'nm ve 45 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak atamalar için uygulanabileceği
ne, aksi düşüncenin kabulü daha önce kazanılmış hakların ihlâli sonu
cunu doğliracağına göre davacının bu yoldaki iddiası kabule değer gö
rülmemiştir» denilmiştir. İlâmı ibraz ediyorum. 

Bu iddianın hukukça da kabul edilemiyeceği kanısındayız. İdare 
hukukunun temel ilkelerinden birisi kamu hizmetinin ve kamu hakları
nın sürekliliği, istimrarı ilkesidir, iddianın kabulü ilkenin hiçe sayılması 
demek o'ur. İddianın fiilen de kabulü kabil değildir. Anayasa ile kuru
luş ve işleyişi bir takım hükümlere bağlı olarak gelen yeni ve mevcut 
milesseselerin bu türlü iddialarla meşruluğu tartışmasına girilirse bu te
mel milesseselerin bugün yokluğunu kabule müntehi olacak bir sonuca 
varırız. O kadar k i yüksek heyetinizin dahi bu durumda olduğunu, 
hatta bir bakımdan yokluğunu kabule müntehi olacak iddialara muha
tap olmanız mukadderdir. 

bb) ikinci konu iddianamenin hazırlanmasında kanun hükümleri
nin yerine getirilmediği iddiasıdır. Dayanak olarak 648 sayılı Kanu
nun 108. maddesi gösterilmektedir. Bu, tahkikat sırasmda Başsavcılık
ça sorga hâkimlerinin hâkimlere münhasır olmayan yetkilerinin kulla
nılmasına olanak veren bir hükümdür. Davamızda bir suç ve suçluluk söz 
konusu olmadığına göre Usul Kanununun savunmaya ilişkin hükümle
rinin uygulanması zorunluğu 108. maddeden istihraç edilemez. 

cc) Davanın dinlenemiyeceğine ilişkin itiraza gelince, bu konu 
daha önce verilmiş itiraz dilekçesinin 3. bendinde yer almakta idi. Bu
nun, Yüksek Başkanlık, davanın esasiyle ilgili bulunduğu düşüncesiyle 
olacağını tahmin ettiğimiz bir gerekçe ile okunmasını gerekli görmedi. 
Gerçekten davamızın sonunda 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 2. 
yoksa 3. bendi hükümlerinin mi uygulanması gerekeceği sorunu dava
nın esasının çözülmesine ilişkin bir sorundur. Bu konuda ayrıca cevap 
arzına gerek görmüyorum. 

ib) Parti Genel Başkanının, toplantılara iştirakleri ferdî faaliyet 
olarak nitelendirmesi partinin tüzüğü, programı ve faaliyet raporunun 
yazılış biçimi dolayısiyle yerinde değildir. 28. madde teşkilât kurmak 
genel idare kurulunun görevleri arasına alınmıştır. Aynı maddenin B 
bendinde «partinin umumî faaliyet ve siyaseti hakkında teşküâtı tenvir 
etmek» de gene bu kurulun görevleri arasındadır. Nitekim faaliyet ra
porunda da şu madde hükmüne mütenazır olarak teşkilâta iştirake iliş
kin faalivet bölümü «İdare heyetinin faaliyeti» başlığı altında yer al
mıştır. Bir husus daha var : O da bu faaliyetin bir tasvibe, başka de
yimle bir ibraya müncer olması durumudur ki ferdî faaliyetler olsaydı 
bir kurul onayına iktiran ettirilmesi söz konusu olmayacaktır. 

iSavanca konuşmasında söylendiği ileri sürülen sözlerin dayanağı 
Komiser Kayacan'm valiliğe verdiği, valilik aracılığı ile de Adalet ve iç
işleri Bakanlıklarına, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Sakarya Cumhuri
yet Savcılığına gönderilen rapordur. Sakarya Asliye Hukuk Mahkeme
sinin tespitine esas olan ses bandı bizim bilgimiz dışmda kalmış bulun-
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ması nedeniyle üzerine herhangi bir düşünce ileri sürmeye imkân yok
tur. 

Mi l l i Nizam marşının Bursa Gençlik Kolunca bastırılıp dağıtılan 
fotokopisi mevcuttur ve bu marşın Büyük Kongre heyetince ayakta 
okunduğu kongre divanınca düzenlenen tutanağın 8. maddesinde belir
tilmektedir. 

Yenimahalle İlçe Kongresinde asılan levhanın varlığı güvenlik yet
kililerince düzenlenen tutanakla saptanmış olup belge olarak gösterilen 
fotoğrafların ne zaman ne yolla sağlandığı belli değildir. 

Yukarıda ileri sürülen hususları teyit maksadiyle dinletilmek iste
nilen tanıkların bilgilerinin taalluk ettiği bu konular dava konusu dı
şında kaldığından veya belgelendirilmiş bulunduğundan ayrıca tanık din
lenmesine yer yoktur. Yüksek Mahkemenin 6/5/1971 günlü, 1971/27-50 
sayılı kararı karşısında duruşma açılması istemi de yerinde değüdir. 

c) Yasa yapıcı, Anayasa'nm 57. maddesinin son fıkrasını (Siyasî 
partilerin kapatılması hakkındaki davalara Anayasa Mahkemesinde ba
kılır ve kapatma karan ancak bu mahkemede verilir) hükmünü koymuş 
olmakla bir siyasî partinin kapatılması için (dava açılmış olması) ge
reğini madde metni ile belirtmiştir. Bu madde gerekçesinde (Siyasî par
tiler gibi Devlet hayatında büyük rolü ve önemi olan teşekküllerin her
hangi bir dernekle aynı hükme tabi olması ne ihtiyaçlara, ne de hukuk 
esaslarına uygun düşer) denilmiştir. 

Aıayasa'nm sağladığı bu güvence karşısında siyasî partilerin ka
patılmasına ilişkin davalann Anayasa Mahkemesinde açılması yetkisi
nin kişilere verilmesi düşünülemiyeceğine göre açılması gereken dava
nın kamu davası niteliğinde bulunması olağandır. Anayasa Mahkemesi
nin Siyasî Partiler Kanununun yürürlüğe girmesinden önce verdiği 
11/3/1963 günlü, 19«3/-37-54 sayılı ve 7/6/1965 günlü, 1965/17-35 sa
yılı kararlarda da davanın kamu davası niteliği açıkça belirmektedir. 

Anayasa'nm 57. maddesinde davanın nasıl açılacağının açıklanma
mış olması parti kapatma davalannm Cumhuriyet Başsavcılığınca açıl
mayacağı anlamına gelmez. Anayasa'nm 97. maddesinin üçüncü fıkra
sında öngörülen «kanunla düzenleme gereği» 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanunu ile yerine getirilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının bu kanunun 
uygulanması yönünden görev ve yetkileri çeşitli maddelerle belirtilmiş
tir. Bu nedenle 648 sayılı Kanunun 108., 110., 113. ve 114. maddelerinin 
görev ve yetkiyi belirten hükümlerini, Anayasa'nm 57. maddesinin 
üçüncü fıkrası açısından yorumlamak ve 108. maddenin iptal dışı kalan-
hükümleriyle 110., 113. ve 114. maddeler hükümlerinin Anayasa'ya uy
gunluğunun kabulü gerekir. Bu durumda ise Cumhuriyet Başsavcılığı
nın 648 sayılı Kanunun uygulanmasındaki yetkisi Anayasa'nm 4. mad
desine uygunluğun da ifadesi olur. 

Açıklanan nedenlerle Millî Nizam Partisi Genel Başkanlığının 
4/5/1971 günlü dilekçesinde ileri sürülen Anayasa'ya aykınhr iddialan 
yerinde görülmektedir. 

B) İstemler: 
Anayasa'nm 57. maddesinin birinci fıkrasında «Siyasî partilerin 

tüzükleri programları ve faaliyetleri» ile demokratik ve laik devlet 
ilkelerine uymak zorunluğunda olduklan ve «bunlara uymayan parti
lerin temelli kapatılacağı» hükümleri yer aldığı gibi üçüncü fıkrasında 
da «iç çalışmaları, faaliyetleri n in ' demokrasi esaslarına uygun 
olarak kanunla düzenleneceği» ilkesi kabul edilmiştir. 

Böyle bir kanunla Anayasa hükümleri arasındaki ilişki ele alınırsa 
şu durum görülür : Bir özel kanun Anayasa'nm gerek o kanunu oluş
tliran hükümlerini gerekse temel ilkelerini uygulama alanından kaldı
ramaz. Özel kanun Anayasa hükümlerine uygunluğu oranında uygula
nabilecek bir kanundur. Genel olarak bir özel kanunla Anayasa'yı sınır
landırmak, işlemez duruma sokmak mümkün olabileceği gibi bir ka
nunun usulünce iptali yoluna gidilmezse Anayasa'nm bertaraf edilme
sine dahi yol açılmış olur. Bu sonuç, özel kanunun varlığına rağmen, Ana
yasa hükümlerinin uygulanması gereğini savunmaya bizi sevkeder. 

©48 sayılı Kanunun bu davada uygulanması söz konusu olan 111. 
maddesi bir siyasî parti hakkında kapatma karannm parti tüzüğünün, 
programmm, parti faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları 
veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu 
kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeleri hükümlerine aykırı ol
ması veya parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya 
merkez yönetim organı yahut Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
ların genel kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler 
yayınlanması takdirinde verilebileceğini kabul etmiştir. 

Gömülüyor k i özel kanun Anayasa'nm 57. maddesindeki yasakla
mayı sadece belli organların kararlan ile ihlâl etmek haline hasrederek 
adeta işlemez duruma getirmektedir. Anayasa'nm 57. maddesinde ise 
yalnız tüzük ve programların değil faaliyetlerin de belirli ilkelere uy
ması hükme bağlanmış ve faaliyetlerin o ilkelere uymaması hali de 
kapatma nedeni olarak öngörülmüştür. 

648 sayılı Kanunun 112. maddesinde de Anayasa'ya aykırılık var
dır. Anayasa'nm 97. maddesinde siyasî partilerin uymak zorunda ol
dukları esasların faaliyet bakımından ihlâli hakkında açik ve sınırla-
masız bir hüküm varken bu faaliyet 112. maddede «mihrak olma» du
rumu ile kayıtlanmış ve «mihrak haline gelme» nin sübuta ermiş sa
yılması iki bentte yazılı koşullarm gerçekleşmesine bağlanmıştır. 

'648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 1. ve 2 sayılı bentleri ile 112. 
maddesi Anayasa'nm 57. maddesine aykırı olduğundan iptalleri gerekir. 
Bunların iptali halinde Anayasa'daki konuya ilişkin hükümler uygula
nabilecektir. Çünkü bugünkü Anayasa yalnız bir ilkeler manzumesi de
ğil aynı zamanda bir uygulama yasasıdır ve hâkimlerin önce Anaya
sa'ya göre hüküm vermeleri 132. maddenin gereğidir. 

XV — D A V A N I N GEÇİRDİĞİ EVRİKLER,: 
,1 — Dava Cumhuriyet Başsavcılığının 4/3/1971 günlü iddianamesi 

ile açılmış ve iddianame 5/3/1971 gününde 442 sayı ile Anayasa Mah
kemesi kaydına geçerek 1971/1 (Parti kapatılması) esas sayışım al
mıştır. 

•2 — Anayasa Mahkemesi Başkanı 8/4/1971 Perşembe günü saat 
10.00 da duruşma yapılmak üzere 23/3/1971 günlü tensip tutanağını dü
zenlemiştir. 

3 — a) 8/4/1971 gününde duruşmaya başlanmış ve o gün ik i otu
rum yapılmıştır. Duruşmaya parti temsilcisinden başka Genel Başkan
lık vekili on dört avukat katılmıştır. 

to) 15/4/19T1 gününde de iki oturum yapılmış ve Oturumlara 
parti temsilcisinden başka Genel Başkanlık vekili on altı avukat katıl
mıştır. 

c) 28/4/19171 günlü duruşmada bir oturum yapılmış ve parti tem
silcisinden başka Genel Başkanlık vekili on yedi avukat oturuma katıl
mıştır. Bu oturumda «Anayasa Mahkemesi bakılmakta olan davada uy
gulama durumunda bulunduğu 22/4/1982 günlü, 44 sayılı Kanunun 32. 
ve 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 108. mad
delerinde yer alan ve siyasî partilerin kapatılması davalarının Anayasa 
Mahkemesinde duruşmalı olarak görülmesine ilişkin bulunan hüküm
leri Anayasa'nm 148. maddesinin ikinci fıkrasına aykm gördüğünden 
herşeyden önce bekletici sorun olarak bu konuda Anayasa'nm 151. mad
desi ve 44 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2 sayılı bendi uyarınca bir ka
rar verilmek üzere davanın geri bırakılmasına dair verilen 28/4/1971 
günlü karar tefhim edilmiştir. 

4 — Avni Givda, Fazıl Uluocak, ISait Koçak, Nuri Ülgenalp, Mu
hittin Taylan, Şahap Anç, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, 
Ziya önel, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, LütJfi ömerbaş, Şevket Müftü-
gil ve Ahmet H . Boyacıoflu'dan oluşan Anayasa Mahkemesi, 44 sayılı 
Kanunun 32. ve 648 sayılı Kanunun 108. maddelerinde yer alan ve si
yasî partilerin kapatılması davalannm duruşmalı olarak görülmesine 
ilişkin bulunan hükümlerin Anayasa'nm 148. maddesinin son fıkrasına 
aykm olduğuna ve iptaline Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Tay
lan, Halit Zarbun, Lütfi Ömerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet H . Bo-
yacıoğlu'nun karşı oylariyle ve oyçokluğu ile ve iptal kararma göre ar
tık uygulanamayacak duruma gelen 44 sayılı Kanunun 32. maddesinin 
ikinci fıkrasındaki «davalara Cıımhuriyet Başsavcısının huzuru ile ba
kılacağı» na ilişkin hükmün de aynı kanunun 28. maddesinin son fıkra
sı uyannca iptaline oybirliğiyle 6/5/19171 gününde 1871/27-50 sayı ile 
karar vermiştir. 

15 — Bundan sonra 6/6/1OT1, 18/5/1971, 20/5/1971 günlü toplantı
larda Anayasa'nm 148. maddesinin son fıkrası ve 44 sayılı Kanunun 
29, maddesi uyarınca dava, dosya üzerinde inceleme yolu ile görüşül
müştür. 

'6 — 648 sayılı Kanunun 11(1. madesinin 1 ve 2 sayılı bentleri ile 
112. maddesinin Anayasa'nm aykırı olduğu Cumhuriyet Başsavcısmca 
ileri sü'.ülmüş ve iddianın ciddî olup olmadığı konusunun mahkemenin 
bugün için uygulama durumunda olduğu 111. maddenin 2 sayılı bendi 
ile sınırlı olarak incelenmesi kararlaştınldıktan sonra iddianın ciddî ol
madığına 18/5/1971 gününde karar verilmiştir. 

7 _ 648 sayılı Kanunun 1018., 110., 113., 114 ve 44 sayılı Kanu
nun 312. madelerinde yer alan Cumhuriyet Başsavcılığına ilişkin hüküm
lerin Anayasa'ya aykırı olduğu Millî Nizam Partisince ileri sürülmüş ve 
iddianın ciddî olmadığına 20/5/11971 gününde karar verilmiştir. 
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8. Dava 20/5/1971 gününde, karara bağlanarak, sonuçlandırıl
mıştır. 

V — A R A K A R A R L A R I : 

II — Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda, Celâlettin kuralmen, Fazıl 
Uluocak, Sait Koçak, Muhittin Taylan, ihsan Ecemiş, Recai Seçkin, 
Ahmet Akar, Halit Zarbun, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi Ömer-
baş, Şevket Müftügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'dan oluşan Anayasa 
Mahkemesi siyasî parti kapatılması davasına bakan mahkeme sıfa-
tiyle 8/4/1971 günlü duruşmada : 

a) Kamu hizmetinin sürekliliği ve kararlılığı gerek Anayasa ve 
gerekse idare hukukunun benimsediği temel ilkelerdendir. Yeni konu
lan bir ilkenin geriye yürütülmesi istenildiğinde bu yönün açıkça Ana
yasa ve özel yasada belirtilmesi gerekir. Cumhuriyet Başsavcısının 
seçimine ilişkin Anayasa ve özel yasa kuralının geriye yürüyeceğini 
gösteren bir kural bu metinlerde yer almış değildir. Bundan başka 
belli bir zamanda yürürlükte bulunan kurallara uygun olarak belirli bir 
göreve atanmış olan bir kimsenin bu durumu, değiştiren ve Anayasa'ya 
uygun bulunan ıbir kural konulmuş olmadıkça, bu kimse için kazanılmış 
hak teşkil eder. Cumhuriyet Başsavcısının atandığı tarihte yürürlükte 
bulunan özel yasa kurallarının Anayasa'da veya Yüksek Hâkimler Ku
rulu Yasasında geriye yürüyen bir biçimde değiştirilmemiş bulunması 
karşısında Cumhuriyet Başsavcısının hukukî durumuna ilişkin itiraz ye
rinde görülmediğinden reddine; 

b) Dava Siyasî Partiler Yasasının 108. maddesine göre, iddianame 
olarak nitelendirilen belge ile açılmıştır. Bu maddede Cumhuriyet Baş
savcısına iddianamesine esas olacak olaylarm ve eylemlerin araştırıl
ması ve soruşturulmasında ve davanın açılıp yürütülmesinde Cumhuriyet 
Savcılar- ile sorgu hâkimlerine ilişkin bütün yetkilerin tanımış olması, 
bu araştırma ve soruşturmaların yapılmasında Cumhuriyet Başsavcısı
nın geu ;ş yetkilerle donatılması ereğini gütmekte olup ona hâkim du
rumu verilmesi ereğini gütmekte değildir. Nitekim 108. maddenin üçün
cü fıkrasının son cümlesinde yalnız hâkimlere tanınmış bulunan yetki
lerin Cumhuriyet Başsavcısına tanınmış olmadığı belirtilmiştir. Buna 
göre Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı işlemlerin ilk soruşturmada uy
gulanacak bir takım kurallara uygun olmaması söz konusu edilemez. 
"Kaldı ki son soruşturma- evresinde savcının yaptığı işlemlere dayanan 
itiraz hakkı, Ceza Usulü Yasamızda davalı durumunda olanlara tanın
mış değildir. Bu nedenlerle bu yönlere ilişkin itirazların da reddine; 

c) Konulmaları iddianamede anılan kişilere, partiye karşı Cum
huriyet Başsavcılığınca uyarmada bulunulup bu kişilerin partiden çıka
rılması işlemi için öngörülen usul hükümlerini uygulamaksızın bu da
vanın açılmayacağına ilişkin itiraz davanın açılmasında dayanılan fıkra 
bakımından ancak ileride belirecek duruma göre karara bağlanabileceğin
den bu yön üzerine şimdilik karar verilmesine yer olmadığına; 

ç) Okunmuş olan belgeler üzerinde savunmalarını hazırlamalar, 
için Mil l i Nizam Partisi temsilcisi vekillerine mehil verilmesi uygun 
görülm'iş ve iddianamede delil olarak gösterilen belgelerin incelenmesi 
gerekmiş ve vakit de gecikmiş bulunduğundan duruşmanın bu iki ne
denle 15/4/1971 Perşembe günü saat on'a bırakılmasına. 

Oybirliğiyle karar vermiştir. 
2 — Yukarıda V / I sayılı bölümde açıklanan Başkan, Başkanvekili 

ve üyelerden kurulu Anayasa Mahkemesi siyasî parti kapatılması da
vasına bakan mahkeme sıfatiyle 15/4/1971 günlü duruşmada : Savcılık 
makamı sanık müdafilerinin dilekçeleri muhteviyatı ve mahkeme hu
zurundaki beyanları ile parti temsilcisinin izahlarını İncelenmek ve ge
rekli talepleri ondan sonra yapabilmek için mehil istemiş bulunduğun
dan kabulü ile duruşmanın 28/4/11971 Çarşamba günü saat 10.00 a bı
rakılmasına oybirliğiyle karar vermiştir. 

3 — Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nuri Ulgenalp, Mu
hittin Taylan, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Resai Seçkin, Ahmet Akar, 
Halit Zarbun, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi Ömerlbaş, Şevket Müf
tügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'dan oluşan Anayasa Mahkemesi siyasî 
parti kapatılması davasına bakan mahkeme sıfatiyle 2'3/4/1971 günlü 
duruşmada : 

Anayasa Mahkemesi, bakılmakta olan davada uygulama durumun
da buluıduğu 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 32. ve 13/7/19SI5 gün
lü, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 1C8. maddelerinde yer alan ve 
siyasî partilerin kapatılması davalarının Anayasa Mahkemesinde du
ruşmalı olarak görülmesine ilişkin bulunan hükümleri, Anayasa'nm 148. 
maddesinin ikinci fıkrasına aykırı gördüğünden herşeyden önce bekle
tici sorun olarak bu konuda Anayasa'nm 131. maddesi ve 44 sayılı Ka
nunun 20. maddesinin 2 sayılı bendi uyarınca bir karar verilmek üzere 
davanın geri bırakılmasına Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Tay

lan, Halit Zarbun, Lütfi ömerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet H . Boya-
cıoğlu'ıun karşı oylarıyie ve oyçokluğu ile karar vermiştir. 

4 — Anayasa Mahkemesi : Siyasî parti kapatılması davasına ba
kan mahkeme sıfatiyle ve Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nuri 
Ülgenals, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar, 
Halit Zarbun, Ziya Önel, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Lübfi ömerbaş. 
Şevket Müftügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmalariyle 6/5/1971 
gününde yaptığı toplantıda : 

a) 44 sayılı Kanunun 32. ve 648 sayılı Kanunun 108. maddelerinde 
yer alan ve parti kapatılması davalarının duruşmalı olarak görüleceğine 
ilişkin bulunan hükümler ile 44 sayılı Kanunun 32. maddesinin ikinci 
fıkrasındaki «Davalara Cumhuriyet Başsavcısının huzuru ile bakılaca
ğı» hükmü Anayasa Mahkemesinin 6/5/1971 günlü, 1971/27-50 sayılı 
kararı iıe iptal edilmiş olduğundan işbu iptal karan karşısında davanın 
bundan böyle Anayasa'nm 148. maddesinin son fıkrası ve 44 sayılı Ka
nunun ilgili hükümleri uyarınca dosya üzerinde inceleme yolu ile görül
mesine oybirliğiyle; 

Ib) Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa'ya aykırılık iddiasının 
Millî Niz.am Partisine ve partinin Anayasa'ya aykmlk iddiasının da 
Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğine, cevap için yedi gün kesin süre ve
rilmesine ve işin özelliği ve ivediliği dolayısiyle tebliğ işleminin mahke
me memuru aracılığı ile ve 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ya
pılmasına oybirliğiyle; 

c) Partice 6/5/1971 gününde verilen ve bu oturumda okunan 
dilekçe üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığının dosya içinde dilekçeyi ve 
eklerini inceleyerek düşüncesini bildirmesinin istenmesine ve bu iş için 
yedi gün süre verilmesine Nuri Ülgenalp, Recai Seçkin ve Muhittin 
Gürün'ün karşı oylariyle ve oyçokluğu ile; 

ç) İncelemenin 18/5/1971 Salı günü saat 10.00 a bırakılmasına oy
birliğiyle, 

Karar vermiştir. 
5 — —Anayasa Mahkemesi siyasî parti kapatılması davasına bakan 

mahkeme sıfatiyle ve yukarıda V/4 sayılı bölümde yazılı kimselerin ka
tılmalariyle 18/5/1971 gününde yaptığı toplantıda : 

a) 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 1 ve 2 sayılı bentleri ile 
112. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri süren Cumhuriyet Baş
savcısının iddiasının ciddî olup olmadığı konusunun Mahkemenin bugün 
için uygulama durumunda olduğu 111. maddenin 2 sayılı bendi ile sınırlı 
olarak incelenmesi .Şahap Arıç ve Recai Seçkin'in karşı oylariyle ve oy
çokluğu ile kararlaştırıldıktan sonra iddianın ciddî olmadığına Sait Ko
çak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Recai Seçkin ve Ziya önel'in karşı 
oylariyle ve oyçokluğu ile; 

b) İncelemenin 20/5/1971 Perşembe saat 10.QO a bırakılmasına oy
birliğiyle; 

karar vermiştir. 
Karann (a) işaretli bölümünün gerekçesi şöyledir : 
aa) Anayasa'nm 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. 

maddelerine göre bir mahkemenin Anayasa'ya uygunluk denetimi için 
Anayasa Mahkemesine getirebileceği hükümler, bakmakta bulunduğu da
vada uygulanacak olanlarla sınırlıdır. Siyasî parti kapatılması davasına 
bakan mahkeme sıfatiyle görev yapan ve bu nedenle 44 sayılı Yasanın 20. 
maddesinin 2 sayılı bendi uyannea bekletici sorun çıkartmağa yetkili olan 
Anayasa Mahkemesinin bu sınırlama dışında bulunduğu düşünülemez. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde Millî Nizam Partisinin 648 
sayılı Yasanın 111. maddesinin 2 sayılı bendi uyarınca kapatılmasını iste
miştir. Bu duruma göre aynı maddenin 1 sayılı bendinin ve aynı yasanın 
112. maddesinin bakılmakta olan davada uygulanması şu sırada söz ko
nusu değildir. Öyle olunca da Cumhuriyet Başs Avcısının iddiasının ciddî 
olup olmadığı konusunun 111. maddenin 2 sayılı bendi ile sınırlı olarak 
incelenmesi gerekir. 

bb) 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 2 sayılı bendine göre; Ana
yasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma karan : Parti ge
nel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı 
veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullannca 
bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeıerin hükümlerine aykın 
karar alınması yahut genelge veya büdiriler yayınlanması takdirinde ve
rilir. 

Anayasa'nm 57. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasî partilerin 
tüzüklerinin, programlarının ve faaliyetlerinin insan hak ve hürriyetle
rine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorunda bulun
duğu ve bunlara uymayan partilerin temelli kapatılacağı yazılıdır. 

648 sayılı Kanunun dördüncü kısmı beş bölüm halinde «İnsan hak 
ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerini V§ 
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Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temek hükmünü» egemen kıl
mak üzere Cumhuriyetin (1. Bölüm), Millî Devlet niteliğinin (2. Bölüm), 
lâik Devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin (3. Bölüm), demokra
tik düzenin ve meşruluk temelinin (4. Bölüm), korunması için, bir de ge
nel nitelikte (5. Bölüm), yasaklamalar koymuştur. 648 sayılı Kanunun 
111. maddesinin 2 sayılı bendinde ele alman, siyasî parti faaliyetlerinin 
yalnız «-Karar alma, genelge ve bildiri yayınlama» biçiminde kendini gös
teren bölümüdür. Bu bölüm Anayasa'nm 57. maddesinin birinci fıkrası 
hükmiyle karşılaştırılınca Cumhuriyet Başsavcılığınca ileri sürülen Ana
yasa'ya aykırılık iddiasının ciddî görülmesine olanak yoktur. 

6 — Anayasa Mahkemesi siyasî parti kapatılması davasına bakan 
mahkeme sıfatiyle ve yukarıda V/4 sayılı bölümde yazılı kimselerin ka-
tılmalariyle 20/5/1971 gününde yaptığı toplantıda : 

a) 648 sayılı Kanunun 108., 110., 113., 114. ve 44 sayılı Kanunun 
32. maddelerinde yer alan Cumhuriyet Başsavcılığına ilişkin hükümlerin 
Anayasa'ya aykırı olduğu yolunda Millî Nizam Partisince ileri sürülen 
iddianın ciddî olmadığına; 

b) Millî Nizam Partisi Genel Başkanlığı avukatlarınca verilen ve 
6/5/1971 gününde mahkeme kaydına geçen dilekçedeki inceleme ve so
ruşturmanın genişletilmesine ilişkin istemin reddine; 

c) ilgililerin sözlü açıklamalarının dinlenmesinin gerekmediğine; 
ç) Dosyanın durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığından yeniden 

düşünce alınmasına ve Millî Nizam Partisi Genel Başkanlığından tekrar 
savunma istenmesine yer olmadığına. 

Oybirliğiyle karar vermiştir. Kararın gerekçeleri aşağıdadır : 
aa) Anayasa'ya aykırılık iddiası Cumhuriyet Başsavcısına Anaya

sa'nm 147. maddesinin üçüncü fıkrası ile yalnızca Yüce Divan Savcılığı 
görevinin verilmiş olduğu; 57. maddeye göre düzenlenecek kanunun da 
ancak «Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne 
suretle hesap verecekleri ve bu Mahkemece malî denetimlerinin nasıl 
yapılacağı» konularını kapsayabileceği ve Cumhuriyet Başsavcısına si
yasî partiler yönünden dava açma yetkisi veren hükümlerin kaynağını 
Anayasa'dan almadığı; Anayasa'nm 'Anayasa Mahkemesine dava aça
bilecekleri sayan 149. maddesinde de Cumhuriyet Başsavcısının yeri bu
lunmadığı ve 4. maddeye göre hiçbir kimsenin ^eya organın kaynağını 
Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamıyacağı gerekçesine 
oturtulmaktadır. 

Anayasa'da Cumhuriyet Başsavcısının görev ve yetkileri gösteril
miş değildir. Bunların kanunlarla belirlenmesi olağandır. Anayasa'nm 
147. maddesinde Cumhuriyet Başsavcısından söz edilmesi Başsavcılığın 
görev ve yetkilerinin açıklanması yönünden değil Yüce Divanın kurulu
şunun; belli edilmesi bakımındandır. Hüküm Cumhuriyet Başsavcısının 
yasa ile görevlendirilmesini önleyici bir nitelik taşımamaktadır, 149. 
maddede gösterilenler ise Anayasa Mahkemesine kanunların veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (İçtüzüklerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasiyle 
doğrudan doğruya iptal davası açabilecek olanlaıdır ve sınırlama yalnız
ca bu nitelikteki davalar yönündendir. 

Öte yandan Anayasa'nm 57. maddesi, siyasî partilerin kapatılabil
mesi için Anayasa Mahkemesinde bakılacak ve karara bağlanacak bir 
«Dava» öngördüğüne ve Anayasa Mahkemesinin böyle bir davayı hem 
açıp hem de davaya bakması düşünülemiyeceğine göre kişilerin veya mer
cilerin bu davayı açma yetkisiyle donatılması zorunludur. Anayasa'nm 
siyasî partilere verdiği büyük önem gözönünde tutulursa siyasî partilerin 
kapatılması davalarının kişilerin irade ve takdirme bırakılamıyacağı so
nucuna varılır. Kanun Koyucunun, Yüce Di candaki görevi dolayısiyle 
Anayasa Mahkemesi ile ilişkisi bulunan Cumhuriyet Başsavcısını siyasî 
partilerin kapatılması davalarının açılmasında yetkili kılması ise ancak 
Anayasa'nm siyasî partilere verdiği önemi yansıtan bir davranış olarak 
değerlendirilebilir. Şu duruma göre 648 sayılı Kanunun 108., 110., 113., 
114. ve 44 sayılı Kanunun .32. maddelerinde yer alan Cumhuriyet Başsav
cılığına ilişkin hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu yolunda Millî N i 
zam Partisince ileri sürülen iddiaların ciddî görülmesine olanak yoktur. 
Blirada 44 sayılı Kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasındaki Cumhuri
yet Başsavcısına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin 6/5/1971 gün
lü, 1971/27-50 sayılı kararı ile iptal edildiğine değinilmesi yerinde ola
caktır. 

bb) Dosya içindekilere ve duruşma ve inceleme sonunda beliren du
ruma göre inceleme ve soruşturmanın genişletilmesi istemi yerinde gö
rülmemiştir. 

cc) Üç gün süren duruşmanın beş oturumuna parti temsilcisi; genel 
başkanlık vekili olarak da ayrıca en az on dört en çok on yedi avukat 
katılmış; bunlar gerektikçe söz alıp diledikleri gibi konuşmuşlardır. Böy
lece sözlü açıklama yoliyle aydınlatılacak bir konu kalmadığından ilgili
lerin sözlü açıklamalarının dinlenmesine yer yoktur. 

çç) Cumhuriyet Başsavcılığı davayı ayrıntılı bir iddianame ile aç
mış; duruşmada savunmalara karşı cevaplar vermiş ve daha sonra da 
gerektikçe belirli konularda kendisinden yazılı düşünce alınmış olduğun
dan dosyanın durumuna göre yeniden düşünce istenmesi gereksiz görül
müştür. 

(Millî Nizam Partisi temsilcisi ve genel başkanlık avukatları duruş
ma sırasında yaklaşık olarak 120 sayfa kadar tutan savunmalarda bu
lunmuşlar ve yrıca parti avukatları yine savunma ile ilgili olarak çeşitli 
tarihlerde toplamı 81 sayfa olan dilekçeler vermişlerdir. Savunma hakkı 
böylece gereği gibi kullanılmış ve durum yeterince aydınlanmış olduğun
dan başkaca savunma istenmesine yer bulunmamıştır. 

VI — DELİLLERİN DEĞERI^NDİRİLMESİ : 
Dosyadaki bütün kâğıtlar, Anayasa'nm ve 648 sayılı Kanunun ko

nuya ilişkin, hükümleri; bunlarla ilgili gerekçeler ve Yasama Meclisleri 
tutanakları ve davayı ilgilendiren öteki metinler okunduktan sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa'nm Başlangıç Bölümünde Türk .Milletinin « ulusu
muzu daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham 
aldığına ve Atatürk devrimlerine bağlılığın tam bilincine sahip bulundu
ğuna.» işaret edilmekle birlikte 2. maddede Cumhuriyetin nitelikleri ta
nımlanırken « lâik bir hukuk devleti» olduğu belirtilmiş; 19. 
maddede «Kimsenin ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamıyacağı; kimsenin dinî inanç ve 
kanaatlarından dolayı kınanamıyacagı; din, eğitim ve öğreniminin an
cak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin is
teklerine bağlı olduğu; kimsenin, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya 
siyasî veya şahsı çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle her ne suretle 
olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edemiyeceği ve kötüye kullanamayacağı; bu yasak dışına çıkan 
veya başkasını bu yolda kışkırtan siyasî partilerin Anayasa Mahkeme
since temeui kapatılacağı»; 57. maddede ise «Siyasî partilerin tüzük, 
program ve faaüyetlerinin lâik Cmhuriyet ilkelerine uygun 
olmak zorunluğunda bulunduğu; uymayan partiler in temelli kapatılacağı» 
ilkeleri yer almıştır. 

ö t e yandan 13/7/1966 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
«Parti yasaklamaları» başlığını taşıyan Dördüncü Kısmının «Lâik Dev
let niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması» başlıklı Üçüncü Bö
lümünde yer alan 92. maddede «Siyasî partilerin, Türkiye Cumhuriyetinin 
lâiklik niteliğini değiştirmek amacını güdemiyecekleri» ve yine aynı bö
lümdeki 94. maddede «ISiyasî parUlerin Devletin sosyal, iktisadî veya 
hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya 
siyasî yahut şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle her ne suretle 
olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunamıyacakları» yazı
lıdır, 

648 sayılı Kanunun siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin Beşinci 
Kısmında yer alan 111. maddenin 2 sayılı bendine göre ise Anayasa Mah
kemesince bir siyasî parti hakkında kapatma karan «Parti genel kong
resince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veya 
Türkiye Büyük MUlet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu ka
nunun dördüncü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar 
alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde» verilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde de Anayasa'nm ve 648 
sayı'a Kanunun aynı hükümlerine ve ayrıca Anayasa'nm 21. ve 648 sayılı 
Kanunun 97. ve 101. maddelerine dayanılmaktadır. Anayasa'nm 21. mad
desi bilim ve sanat hürriyetine ilişkindir ve son fıkrası hükmiyle çağdaş 
biUm ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılmasını 
yasaklamıştır. 648 sayılı Kanunun 97. maddesi Dördüncü Kısmın Üçüncü 
Bölümünde yer almakta, siyasî partilerin Türk toplumunu çağdaş uy
garlık seviyesine eriştirmek ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini 
korumak amacım güden, bu maddede yazılı yedi kanunun hükümlerine 
ve bu kanunların amacına aykırı amaç güdemiyecekleri ilkesini getir
mektedir. 101. madde ise 648 sayılı Kanunun aynı kısmının dördüncü bö
lümünde yer almıştır ve siyasî partilerin Anayasa'nm ikinci kısmında ya
zılı temel hak ve ödevlerin özünü tanımamak amacını güdemiyeceklerine 
ilişkindir. Bütün bu hükümlerim, ayrıca dördüncü kısmında yazılı öteki 
maddelerin ve aşağıda bir bir ele alınacak başlıca delillerin ışığı altında 
Millî Nizam Partisinin durumu incelenip tartışılacaktır. 

1 — Millî Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresine verilen genel 
idare heyeti faaliyet raporu : 

«Cenabı hakkın lûtfiyle bugün Millî Nizam Partimizin Birinci Bü
yük Kongresini yapmak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz.» diye 
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başlayan bu rapor parti tüzüğünün 28. maddesinin, partinin en yüksek 
icra organı olan genel idare kuruluna verdiği görevin gereği olarak ve 
Birinci Büyük Kongreye sunulmak üzere düzenlenmiştir. Raporun A bö
lümünde a. Dünyada siyasî durum, b. Dünyada iktisadî durum, c. Dün
yada içtimaî durum olmak üzere «Dünyada durum»; B bölümünde, a. 
Türkiye'de siyasî durum, b. İktisadî durum, c. Türkiye'de içtimaî durum 
olmak üzere «Türkiye'de durum» hakkındaki genel idare kurulunun gö
rüşleri açıklanmaktadır. Raporun C bölümünde ise, k i parti tüzüğünün 
hazırlanmasını ve Büyük Kongreye sunulmasını buyurduğu asıl «Umumî 
faaliyet raporu» nu oluşturmaktadır, idare heyeti faaliyetleri ve bu 
arada a. Teşkilâtlanma faaliyetleri, b. Seçim çalışmaları, c. Gençlik kol
ları faaliyetleri, d. Yan kuruluşlarla olan faaliyetler, e. İlmî araştırma
larla ilgili çalışmalar, f. Tanıtma çalışmaları, g. Parlâmento çalışma
ları yer almıştır. Bundan sonra «Muhasebe raporu» bölümü gelmektedir. 

Faaliyet raporunun C bölümünün «Tanıtma çalışmalarımız» başlıklı 
f. kesiminde (Davamızı re partimizi tanıtmak için elden gelen gayret 
sarfolunmuştur. Millî Nisam Teşkilâtımız tarafından bu yıl esnasında 
aşağıdaki eserler yayınlanmış bulunmaktadır.) denildikten sonra alt alta 
sıralanan yayınlar arasında İzmir gençlik teşkilâtınca iki, Kadıköy genç
lik teşkilâtınca bir baskısı yapıldığı belirtilen «İslâm ve İlim»; İzmir 
gençlik teşkilâtınca iki baskısı yapıldığı belirtilen «Basında Erbakan»; 
gençlik kolları genel merkezince ve llzmir gençlik teşkilâtınca 50 bin nüs
ha bastırıldığı belirtilen «jOrtak Pazar» adlı üç kitap da yer almıştır. 

«İslâm ve İlim» adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dır. 
Dosyada bulunan ikinci baskısının içinde, «Bu kitabın ilk defa Kasım 
1970 de 5000, ikinci defa ise Aralık 1970 de on bin basıldığı» yazılıdır. 

«Basında Prof Dr. Necmeddin Erbakan» adlı kitabın dosyada bulu
nan ikinci baskısının içinde «Bu kitabın Aralık 1970 de ilk defa 5000, 
ikinci defa 5000 basıldığı» yazılıdır. 

«Prof. Dr. Necmeddin Erbakan - Mecliste Ortak Pazar» adlı kitabın 
dava dosyazı içinde bulunan nüshasında «Ocak 1971 de 20000 basıldığı» 
yazılıdır. 

Bu üç kitap yukarıda görüldüğü üzere Genel İdare Kurulunca faa
liyet raporunda «Mülî Nizam dava sim ve partiyi tanıtma» çalışmaları 
olarak kabul edilmiş ve tanımlanmış; sözü geçen rapor Birinci Büyük 
Kongre tutanağının 10., 13. ve 15. maddelerinin incelenmesinden anlaşı
lacağı üzere Millî Nizam Partisinin, 648 sayılı Yasanın 10. maddesine 
göre en yüksek organı olan Büyük Kongrede okunmuş, görüşülmüş, 
uygun görülmüştür. Böylece bu üç kitap yalnızca gençlik teşkilâtının ya
yını veya genel idare kurulunun faaliyeti olmaktan çıkmakta, genel ku
rulca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Bir belgenin 648 sayılı Yasanın 111. maddesinin 2 sayılı bendinde 
yazılı «genelge» veya «bildiri» lerden sayılabilmesi için «genelge» yahut 
«bildiri» başlığını taşımasının gerekmediği ortadadır. Bir görüşü, bir 
düşünceyi, bir ereği, bir tutum ve davranışı duyurmak ve yaynıak için 
bir siyasî partinin genel kongresi, merkez karar organı, merkez yönetim 
organı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu genel kurulunca çıka
rılan yahut benimsenen yazılı veya sözlü, basılı olan veya olmayan her
hangi bir açıklama yahut belirtmenin genelge veya bildiri niteliğini ka
zanacağında kuşku yoktur. 

Faaliyet raporunda, genel idare kurulunca, «Millî Nizam davasmı ve 
partiyi tamtma çalışmaları» niteliğinde kabul ve takdim edilen ve Büyük 
Kongrece de bu nitelikleriyle onaylanıp benimsenen yukarıda adları ya
zılı üç kitap böylece hem merkez karar organının hem de genel kong
renin genelgeleri ve bildirileri durumuna dönüşmüş bulunmaktadır. Bun
lardan partinin sorumlu olamıyacağı yolundaki savunmaların da şu du
ruma göre tutarhğı kalmamıştır. On bin, onbeş bin, yirmi bin, elli bin 
basılmış kitapların, çok geniş yayılma alanları dolayısiyle, alelade ge
nelge veya bildirilerden çok daha etkili olacağına da blirada işaret edil
mesinde yarar vardır. 

648 sayılı Yasanın 111. maddesinin 2 sayıh bendi hükümleri karşı
sındaki durumları böylece açıklığa kavuşan üç kitap üzerinde aşağıda du
rulacaktır. 

2 — Üç kitabın içindekiler : 
«İslâm ve ilim» küçük boy 32 sayfalık bir kitapçıktır. Önsözünde 

Mülî Nizam Partisi Genel Başkan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'm ilk 
kez Konya'da verümiş ve sonra bir çok kentlerde tekrarlanmış olan kon
feransını kapsadığı açıklanmaktadır. 

«Basında Prof. Dr. Necmeddin Erbakan» küçük boy 48 sayfalık bir 
kitapçıktır. Önsözünde kitapçığın 1969 seçimleri sırasında Necmettin Er-
bakan'la yapılan, çeşitli gazetelerde yayınlanmış röportajlardan oluştu
ğu; en önemli özelliğinin muhaliflerinin kalemlerinden Necmettin Erba
kan'm kişiliğini vermek olduğu açıklanmıştır. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan - Mecliste Ortak Pazar» küçük boy 
120 sayfalık bir kitaptır. İçindeki açıklamaya göre «Millî Nizam Partisi 
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Genel Başkanı Konya Milletvekili Prof. Dr. Necmettin Erbakan'm Ortak 
Pazar konusundaki tasarruf ve tutumlarından ve Ortak Pazar geçiş dö
nemine girişimizdeki usulsüz ve millet menfaatlerine aykırı tutumundan 
dolayı Anayasa'nm 89. maddesi uyarınca hükümet hakkında gensoru açıl
masına ilişkin ik i önergesi dolayısiyle Millet Meclisinin 15 Mayıs 1970 
günlü 81. ve 11 Aralık 1970 günlü 20. Birleşimlerinde yapılan görüşme
ler» «Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dönem 3, Cilt 4, Toplantı 1, 
15/5/1970 günlü 81. Birleşim, ıSayfa 737-753 ve aynı Dönem Cilt 9, Top
lantı 2, 11/12/1970 günlü 20. Birleşim, Sayfa 233 - 264 ten alınarak bu 
kitap oluşturulmuştur. Kitabın başında M.N.P. gençlik teşkilâtları genel 
başkanlığının bir «takdim» yazısı vardır. 

Önce bu kitapların genel havasını verebilecek, yazılışlarrndaki zih
niyeti ve yayınlanmaları ile genel idare kurulunca ve Büyük Kongrece 
neler güdüldüğünü yeterince açıklığa kavuştliracak kimi örneklerin ol
duğu gibi bliraya aktarılması yerinde olacaktır. 

a) «İslâm ve İlim» den : 

«Böyle bir konuyu t(İslâm ve İlim konusu; aramızda konuşmaya 
çok büyük ihtiyacımız vardır. Çünkü Müslümanlar olarak dünyanın gel
miş geçmiş en büyük düşünce sistemine sahip bulunuyoruz. Fakat bu bü
yük düşünce sisteminin ve Müslümanların mücadele suretiyle sevapları 
ve şerefleri artsın diye karşılarında daima batıl fikirler olagelmiştir.» 
Sayfa 5. 

«Şimdi biz bu konuşmamızda bilhassa belirtmek isteyeceğiz ki Müs
lümanlık dışında başka bir hakikat kaynağı olamaz.» Sayfa 6 

«.Alet nasıl yapılmış desek adam bize birtakım forMillier yazar. 
Bu forMillierin baş taraflarına birtakım harflerle rumuzlar koyar. İçi
mizden deriz ki, bu adam bilmediğimiz ve hiçbir zaman da bilemiyece-
ğimiz mevzulardan bize bahsediyor. Halbuki Müslümanların böyle bir 
durumla karşılaştığı zaman bunlan çok büyük bir mesele olarak göre
memesi lâzımdır.» Sayfa 6, 7. 

«Müslüman kardeşlerimiz, yarım yarım batı iümlerini okumuş in
sanlarla karşılaştıkları zaman bunların istihfaflariyle karşılaşıyor. Bu 
insanlar Müslümanları küçük görmeye kalkışıyorlar. Kendi küçüklükle
rini bilmedikleri halde. Ben bu 'akşam siz Müslümanları küçük gören 
insanların kendilerinin küçük olduğunu ispat etmek için huzurunuza 
geldim.» Sayfa 11. 

«Şu çıkmaz yoldan çıkmanın mümkün olup olmadığı meselesini 
görüşmek için Müslümanlığın bu ilimlere nasıl baktığı meselesini ince
lememiz gerekir.» Sayfa 14. 

'«Bugünkü ilimler tarihi diyor ki , insanların bilgilerini artırmaya 
başladığı birinci nokta asr-ı saadettir. Bu nokta 7. asra rastlıyor. Asr-ı 
saadette insanların ilimleri birden bire artmaya başlıyor. Nereye ka
dar? Milâdî 14. ve 15. asır (Hicrî 7. ve 8. lasır) a kadar. İkinci nokta 
da blirasıdır.» 

«İlim tarihindeki tetkikler, insanlığın bilgisinin bu şekilde gelişti
ğini gösteriyor. Bu iki noktadan biri, Müslümanların ilmî bütün insan
lardan teslim alıp inkişaf ettirmeğe başladıkları tarihtir. Diğer nokta, 
Haçlı Seferlerinden sonra Rönesansla Avrupalıların ilimleri Müslüman
lardan aldıktan sonra yürütmeğe başladıkları tarihtir.» Sayfa, 15, 16. 

«Şöyle bir söz vardır : (İnsanlara temel bilgiler Peygamberler tara
fından getirilmiştir.) Sadece manevî bilgiler değil, dinin, inancın, yapı
lacak ibadetlerin şekillerinin peygamberler vasıtasiyle geldiğini biliyo
ruz. Ama maddî ve müsbet ilimlerin de peygamberler vasıtasiyle gelmiş 
olduğunu hepimiz bilmeyebiliriz. Meselâ gemicilik sanayiine ait temel 
fikirleri Nuh (A. ıS.) getirmiştir. Terziliği İdris (A. S.) tıbbı İsa (A. S.), 
sihirlere ait ilimleri Musa (A. S.) getirmişlerdir. Peygamberlerin bun
lara benzer temel fikirleri getirmesiyle bu ilmî inkişaflar yapılmıştır. 
İçinde bulunduğumuz âhır zamana ait bütün ilimlerin hepsinin temelini 
de Kur'an-ı Kerim insanlara getirmiştir. 'Onun için bizim içinde bulun
muş olduğumuz devir, mutlaka Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu yol
lar içerisinde kalmağa mahkûm bir devirdir. 

Bugün bir feza asrında yaşadığımızı söylüyoruz. Halbuki Kur'an-ı 
Kerimde fezaya ait ne kadar ayetler vardır. Adeta bize önümüzdeki dev
rin feza devri olacağını söylemektedir. Fakat biz bunun farkında değiliz. 
Bütün bu ilimlerin temelleri Kur'an-ı Kerim'de vardır. Fezaya gidil
mekle Kur'an-ı Kerim arasmda ne münasebet vardır deriz. Blirada muhtelif 
ayetlerin tefsirini yapacak değilim. Yalnız bir noktayı açıklamak istiyorum, 
o da ş u : Daha önce ifade edildiği gibi, muhtelif forMillierin sahibi Müs-
lümanlardır. O forMillieri sıktığımız zaman yeri düşen esans, üç dam
ladan ibarettir. Bu esansın ne olduğunu da onlar bilmezler. Yeni mef
humlar bulmak lâzım. Bu yeni mefhumların bulunması için insanların 
Kur'an-ı Kerim'den ışık almaya ihtiyaçları vardır.» Sayfa 29, 30 
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«Doğudaki ilim adamının hali bundan tamamen farklıdır. O ilim 
sarayının içine iman anahtariyle giriyor. Kur'an-ı Kerim'den almış oldu
ğu ilhamlarla onun her tarafını aydınlatarak dolaşıyor, öğreniyor, öğre
tiyor. Bu itibarla ilim, bu devrin ilmî Müslümanlar tarafından getirilmiş 
olan ilimdir. Bizim karşımıza geçip de, Batıda şu vardır, bu vardır diye 
kimse konuşmasın. Biz ve Batılılar için tek çıkar yol İslamlaşmaktır. 
Bunu sadece hamdedeceğimiz imanımızdan dolayı söylemiyorum. Müs-
bet ilimler sahasında senelerce çalışmış bir kardeşiniz olarak şunu söy-
liyeyim ki bütün müspet ilimler gelmiş tıkanmıştır. Bu tıkanıklıktan 
dışarıya çıkmanın yolunu bütün her türlü maddî ve manevî düşünce 
sistemimle mutlak surette inanıyorum ki, ancak Kur'an-ı Kerim'den 
almış olduğumuz ışıkla bulabiliriz. Sözlerimi şu ayeti kerimenin dua-
siyle bitiriyorum. (Metinden önce ayetin arapçası yazılmış sonra açık
laması yapılmıştır.) Rabbim, benim ilim ve anlayışımı arttır ve beni 
salihler zümresine ilhak et.» Sayfa 32. 

b) «Basında Prof. Dr. Necmettin Erbakan» dan : (Erbakan'ın 
gazetecilere söyledikleri) 

«Türkiye'de Anayasa tam bir din ve vicdan hürriyeti tanımıştır. 
Ancak, bu hürriyet 163 üncü madde ile kısıtlanmıştır. Bizim Türki
ye'de bir vaiz çıkıp faiz haramdır diye vaaz verir ve tevkif edilir. Bu 
gibi sözler yüzünden 10 binden fazla din adamı mahkemelerde, hapis
hanelerde sürünmektedir. Bizdeki din hürriyeti hiçbir Batılı ülke ile 
mukayese edilemez. Ancak, Rusya ile mukayese edilebilir. Risale-i Nur 
okudu diye adamı tevkif et. Olur mu böyle şey? Ne diye Cuma gün
leri tatil yapamıyoruz da Pazar tercih ediliyor? Pazar günü Hristiyan
lar kilisiye giderler. Cuma günü tatil yapılsa da Müslümanlar rahatça 
camiye gitseler olmaz mı ? Ne mecburiyeti var bu milletin bu zulümü 
çekmeğe Bu 163. madde kaldırılarak, din hürriyeti Müslüman
lara mutlaik verilmelidir Bütün batılı ülkelerde din siyasete hâkim
dir. Hattâ îsrailde din Devletin de üstündedir. Dinle devlet ayrı şeydir 
birleşmez boş lâftır, uydurmadır. Gerçek değildir. Dinle Devlet aynıdır, 
beraber yürür. Ayrılmalarına imkân yoktur.» Sayfa 10, 11. 

«Hilâfetin gelmesinin birçok büyük faydaları olabilir. Siyasî faydala
rı da. Ben illâ gelsin iddiasında değilim. Ama millet isterse her şey olur 
Atatürk'ün Halifeye yazdığı mektup onun Halifeye nasıl hürmet besle
diğini ortaya koymaktadır. Hem Atatürk din aleyhtarı değildir ki. 
Kur'an-ı Kerim'in okunmasını da severdi.» ISayfa 11. 

«Bu halkın dinî duygusu, örfü, âdeti, geleneği, uzun ve parlak bir 
tarihi vardır. İslâm olarak en parlak devirlerini yaşamıştır. Ona bütün 
bunların değeri yokmuş gibi davrandınız mı, getirdiğiniz yenilik ne 
olursa olsun, tepkiyi de beraber yaratırsınız Niçin Batı? Doğunun, 
Müslümanlığın hiçbir varlığı yok mu?» Sayfa 23. 

«Allanın lûtfu keremi ile bu işte de muzaffer olacağız? Doğru yol
da, iman yolundayız. Hakikatin sesi gürdür. Bizi duyuyorlar ve şükür
ler olsun Cenabı Hakka ki itimatlarını esirgemiyorlar.» Sayfa 30. 

«Din dersleri ihtiyarî olmamalıdır. Gençlerin bu mevzuda bilgisiz 
yetiştirilmesi hüzün vericidir, çok acıdır. Okutulmakta olan din dersleri 
de heyecansız ve inançsız okutulmaktadır. Bazı hocalar Peygamberimiz 
Efendimizden hürmetsiz bir eda ile bahsetmektedirler.... Gençlere ma
nevî yapımızın sütunları öğretilmemektedir. Dinin ilâhî bir hakikat ol
duğu anlatılmamaktadır.» Sayfa 39. 

«Tasavvufta fenafillah (sevdiğinde kendini unutmak ve kendinden 
geçmektir.) Baıkabillah ise (Hem sevdiğini hem de kendisini kendi mer
tebeleri içinde düşünmektir). Benim aşk anlayışım bu iki tarif içinde 
mündemiçtir.» Sayfa 40. 

«Cemiyetimizin bugünkü yapısı, tabiî olmayan (baş) lı, bin senelik 
tarihten gelme bir gövdedir. Bu bin senelik gövdenin üstünde, yakın 
vakta kadar, yani 40 - 50 senelik maarif tatbikatımızın neticesi olarak 
tabiî olmayan bir (baş) vardır.» Sayfa 43. 

c) «Meclîste Ortak Pazar» dan, 
«Biz Milletimizin gençliği olarak bir devri kapatıp bir devri açan 

Büyük Sultan Fatih Mehmet Han Hazretlerinin (Bu beldeden bir karış 
toprağı gayrimüslimlere satana Allah'ın Peygamberimiz Aleyhisselâtı 
Vesselamın ve benim lanetim olsun.) vasiyetine bağlı yeni nesil olarak 
Sultan Abdülhamit Cennetmekânm (Şehit koniyle alınan vatan toprağı 
parayla satılmaz) düsturuna bağlı vatan evlâtları olarak ticaret kisvesi 
altında aziz vatanımızın vabancılaim istismarına terkedilmesine asla mü
saade etmiyeeeğiz.» Sayfa 8. 

«Ortak Pazar, İkinci Dünya Harbinden sonra yıkılan Avrupanın 
yeniden dünya hâkimiyeti kurma projesidir. İş - aksiyon halkının ekse
riyeti Katolik olan altı Avrupa memleketi arasında kurulmuştur. Münihli 
bir profesörün memleketimizin tanınmış bir profesörüne Münihte ifade 
ettiği gibi, Müşterek Pazar, Roma Anlaşmasından önce Roma Katolik 
Kongresinde karara bağlanmıştır. Bu kongrede zamanın üç Katolik 

Başbakanı De Gasperi, Schuman ve Adenailer bulunuyorlardı. O kongrede 
Katolik devletlerin bir birlik kurması fikri işlenmiş. Bugün Almanya'da 
Doğu Almanya'dan vaki göçlerle Protestanlar ekseriyeti almaya başla
mışlardır. Son günlerde İngiltere ve İskandinav memloketlerinin de Or
tak Pazar'a alınması hadisesi, hakikatte muayyen forMillierle Protes-
tanlarla Katolikler arasında bir işbirliği yapılması hadisesidir Batı 
memleketlerinde istismarcı sömürgecilik bunların Yahudi, Hristiyan, 
Grek medeniyetine mensup olmalarından ileriye gelmektedir.» Sayfa 16. 

«Bugünkü İsrail'in Büyük Millet Meclisinin içinde Teodor Henzl 
heykeli bulunmaktadır. Yüz sene önce Viyanada yaşıyan ve İsrail pro
jesinin temelini atan bu Siyonist, devrinde, İsrail'in ilk alması icabettiği 
toprakların haritasını çizmiş ve bu haritada Türkiye topraklarının bü
yük kısmı İsrail'in bir vilâyeti olarak gösterilmiştir. İsrail projesi as
lında budur. 'İncil'de de Kayseri'ye kadar uzanan Asurilerin ülkesinin 
İsrail'e ait olduğu zikredilmektedir.» Sayfa 17. 

«Görülüyor ki, Konsey büyük devletlerin hâkimiyeti altındadır. Bu
gün için 200 milyonluk, yarın Protestanlar da girerse 400 milyonluk bir 
Hristiyan kütlenin içerisinde 35 milyonluk Türkiye, Konseyde bir üye
likle bulunacak ve sadece büyüklerin emirlerine iütila kesbedecek Türk 
Milletinin, hakikî manası bir kültürel ve inanç sistemi içerisinde erimek 
olan Müşterek Pazara girmesi mümkün değildir. Tünkiyenin tarihi, 
sosyal, kültürel yapısı ve inanç sistemi buna manidir. Bu Müslüman 
milletin, bir Hristiyan topluluğu içerisinde erimesine imkân verilemez.» 
Sayfa 20, 21. 

«Müşterek Pazara girilmesini militan bir şekilde müdafaa edenler, 
dikkat edilirse lâikliği dinsizlik veya dine karşı lâkaydî şeklinde tefsir 
edenler ve batılılaşmayı, Batının maddî medeniyet ve tekniğinin çOk ile
risinde, Batı Hristiyan dünyazının inanç ve kültürel sistemini benimse
mek şeklinde anlayanlar, tslâmiyeti gelişmemizin engeli telâkki eden 
ve fakat bu fikir ve kanaatlarmı açıkça ifadeden çekinen kozmopolit 
zümreler, Türkiyenin bir an evvel Müşterek Pazar'a girmesini, bu gaye
lerinin gerçekleşmesi yönünden hararetle savunmaktadırlar.» Sayfa 21. 

«Ortak Pazar bir Katolik birliğidir. Hedefi üye memleketleri tek 
bir devlet halinde birleştirmek ve kendine mahsus ideolojik maksatlara 
sahip bir konseyde yetkileri toplayarak her bir üye memleketin hü
kümranlığı hakkını elinden almak gayesini gütmektedir. Büyük çoğun
luğunu Hristiyanlann teşkil edeceği ve daha dün Kıbrıs konusu müna
sebetiyle içlerindeki Haçlı zihniyetini yeniden ortaya koymuş bulunan 
bir topluluğa Müslüman Türıkiyeyi bir vilâyet gibi bağlamak Türkiyeyi, 
onun büyük tarihini, onun insanlık için çok mühim olan hüviyetini yok 
etmek demektir Batı ile her türlü ticarî münasebet kurulabilir. Fa
kat bu asil millet Hristiyan potasında eritilemez, bir Hristiyon toplu
luğu tarafından hükümranlık hakları elinden alınamaz.» Sayfa 52 

«Türkiye'nin maddî ve manevî menfaatleri aramızda kültürel tarihî 
bağlar bulunan ve iktisadî denge olan İslâm memleketleri ile Müşterek 
Pazar kurulmasıdır.» Sayfa 53. 

«Muhterem kardeşlerim, Ortak Pazar, bilesiniz ki, aslmda özünde, 
iç planında bir Siyonist oyunudur. Meselenin kökü bugün Siyonistlerin 
elinde bulunan Tevrat'a kadar gidip dayanmaktadır. Kendilerine Mu
sevi dedikleri halde, bugünkü Musevilerin dünyayı kendi hegemonyazına 
almak isteyen, planlı olarak çalışan siyonist kısmı tepedeki idarecileri
nin elinde tuttukları Tevrat, Musa Aleyhisselâm'a gelen Tevrat değil
dir ve bunların da Musa Aleyhisselâm ile bir alâkaları yoktur. Musa 
Aleyhisselâm'a gelen Hak Tevrat'ta Cenabı Hak «Ey Beniisrail, sizden 
sonra Ahir Zaman Peygamberi gelecek, ona tabi olacaksınız, onun yolu 
kıyamete kadar devam edecek.» diyordu. Fakat bugünkü Siyonistlerin 
ecdadı olan ve Musa Aleyhisselâm ile harbetmiş olan o zamanki Beniis
rail bu ayetleri kendi elleri ile değiştirdiler ve bunun yerine (Nasıl olsa 
dünyada Yahudiler, Siyonistler hâkim olacaklar ve kıyamete kadar bu 
böyle gidecek.) diye yazdılar. Bugün her siyonistin kalbinde Tevrat'a 
olan bağlılığından dolayı bir dünya hâkimiyeti kurmak planı yatmak
tadır. Ortak Pazar da bunun bir tatbikatı olarak ortaya atılmıştır. Or
tak Pazar, zahiri görünüşü itibariyle altı Katolik memleketin birleşme
sinden ibaret bir topluluk olarak başlamış zannedilir. Halbuki aslında 
Ortak Pazar Siyonistlere gidip dayanan bir teşkilâttır.» Sayfa 63, 64. 

«Bilâhare altı Katolik memlekete bu fikri getirip kabul ettirdiler. 
(Siz aranızda birbirinizle niçin harbediyorsunuz? ) dediler Alman ve 
Fransıza. Bu nasıl olacak? Bunun için Papaya geldiler. Bugünkü Papa
nın istişare meclisinin ekserisinin yahudi olduğu bildirilmektedir. Bun
lar vasıtasiyle fizli fikri Papaya açtılar. (Aralarında gümrükleri kal
dırmak suretiyle yavaş yavaş tek devlet olmaya gitsinler.) dediler. Papa 
bu fikri kabul etti. 1954 te yapılan büyük Katolik kongresinde üç Av
rupa memleketini temsil eden Almanya Başvekili Katolik Adenailer, 
Fransa Başvekili Katolik Schuman, İtalya Başvekili Katolik De Gasperi 
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bir Katolik birliği kurmak fikri kendilerini okşadığı için, Katolik kong
resinde Ortak Pazar kurma karan aldılar.» Sayfa 64. 

«Siyonist planlan mucibince kurulmuş İsrail'in Meclisinin blira
sında, bu şeref levhasında ise bir kafanm resmi, bir heykel ve onun ya
nında iki tek kelime var. Bu, Theodor Hezl denilen, Viyana'da yaşamış 
bir Hahamın heykeli, yanındaki kelimeler de Theodor Henzl'dir. Onun 
için bugün Meclisinin şeref levhasiyle dahi İsrail alnına yapıştırmıştır 
k i (Ben Theodor Henzl'in kurduğu planın adamıyım. Bundan sonra da 
gerisini getireceğim) demektedir Planın içerisinde bilhassa üç madde 
her Türk vatandaşının bilmesi icap eden husustur. Bu maddelerden bir 
tanesinde diyor ki , (Tevrat, bize dünyaya hâkim olmayı emrediyor. Asır
lardan beri bunu gerçekleştiremedik. Bu planm gerçekleşmesi için size 
üç maddelik bir tatbikat planı veriyorum.) diyor. Birinci madde; (İslâm 
memleketlerinin ortasında bir İsrail devleti kliracaksınız.) diyor. İkinci 
maddesinde, (Bu devletin hudutlarını verdiğim haritadaki topraklara 
kadar genişleteceksiniz.) İsrail Büyük Millet Meclisinde resmi ve 
ismi bulunan bu haham, kitabm içerisine haritayı da koymuştur. Bu ha
ritanın içerisinde aziz vatanımız bir Israü vilâyeti olarak gösterilmek
tedir. İsrail projesi aslında budur. Kökü Tevrat'a bağlıdır.» Sayfa 65. 

«Muhterem kardeşlerim, Siyonistler Türkiyeyi Ortak Pazara niçin 
sokmak istiyorlar? Üç tane sebep var. 1. Türkiye bugün 36 milyon 
nüfusiyle yeryüzünde takriben 1 milyara yaklaşan İslâm âleminin ba
şıdır. Siyonistler İslâm âleminin başı olan Türkiye'yi alıp, şimdüik 200 
milyonluk Katolik Birliğinin, bilâhare de buna ilâve edilecek 200 mil
yonluk Protestanlarla beraber 400 milyonluk bir Hristiyan Biriiğinin 
potası içinde eritmek istiyorlar.» Sayfa 68. 

3. Millî Nizam Partisinkn üç kitapta yazılı olanlarla beliren gö
rüşü ve tutumu : 

648 sayılı Kanun 111. maddesinin 2 sayılı bendinde yazılı belgeler 
niteliğini taşıdığı yukanda (Bölüm VI/1) ortaya konulan «İslâm ve 
İlim», «Basında Prof. Dr. Necmettin Erbakan» ve «Mecliste Ortak Pa
zar» adlı üç kitapçıktan aktarılmış örnekler Millî Nizam Partisinin ku
ruluş ereğinin, çalışma ve yayılma düzeninin ve faaliyetleri yönünün 
saptanması bakımından değerlendirildikte görülecek olan şudur : 

Din bir vicdan, inanç ve kanaat konusu, Tann ile insan arasında 
manevî bir ilişki olmaktan çıkarılarak Anayasa ile çizilmiş sınırlarından 
taşırılmakta; siyaset, idare, iktisat, öğretim, bilim, teknoloji alanla
rında, toplumsal ve özel ilişkilerde sözün kısası bütün dünya işlerinde 
uyulacak tek kaynak, dayanak ve düzen olarak gösterilmek istenmek
tedir. Parti, halkla olan temaslannda, karşısındakileri yalnızca bir dinin 
müntesipleri gibi görme ve ele alma ve din fikrini hayatın tek hâkimi 
kılma eğiliminde ve telkinlerinde başarı kazanabilmek, kendisini olabil
diğince çok yandaş, başka deyimle, oy toplayabilmek için de dini ve 
din duygularını sömürme ve kötüye kullanma yolundadır. Hitaplar hep 
«Müslüman kardeşlerimiz» «Siz Müslümanlar» veya bunlara benzer bi
çimdedir. Hangi konuda konuşulursa konuşulsun mutlaka söz din ala
nına aktarılmaktadır. «Cennetmekân», (Aleyhisselâtı vesselam», «Al
lanın lûtf'ü keremi ile» gibi deyimlerin veya Kur'an ayetlerinin kulla-
lanılabilmesi için vesileler oluşturulmaktadır, özellikle aşağıdaki örnek
ler, Millî Nizam Partisinin güttüğü amaçlan ve bu amaçlann yukarıda 
açıklanan niteliğini ortaya koyma bakımından tartışmayı ve yorumu 
gerektirmeyecek açıklık ve kesinliktedir. 

«Müslümanlık dışında başka bir hakikat kaynağı yoktur.» «İn
sanların üimleri birdenbire Asr-ı Saadet'le artmaya başlamıştır.» 

«Maddî ve müspet ilimler de peygamberler vasıtasiyle gelmiştir.» 
«Kur'an-ı Kerim'de, adeta önümüzdeki devrim feza devri olacağını 

söyleyen, fezaya ilişkin birçok ayetler vardır.» 
«İlimlerin temelleri Kur'an-ı Kerim'dedir.» 
«Doğudaki ilim adamı ilim sarayının içme iman anahtariyle giri

yor. Kur'an-ı Kerim'den aldığı ilhamlarla öğreniyor, öğretiyor.» 
«Biz ve Batılılar için tek yol İslâmlaşmaktadır.» 
«Risale-i Nur okudu diye adamı tevkif et. Olur mu böyle şey?» 
«Ne diye Cuma günleri tatil yapmıyoruz da Pazar tercih ediliyor? 

Pazar günü Hristiyanlar kiliseye giderler. Cuma günü tatil yapılsa da 
Müslümanlar rahatça camie gitseler olmaz mı? Ne mecburiyeti var bu 
milletin bu zulmü çekmeğe?» 

«Türk Ceza Kanununun 163. maddesi kaldınlarak; din hürriyeti 
Müslümanlara mutlak verilmelidir.» (Türk Ceza Kanununun değişik 163. 
maddesi, lâikliğe aykırı olarak Devletin içtimaî veya iktisadî veya siyasî 
veya hukukî temel nizamlarım kısmen de olsa dinî esas ve inançlara 
uydurmak amaciyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare et
meyi, böyle cemiyetlere girmeyi, girmek için başkalanna yol göstermeyi, 
dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam al

tında veya muvaza şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim veya 
sevk ve idare etmeyi; lâikliğe aykırı olarak Devletin içtimaî veya ikti
sadî veya siyasi veya hukukî temel nizamlanm, kısmen de olsa dinî 
esas ve inançlara uydurmak amaciyle veya siyasî menfaat veya şahsî 
nüfuz temin ve tesis eylemek maksadiyle dinî veya dinî hissiyatı veya 
dince mukaddes tanılan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun 
propaganda yapmayı, telkinde bulunmayı, bu eylemleri yayın vasıta
siyle işlemeyi suç saynıakta ve ceza tehdidi altına koymaktadır.) 

«Bütün Batılı ülkelerde din siyasete hâkimdir. Hattâ Israilde din 
Devletin üstündedir. Dinle Devletin ayrı şeyler olduğu lâkırdısı uydur
madır. Dinle Devlet aynıdır. Beraber yürür. Ayrılmalarına imkân yok
tur.» 

«Hilâfetin gelmesinin birçok büyük faydalan olabilir. Siyasî fayda
ları da. Millet isterse her şey olur. Atatürk'ün Halifeye yazdığı mektup 
onun Halifeye nasıl hürmet beslediğini ortaya koymaktadır.» 

«Din dersleri ihtiyarî olmamalıdır.» 
ıSözü geçen kitaplarda beliren görüşe göre Ortak Pazar sorunu 

dahi bir Katoliklik, Protestanlık, Yahudilik ve Müslümanlık sorunudur; 
kaynağını Tevrattan almaktadır. 

Yukarıya alman örneklerin ve bu arada özellikle Türk Ceza Ka
nununun (Lâikliğe aykırı olarak Devletin içtimaî veya iktisadî veya 
siyasî veya hukukî temel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas ve inanç
lara uydurmak amaciyle dernek kurulmasını veya bu yolda propaganda 
da ve telkinde bulunmasını) yasaklayan 163 üncü maddesinin kaldırılma
sını, din derslerinin mecburî olmasını istemenin, hilâfetin gelmesinde büyük 
faydalar görmenin ve millet isterse bunun olabileceğini belirtmenin, 
dinle Devletin aynı olduğunu, beraber yürüdüğünü ileri sürmenin; her 
alanda İslâmlaşma zorunluğundan söz etmenin ve Cuma tatili üzerinde 
direnerek durmanın ve bütün bu görüşlerin Millî Nizam Partisince 
benimsenip 648 sayılı Yasanın 111 inci maddesinin 2 sayılı bendinde 
yazılı belgeler yoluyla açıklanmasının anlamı kesinlik ve açıklıkla or
tadadır. Parti, kuruluş ereği, çalışma düzeni, faaliyet ve bu arada 
propaganda ve telkin yönü bakımlarından Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına aykırı bir tutum ve durumun içindedir. Bu aykırılık başlıca, 
bin yandan Anayasa'nm başlangıç kısmındaki «Milletimizi dünya mil
letleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik 
ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliği» ilkesi 
ile; vicdan ve din hürriyetine ilişkin 19 uncu maddesi ile ve özellikle 
bu maddenin din eğitim ve öğrenimini kişilerin kendi isteğine ve kü
çüklerin de kanunî temsilcilerinin isteklerine bağlı tutan dördüncü ve 
Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de ol
sa din kurallarına dayandırma veya siyasî veya şahsi çıkar veya nüfuz sağ
lama amaciyle. her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını, yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmeyi veya kötüye kullanmayı 
yasaklayan beşinci fıkralan hükümleriyle; siyasî partilerin tüzük, prog
ram ve faaliyeilerinm demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine uyması 
zorunluğunu getiren 57 nci maddenin birinci fıkrası kuralı ile; öte yan
dan 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan 
hükümlerden siyasî partilerin Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini 
değiştirmek amacını gütmelerini yasaklayan 92 nci, Halifeliğin yeniden 
kurulması amacını gütmelerini yasaklayan 93 üncü, Devletin sosyal, 
iktisadî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına da
yandırma veya siyasî yahut şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle her 
ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayı
lan şeyleri istismar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunmala
rını yasaklayan 94 üncü maddeleriyle doğrudan doğruya çelişkiye ve 
çatışmaya düşmek biçiminde kendisini göstermektedir. 

4. MüM Nizam Partisinin, Büyük Kongrede okunmuş «Beyanname» 
«Aht» ve «Marş» la beliren görüşü ve tutumu : 

Millî Nizam Partisinin Birinci Büyük Kongresi tutanağının 7 nci 
maddesiyle kongrede okunduğu saptanan «Millî Nizam Partisinin B i 
rinci Büyük Kongresinin aziz mületimize beyannamesi» ve «Millî N i 
zam Ahdi» başlıklı belgeler ve aynı tutanağın 8 inci maddesinde «Ayakta 
kongre heyetince okunduğu» saptanan «Millî Nizam Marşı» üzerinde, 
bunlar kongre tutanağına giriş biçimleriyle 648 sayılı Yasanın 111 inci 
maddesinin 2 sayılı bendinde yazılı parti genel kongresince alınmış 
karar ve yayınlanmış bildiri niteliğini kazanmış bulunduklarından, kı
saca durulması gerekli görülmüştür. 

Beyanname «Allah'ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü me
netme yolunda bulunmak üzere seçtiği aziz ve mümtaz milletimiz» 
diye başlamakta; millete, geçmişi olarak yalnızca bin yıllık bir tarih, 
Hakkı tutma» çağı tanınmakta, başka bir deyimle Türklerin tarihi 
müslüman oldukları dönemden başlatılmakta; yüz elli yıldan yeni yeni-
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leşme çabaları başladığından beri de milletin bünyesine mikroplar aşı
landığı belirtilmekte ve sonra «Millî N i z am Ahdi» na geçilmektedir. 
«Millî N i zam Ahdi» ise özet olarak «manevî İstiklâl Harbin i kazanın-
caya dek mücadeleye devam etmek», «Hakkın hâkimiyetini kurmağa 
tam gayretle çalışmak» üzerinedir. 

«Millî N i zam marşı» nı, Millî N i z am Par t i s i Bu r sa Gençlik Ko lun-
ca yayınlanan metne göre, son dörtl Uğü «Herkes duyacak bilecek / Sak
lanmaz gayri bu gerçek / Yaprak yaprak çiçek çiçek / Tek yo l İslâm 
yazacağız.» biçimindedir. Savunmalarda part inin marşı olmadığı; kong
rede marş okunmadığı i leri sürülmüş, yalnız parti temsilcisi vekil lerin
den bir i (Avukat Hüsamettin Akmumcu) toplantı kapandıktan sonra 
dağılırken bir takım gençlerin «Millî N i z am yazacağız» diye marş söy
lediklerinin kulağına uzaktan çalındığından söz etmiştir. Kongre Baş
kanı Gündüz Sevilgen, 2. Başkan Abdullah Tomba, Oğuzhan Asiltürk, 
B . Aksaka l ve Z. Öğün tarafından imzalanmış ve el yazısiyle düzen
lenmiş B i r inc i Büyük Kongre Tutanağının 8. maddesinde «Ayakta Kong
re heyetince Millî N i zam marşı okundu.» diye saptandığına ve 18 mad
delik tutanakta marşın okunması 8. maddede yer aldığına göre savunma 
dayanaksız kalmaktadır. 

(VI/3) işaretli bölümde söylenenler yukarıda özetlenen üç belge 
ve part inin bu belgelerle ortaya çıkan görüşü ve tutumu üzerinde de 
geçerli bulunduğundan bunların blirada tekrarlanmasına gerek görül
memiştir 

5. Değerlendirilen delillere göre durum: 

Del i l nitelki ler i ele alınrak yukarıda tartışılan ve değerlendirilen 
belgelerin ışığı altında «Millî N i zam Part is inin amacının ve faaliyetleri
nin Anayasa'nm Başlangıç Kısmı, 2., 19. ve 97. maddeleri ilkelerine ve 
648 sayılı Siyasî Part i ler Kanununun Dördüncü Kısmında yer alan 92., 
93 ve 94. maddelerine aykırı düştüğü ve 048 sayılı Kanunun 111. mad
desinin 2 sayılı bendinde yazılı kapatma koşullarının böylece gerçekleş
tiği ortaya çıkmaktadır. Şu duruma göre part inin temelli olarak kapa
tılmasına karar verilmesi gereklidir. 

VI I . SONUÇ : 

a) Millî N i z am Par t i s i İzmir Gençlik K o l u Teşkilâtmca 1970 yı
lında i k i baskıda onbeşbin adet bastırılan, Prof. Dr . Necmettin E r b a -
kan'ın yazdığı «islâm ve İlim» adlı; aynı teşkilâtça yine 1970 yılında 
i k i baskıda onbin adet bastırılan «Basında Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan» adlı ve yine aynı teşkilâtça 1971 yılında y i rmi bin adet bas
tırılan (Faaliyet raporuna göre elli bin) «Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan - Mecliste Ortak Pazar» adlı kitaplar Par t i Genel İdare He
yetince Bir inc i Büyük Kongreye sunulan faaliyet raporunun «İdare He
yeti Faaliyetleri» başlıklı C. bölümünün e, f, g kesimlerinde çeşitli 
part i çalışmaları olarak gösterilmiş ve sözü geçen rapor, Millî N i zam 
Par t i s i B i r inc i Büyük Kongresi tutanağının 10., 13. 15. maddelerinin 
incelenmesinden anlaşıldığı üzere partinin en yetki l i organı olan Büyük 
Kongrece oybirliğiyle tasvip edilmek suretiyle 648 sayılı Siyasî Part i ler 
Kanununun 111. maddesinin 2 sayılı bendinde yazüı işlemler ve belgeler 
niteliğini almış bulunduğu; 

b) Başkaca, sözü geçen kongre tutanağının 7. maddesiyle kong
rede okunduğu saptanan «Millî N i z am Part is i B i r inc i Büyük Kongresi
n in aziz milletimize beyannamesi», «Millî N i zam Ahdi» başlıklı belge
ler ve aynı tutanağm 8. maddesinde «Ayakta Kongre heyetince okun
duğu» saptanan «Millî N i zam marşı» n in da aynı 111. maddenin 2 sayılı 
bendinde yazılı işlem ve belgelerden sayılması gerektiği; 

c) Yukarıda açıklanan belgelerde belli olan part i amaç ve faa
liyetlerinin Aıayasa'nm Başlangıç Kısmı, 2,., 19. ve 57. maddeleri i lke
lerine ve 648 sayılı Siyasî Part i ler Kanununun 92., 93. ve 94. madde
lerine aykırı olduğu; 

Sonucuna varılmakla Millî N i z am Part is in in Anayasa'ya aykırı 
duruma düştüğüne ve bu nedenle de temelli kapatılmasına ve gereği 
648 sayılı Kanunun 115. maddesi de gözönünde bulundurularak yapıl
mak üzere kapatma k a r a n örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine A n a 
yasa'nm 19., 07. maddeleri ve 648 sayılı Kanunun 111. maddesinin 2 
sayılı bendi gereğince ve oybirliğiyle 20/5/1971 gününde karar verildi. 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 
Ziya önel 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Muhittin Gürün 

Başkan Vek i l i 
Avni Givda 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Fazıl Uluocak 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Sait Koçak. 

Üye 

Recai Seçkin 

Üye 
Nuri Ülgenalp 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 

Lütfi ömerbaş 
Üye 

Şevket Müftügil 
Üye 

Ahmet H. Boyacıoğlu 

18/5/1971 günlü Ara Kararının 2. bendine ilişkin 
Karşıoy yazısı 

1 — Par t i kapatma davalarında, Anayasa Mahkemesince ceza yar 
gılamalın yöntemine (usulüne) ilişkin Yasanın son soruşturma k l i ra l 
ları uygulanır (©48 sayılı Siyasî Parti ler Kanunu, Madde 108, Fık. 4). 
Ceza Yargılamaları Yasasının değişik 257. ve değişik 208. maddeleri 
uyarınca mahkemelerce dava açılırken dayanılan kl iral lardan başka klirallara dayanarak sonuca varıp karar verilebilir. İddianamede Siyasî 
Part i ler Yasasının 112. maddesinin uygulanmasını gerektiren olaylara 
dahi dayanılmıştır. Mahkeme kurulunun dosya üzerindeki incelemesi 
henüz sona ermemiş olduğundan, mahkemenin 111. maddenin 2. ben
dinden başka k l i ra l l an uygulama durumunda olmadığının kabulü, doğru 
değildir. 

'<2 — Siyasal Part i ler Yasasının 11'2. maddesiyle Anayasa'nm 57. 
maddesinin karşılaştırılmasından 112. maddenin 2. fıkrasındaki sınır
landırmanın 57. maddeye uymadığı izlenimi uyanmaktadır. B u bakım
dan 112. maddenin Anayasa 'ya aykırılığı savı ciddîdir. 

3' — Anayasa'nm 67. maddesinde öngörülen part i kapatma neden
lerinin var olup olmadığmm saptanması; Anayasa Mahkemesinin değer
lendirilmesine bırakılmış iken 648 sayılı Yasanın 111. maddesinin 2. 
bendindeki k l i ra l ile bu değerlendirmeye bir sınırlandırma getirildiği 
izlenimi uyanmaktadır ve bu kl i ra la yönelen Anayasa'ya aykırılık savı 
da ciddîdir. 

Sonuç: 

Yukarıda yazılı nedenlerden ötürü 18/5/1971 günlü A r a Kararının 
(a) bendine karşıyım. 

Üye 
Recai Seçkin. 

Esas Sayısı : 1971/21 
K a r a r Sayısı: 1971/613 
Karar Günü : 6/7/1971' 
İptal davasını açan : Demokratik Par t i Mi l le t Mecl isi Grubu. 
Davanın konusu : 1/3/1971 günlü, 137>65 sayılı Resmî Gazete'de 

yayınlanan 1376 sayılı 1971 Yılı Bütçe Kanununun 27. maddesinin Ana 
yasa'nm 64., 92. ve 126. maddelerine aykın bulunduğu öne sürülerek 
iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir. 

I — Davacmm gerekçesi: 

(Bu hüküm, 113/2/1969 tar ih ve 13126 sayılı Resmî Gazete'de ya
yınlanan 1101 sayılı «5434 sayılı T. C. Emek l i Sandığı Kanununu» nu 
değiştiren kanunun uygulanmasını önlemek maksadiyle konulmuş bir 
hükümdür. 

Mezkûr 27. madde, Anayasa'nm 64., 92. ve 126. maddelerine ay
kırıdır. Şöyle k i : 

a) Anayasa'nm 64. maddesinde , T. B . M . M . n in görev ve yet
k i l e r i genel olarak bildirilmiş; 92. maddesinde ise «Kanunların görüşül
mesi ve kabu'ü» usullerinin ne olduğu beyan edilmiştir. Herhangi bir 
«teklif» veya «tasannın» kanunlaşabilmesi yahut herhangi bir kanunda 
değişiklik yapılabilmesi için Anayasa'nm 92. maddesinde bildirilen usule 
riayet olunması şarttır. İptalini talep ettiğimiz 1971 Yılı Bütçe Kanunu
nun 27. maddesi, 5434 sayılı T. C. Emek l i Sandığı Kanununda değişik
liği öngören bir maddedir. 5434 sayılı Kanunda değişiklik isteniyor ise, 
işbu değişiklik Anayasa'nm 92. maddesine uyularak, bu maddede be
yan edilen ve çizilen yol takip edilerek yapılması gerekirdi. Bütçe K a 
nununa konulan bir hükümle, diğer bir kanunda değişiklik yapılması 
veya diğer bir kanunun uygulanmasının durdurulması mümkün değildir. 
N i tek im Yüksek Anayasa Mahkemesi bu hususu, E . 968/24, K. 969/4 
sayılı ve 7/1-1969 tarihl i k a r a n ile kesin hükme bağlanmıştır. Anayasa, 
Mahkemesinin de, bu kararında belirttiği gibi, 

1 — Par t i kapatma davalarında, Anayasa Mahkemesince ceza yar 
gılamaları yöntemine (usulüne) ilişkin Yasanın son soruşturma kura l 
ları uygulanır (©48 sayılı Siyasî Parti ler Kanunu, Madde 108, Fık. 40. 
Ceza Yargılamaları Yasasının değişik 257. ve değişik 208. maddeleri 
uyarınca mahkemelerce dava açılırken dayanılan kural lardan başka k u 
ral lara dayanarak sonuca varıp karar verilebilir, iddianamede Siyasî 
Part i ler Yasasının 112. maddesinin uygulanmasını gerektiren olaylara 
dahi dayanılmıştır. Mahkeme kurulunun dosya üzerindeki incelemesi 
henüz sona ermemiş olduğundan, mahkemenin 111. maddenin 2. ben
dinden başka kuralları uygulama durumunda olmadığının kabulü, doğru 
değildir. 
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«Anayasa'nın 64. maddesi, T. B. M. M . nin yetkilerini genel ola
rak sayarken, kanun koyma, değiştirme ve kaldırmayı aynı nitelikteki 
bir yetki grubu olarak belirtmekte, bütçe kanunlarını görüşüp kabul 
etmeyi de bir başka nitelikteki yetki olarak saynıaktadır. Şu halde ka
nun koymakla, evvelce konulmuş olan bir kanunda değişiklik yapmak 
veya onu kaldırmak, T. B . M . M . nin aynı nitelikteki tasarruflarıdır.» 

(Kaldı k i belli usullere uyularak meydana getirilen bir belgenin de
ğiştirilmesinin veya kaldırılmasının aynı usullerden geçirilmek suretiyle 
mümkün olabilmesi, hukukun belli kurallarından birisini teşkil eder. Şu 
hale nazaran, sözü geçen 1971 Yılı Bütçe Kanununun 27. maddesi, Ana
yasa'nm 64. ve 92 maddelerine aykırıdır. 

to) Mezkûr 27. madde Anayasa'nm 126. maddesine de aykırı bu
lunmaktadır. Şöyle k i : Anayasa'nm 126. maddesinin son cümlesine 
göre, «... Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışmda hiçbir hü
küm konulamaz.» İptalini istediğimiz 27. madde, bütçe ile ilgili bir 
hüküm değildir; 5)434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili bir 
hükümdür. Anayasa Mahkemesince de kabul edildiği gilbi, 

« . . . . Anayasa'nm 126. maddesinin son cümlesinde yer alan (Bütçe 
ile ilgili hüküm) deyimini, malî nitelikteki hüküm anlamında değil, uy
gulamayı kolaylaştırıcı, tamamlayıcı veya kanun konusu olabilecek yeni 
bir hüküm niteliğinde olmamak şartiyle, açıklayıcı'nitelikteki hükümler 
olarak düşünmek zorunluğu vardır.» 

Halbuki mezkûr 27. madde, Anayasa Mahkemesinin tasvir ettiği 
manada, bütçe ile ilgili bir hüküm değildir. O halde, Anayasa'nm 126. 
maddesine de aykırıdır.) 

II — Metinler : 

a) İptali istenen kanun hükmü : 
1/3/1971 günlü, 13765 sayılı Resmî 'Gazete'de yayınlanan 28/2/1971 

günlü, 1376 sayılı 1971 Yılı Bütçe Kanununun iptali istenen 217. mad
desi aynen şöyledir : 

Madde 27 — Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim 
aylıklariyle emekli ikramiyeleri; 1/3/1971 tarihinden itibaren 1327 sa
yılı Kanunun yürürlüğünden evvelki emekli keseneğine esas aylık ve 
ücret tutarları üzerinden hesap edilmekle beraber, bu aylıklar ile, 
1/3/1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, adî malullük, vazife ma
lullüğü, dul ve yetim aylıkları sözü geçen tarihten itibaren, sonradan 
mahsubu yapılmak üzere, '% 50 nispetinde avans eklenmek suretiyle 
ödenir. 

b) Davanın dayandırıldığı Anayasa hükümleri: 

Madde 64 — Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Dev
letin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul et
mek, para basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkemelerce veri
lip kesinleşen ölüm cezalarınm yerine getirilmesine karar vermek,, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. 

Madde 92 — Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Meclisinde gö
rüşülür. 

M'ilet Meclisinde kabul, değiştirilerek kabul veya reddedilen tasarı 
ve teklifler Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. 

Millet Meclisinde kalbul edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca de
ğişiklik yapılmadan kabul edilirse, bu metin kanunlaşır. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gelen metni değiştirerek kabul 
ederse, Millet Meclisinin bu değişikliği benimsemesi halinde metin ka
nunlaşır. Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benim
semezse, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki 
üyelerden bir karma komisyon kurulur. Bu komisyonun hazırladığı me
tin Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi, karma komisyonca veya 
Cumhuriyet Senatosunca veya daha önce kendisince hazırlanmış olan 
metinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zorundadır. Cumhuriyet 
Senatosunda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiş olan 
madde değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimse
mesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde 
açık oya başvurulur. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Se
natosunca da reddedilirse, düşer. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Se
natosunca olduğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni yeniden görüşür. Cumhuri
yet Senatosunun metni Millet Meclisince benimsenirse, kanunlaşır; red
dedilirse, tasarı veya teklif düşer; Cumhuriyet Senatosundan gelen me
tin Millet Meclisince değiştirilerek kabul edilirse, 5. fıkra hükümleri 
uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile tü
mü reddedilen bir metnin Millet Meclisi tarafından kabulü için, üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık oya baş
vurulur. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının üçte ik i çoğunluğu ile 
tümü reddedilen bir metnin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafından 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Bu 
halde açık oya başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet Mec
lisi komisyonlarmda ve genel kuruldaki görüşme süresini aşmıyan bir 
süre içinde karara bağlar; bu süre üç ay'ı geçemez ve ivedilik hallerin
de on-beş günden, ivedi olmayan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu 
süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada be
lirtilen «üreler Meclislerin tatili devammca işlemez. 

Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin seçimleri ve siyasî par
tilerle ilgili tasarı ve tekliflerin kabul veya reddine yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanır. Ancak, karma komisyon kurulmasını gerektiren 
hallerde, karma komisyonun raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır; Türkiye Büyük MU-
let Meclisinin birleşik toplantısında Millet Meclisinin ilk metninin ka
bulü için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. 8. ve 9. fık
ralar hükümleri saklıdır. 

Madde 26 — Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki ka
mu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla 
sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. 

Genel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanun
la gösterilir. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışmda hiçbir 
hüküm konulamaz. 

177 — tik inceleme : 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 25/3/1971 
gününde Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda, Celâlettin kuralmen, Fazıl TJlu-
ocak, Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Ahmet 
Akar, Ziya Önel, Kânı Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Şevket 
Müftügil ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmalariyle yapılan ilk ince
leme toplantısında, Resmî Gazetenin 1 Mart 1971 günlü sayısında ya
yınlanmış olan sözü geçen kanun hükmüne karşı Demokratik Parti M i l 
let Meclisi Grubu Genel Kurulunun, Anayasa'nm ve 44 sayılı Kanunun 
konuya ilişkin hükümlerine uygun olarak aldığı karar üzerine Meclis 
grubu Başkan vekilleri tarafından açılan davaya ait dilekçenin 10/3/1971 
tarihinde Anayasa Mahkemesine verilerek aynı günde kaleme havale 
edildiği, bu suretle yetkili kişiler tarafından kanunî süresinde açılmış 
olan davaya ait dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından işin esa
sının incelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

IV — Esasın incelenmesi : 

Davanın esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, iptali istenen hü
kümle davanın dayandırıldığı Anayasa maddeleri, bunlara ilişkin ge
rekçelerle Yasama Meclisleri görüşme tutanakları okunduktan sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü : 

137*6 sayılı, 1971 Yılı Bütçe Kanununun dava edilen 27. maddesi, 
9 Eylül 1971 gününde yürürlüğe girecek olan 6/7/1971 günlü, 1971/16-
1971/62 sayılı Anayasa Mahkemesi karariyle iptal edilmiş bulunduğun
dan konunun ayrıca karara bağlanmasına yer olmamak gerekir. 

V — Sonuç: 

¡1376 sayılı 1971 Yılı Bütçe Kanununun 27. maddesinin iptaline 
6/7/1971 gününde 1971/16 - 1971/62 sayı ile karar verilmiş olduğundan 
konusu kalmayan davanın karara bağlanmasına yer olmadığına 6/7/1971 
gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Vekili 
Avni Gıvda 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 

Üye 
Fasıl Uluoeak 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Nuri Ülgenalp 

Üye 
Recai Seçkin 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 
Lütfi ömerbaş Şevket Müftügil Ahmet H. Boyacıoğlu 
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İ L Â N L A R 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den: 

1 — Fabrikamız haddehanelerinin ihtiyacı bulunan muhtelif tip 
kaplin taslağından cem'an 1.050 adet çelik döküm olarak imal ettiri-
lecektri. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyenler bu işe ait şartname ve 
resimleri aşağıdaki yerlerde tetki kedebilirler. Tetkiki müteakip, tek
lif verebileceğini bildiren firmalar, teklif mektubunu aynı adresten 
bedelsiz olarak verilecektir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Iç Alımlar Müdürlüğü 
Kdz. Ereğli, 

Satın Alma Müdürlüğü Tünel Caddesi Kut Han No. 38/5 Karaköy -
istanbul, 

Satın Alma Uzmanlığı Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 127/6 
Bakanlıklar - Ankara. 

3 — Tekliflerin en geç 7/2/1972 tarih, saat 18.00 e kadar Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Satın Alma Genel Müdür Yardım
cılığında bulundliracaktır. 

4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
180 /Z-2 • 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Milessesesi Müdürlüğünden : 

1000 ADET 5 TONLUK OCAK ARABA TEKERLEĞİ 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
1.000 adet 5 tonluk ocak araba tekerleği satın alınacaktır. 

2 — Teklif zarfları 2/2/1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Zon
guldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) Ticaret Müdürlüğünde 
açılacaktır 

3 — Teklif mektupları aynı gün saat 12.00 ye kadar E. K. İ. Özel 
Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K. İ. Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömürleri İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satm Alma Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad
desi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 4/5 de T. K. İ. Satm Alma Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

5 — Milessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
289 / 1-1 

4.400 ADET VİCTAULİC BORU KELEPÇE CIVATASI 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
4.400 adet victaulic boru kelepçe civatası (Somun ve rondel ile) satın 
alınacaktır. 

2 — Teklif zarfları 24/1/1972 Pazartesi günü saat 15.00 de Zon
guldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) Ticaret Müdürlüğünde 
açılacaktır. 

3 — Teklif mektupları aynı gün saat 12.00 ye kadar E. K. İ. Özel 
Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K. İ. Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satın Alma Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad
desi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 4-5 de T. K. İ. Satın Alma Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

5 — Milessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
290 / 1-1 

-• 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için, AID sahası memleketler
den ithal edilecek olan, aşağıda sipariş numarası ve cinsi belirtilen 
malzemeler «AID Financed Export Opportunities Bulletin* de ilân 
edilmek üzere Amerika'ya gönderilmiştir. 

2 — Şartnameler Amerika'da Washington Büyükelçiliği Maliye 
ve İktisat Müşavirleri Başkanlığından temin edilebilir. Ayrıca elde 
mevcut olanlardan birer adet Genel Müdürlüğümüz Malzeme Şubesi 
Müdürlüğünde 708 numaralı odadan bedelsiz olarak isteklilere verilir. 

3 — Son teklif verme günü Amerika'daki ilân takip edilerek öğre
nilebilir. Ayrıca Genel Müdürlükte Malzeme Şubesi Müdürlüğündeki 
'lân levhasında ilân edilecektir. Tekliflerin en geç son teklif verme 
gün ve saatinde Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde bulun
durulması gerekir. Geç gelen ve şartnamelerine uygun olmayan teklif
ler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Dosya numarası Cinsi 

71-0533-1 V Kayışı 
71-0715-2 Lodometre 

266 / 1-1 

D Ü Z E L T M E L E R 
6/1/1972 günlü ve 14064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa 

Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde 
Düzeltilir. 

Kararın 
Sahife Sütun Sütundaki tarihi ve 

No. No. satır No. numarası Yanlış Doğru 

5 1 34 20/7/1971 bozmaktadır bozmaktır 
1971/3-3 

7 1 38 hükümetçe hükümete 
8 1 3 kararı kararı da 
8 1 2 111 ile 111 sayılı kararı 
8 1 28 karariyle kararlar iy le 
9 X 30 akınlar akımlar 

14 1 42 geleceği gelemiyeceği 
15 1 19 hasrederek hasredecek 

22/12/1971 tar ih l i ve 14050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
7/3553 sayılı Kararnamenin ekinin ikinci paragrafının birinci satırındaki 
(Eksiltme) kelimesi (Eskitme) şeklinde 

Düzeltilir. 

Resmî Gazete'nin 7/1/1972 günlü ve 14065 sayılı nüshasında yayım
lanan Yüksek Seçim Kurulunun 27/12/1971 günlü ve 441/120 sayılı kara
rının 35 inci satırındaki (ilkelerde) kelimesinin (ilkelerle); yine aynı sa
tırdaki (tutanakla) kelimesinin ( tutanakta! ; 47 nci satırındaki (istenmiş
ler) kelimesinin (istemişler) şeklinde yazılmaları; kararın bir sayılı bölü
münün 2 nci satırındaki (partilerin) kelimesinden sonra (ve) eklentisinin 
yazılması; aynı bölümün 6 nci satırındaki (sil) kelimesinin (asıl); 3 sa
yılı bölümünün 10 uncu satırındaki (girmemeleri) kelimesinin (girme
leri) şeklinde; 

Düzeltilir. 

8/1/1972 tarihli ve 140'66 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (Baş
bakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yönetmelik) te : 

Gazetenin 2 nci sabitesinin 2 nci sütununun 19 uncu satırındaki 
(artışı) kelimesi (artığı) olarak; 

Aynı sütunun 31 inci satırındaki (hayrattan) kelimesi (hayratın), 
45 inci satırındaki (16 —) rakamı (18 —); 49 uncu satırındaki (tarimi) 
kelimesinin (tamiri ) ; olarak; 

3 üncü sahifenin birinci sütununun 5 inci satırındaki (tamirat) 
kelimesinin (tamiratı); aynı sütunun 31 inc i satırındaki (kaydeddiliği) 
kelimesinin (kaydedildiği); 48 - 49 uncu satırdaki (istenildiğinden) ke
limesi (istenildiğinde); 50 nci satırdaki (balınır.) kelimesinin (alınır.) 
şeklinde; 

3 üncü sahifenin 2 nci sütununun 38 inci satırdaki (mensupları) 
kelimesinin (mahsupları), 47 nc i satırdaki (hesapları) kelimesinin (he
saplara) olarak; 

4 üncü sahifenin 2 nci sütununun 41 - 42 nc i satırındaki (hesabın
dan) kelimesi (hesabının); 56 nci satırdaki (E- ) fıkrasının (B- )o la-
rak ; 

ö inci sahifenin birinci sütununun 9 uncu satırındaki (ve) kelime
sinin atılması ve satırın sonundaki (kullanmak) kelimesinden sonra 
(üzere) kelimesinin ilâvesi suretiyle; aynı sütunda 16 nci satırdaki (b-
Taşınır ve taşınmaz mal kıymetlerden ) satırı (b - Taşınır ve ta
şınmaz mal ve kıymetlerden ) şeklinde; 

Düzeltilir. 

(Resmî Gazete) 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Milessesesi Müdürlüğünden : 

1 Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 108.735 
Kg. muhtelif cins cıvata ve 10.000 adet gupilya satın alınacaktır. 

2 — Teklif zarfları 9 Şubat 1972 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Ticaret Müdürlüğünde 
açılacaktır. 

3 — Teklif mektupları aynı gün saat 12.00 ye kadar EKİ Özel 
Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta EKİ Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sa 
tın Alma Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi 
Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 4, 5 de TKİ Satın Alma Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

5 — Milessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 264 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Orel Toplantı Sa
lonu klima tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 72.276,40 liradır. 

3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksilt
me Komisyonunda 26/1/1972 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 4.864 liralık geçici teminatını, 
B) 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansım, 
b - Teknik personel beyannamesini, 
c - Taahhüt beyannamesini, 
d - En az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar buna benzer bir işi 

başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekleyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Komis
yonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekllier teklif mektuplarını 26/1/1972 Çarşamba günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığı
na vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/1/1972 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 111/4-3 

Köy işleri Bakanlığı T O P R A K S U Mak ina i k m a l Müdürlüğünden : 

1 — 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince aşağıda cins ve miktarları yazılı atelye alet ve avadanlıkları kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

2 — Atelye alet ve avadanlıklarının muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 — Atelye alet ve avadanlıklarına ait idarî ve fennî şartnameleri Müdürlüğümüzden (Ankara'da Keçiören yolu üzerinde Türkiye Z ira i Do

natım Kurumu karşısında) mesai saatları dahilinde temin edilebilinir. 
4 — Atelye alet ve avadanlıklarının ihalesi aşağıda cetvelde gösterilen gün ve saatlarda Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda 

yapılacaktır. 

5 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddeleri gereğince hazırlayacakları vesikalarla birl ikte kapalı zarf
larını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vak i gecikmelerin kabul edilemiyeceği. 
İlan olunur. 

Sıra 
No. C i n s i Miktarı 

Muhammen 
bedel 

Muvakkat 
teminat 

EKSİLTME 
Tar ih i Saati 

1 Seyyar kombine diessel motorlu elektrik jeneratör 
grubu kaynak makinesi 

4 Adet 312.000 — 16.280,— 24/1/1972 
Pazartesi 

10.00 

2 Redresör 10 » 40.000 — 3.000 — 24/1/1972 
Pazartesi 

10.30 

3 Kombine subap ve yuva taşlama tezgahı 5 » 155.000 — 9.000,— 24/1/1972 
Pazartesi 

11.00 

4 Fren balata perçin sökme ve taşlama makinesi 5 » ıoo.ooo,— 6.250 — 24/1/1972 
Pazartesi 

11.30 

5 
6 

40 marangoz komple planya makinesi 
Marangoz bıçkı makinesi 

10 » \ 
10 » f 

210.000,— 11.750 — 24/1/1972 
Pazartesi 

14.30 

7 
8 

Haf i f lokma takımı 
Haf i f lokma takımı 

7 Takım ) 
7 » f 

141.400,— 8.320,— 24/1/1972 
Pazartesi 

15.00 

9 
10 
11 

Kombine anahtar takımı 14 parçalı 
İki ağızlı anahtar takımı 
Yıldız anahtar 

25 » 1 
50 » r 

50 » J 

73.750,— 4.938 — 24/1/1972 
Pazartesi 

15.30 

12 5 tonluk hidrolik arabalı garaj kr ikosu 10 Adet 60.000,— 4.250 — 25/1/1972 
Sah 

10.00 

13 B i r tonluk arabalı sanjuman kr ikosu 4 » 44.000,— 3.300,— 25/1/1972 
Salı 

10.30 

14 Tork anahtarı 40 Takım 24.000,— 1.800,— 25/1/1972 
Salı 

11.00 

15 
16 

Si l indir reklefiye tezgâhı 
Si l indir rektifiye tezgâhına ait honlama 

5 Adet ) 
ö Takım ( 

316.000,— 16,390 — 25/1/1972 
Salı 

11.30 

17 Demir testere tezgâhı 5 Takım 6i7.500,— 4.625,— 25/1/1972 
Salı 

14.30 

18 
19 

Si l indir ölçü aletleri (Komparator) 
Si l indir ölçü aletleri (Mikro metre ve çelik kumpas) 

10 Ade t ) 
30 > f 

152.000,— 8.850 — 25/1/1972 
Sah 

15.00 

92/4-3 



Sahife : 22 (Resmî Gazete) 14 OCAK 1972 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Gaziantep, İlçesi, islahiye, Köyü veya mevkii: Kırkpmar, 
Madenin cinsi: Krom, Ruhsatnamenin Tarihi: 5/5/1947, Numa
rası : 109/22 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: Kırkpmar Köyü Çeşmesinden başlayıp Çorağın Tepesin

den geçerek Tarlakdere Tepesine kırık hat, 
Güneyi ve Doğusu : Parlakdere Tepesinden Sabunderesi ile Parlak-

dere kavşağına doğru hat, 
Batısı: Sabunderesi ile Parlakdere kavşağından hudut başlan

gıcı Kırkpmar Köyü Çeşmesine doğru hat, 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak iti
razların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci mad
desi gereğince ilân olunur. 234 / 2-1 

Y. S. E. XI. Bölge Müdürlüğünden : 

İşin adı: Elazığ - Keban - Çevrekaya - Akçatepe Köyyolu üzerinde -
Gökbelen (Kurşunkaya) Köprüsü inşaatı, Keşif bedeli: 312.000,— TL., 
Geçici teminatı: 16.230,— TL., İhale günü: 8/2/1972, İhale saati: 
11.00 de. 

1 — Yukarıda ismi ve karşısında keşif bedeli, muvakkat temi-
minat miktarı, ihale gün ve saati bildirilen, köprü inşaatı 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme Y. S. E. XI. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 — Taliplerce işe ait eksiltme dosyazı her gün mesai saatleri 

dahilinde Y. S. E. XI. Bölge Müdürlüğünde ve Y. S. E. Genel Müdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) Kanunî geçici teminatı, 
b) 1972 yılma ait ticaret odası vesikası, 
c) 5/2/1972 günü mesai saati sonuna kadar Y. S. E. XI. Bölge 

Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi (Yeterlik belgesi almak 
için Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım işleri ihalesine 
iştirak Yönetmeliğinde yazılı belgeler ile Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesini ekliyerek müracaat 
gereklidir.) 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını, mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 151 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

Kızılcahamam İlçesi Örencik Köyünde 1972 yılına sari olmak kay-
diyle yaptırılacak 3 derslikli ilkokul, 4 lü WC ve öğretmen lojmanı in
şaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 
174.916 lira 56 kuruş olup geçici teminat 9.996 lira 83 kuruştur. İhalesi 
26/1/1972 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî En
cümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende 
görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1972 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakan
lığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabile
ceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün ev
vel (tatil günleri hariç) Vilâyet makamına müracaatla bu iş için ala
cakları fennî yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlayacakları 
kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
11947 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA 

1 — Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Kanalizasyon 
Tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 287.724,60 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 20/1/1972 Perşembe günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 15.259,00 liralık geçici teminatını, 
B — 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacaklraı yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 20/1/1972 Perşembe günü saat 
15.30 akadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat târihi 17/1/1972 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 11918/*-* 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 

T — Aşağıda yazılı malzemelerin her biri ayrı ayrı ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapak zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Tahminî bedeli Geçici teminatı Şartname İHALENİN 
C i n s i Miktarı TL. TL. bedeli TL. tarihi saati 

1 — 275 lık seyyar tip elektrik kaynak makinası 
2 —• Kaynak elektrodu ve toz altı kaynak tozu 
3 — Motor yumuşak silindir gömlekleri 
4 —ı Motor sert silindir gömlekleri 

15 adet 
7 kalem 
9 » 

17 » 

345.000,— 
462 150,— 
178 380,— 
291.840,— 

17.550,— 
22.236,— 
10.169,— 
15.423,60 

20,— 
20,— 
10 — 
15,— 

24/1/1972 15.00 
» 15.30 
» 16.00 

25/1/1972 16.00 
Ge-H — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında Y. S. E . 

nel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 
TU — Şartnameler yukarıda yazıh bedellerle karşılığında aynı yerden alınacak bir yazıya müsteniden Karayolları Genel Müdürlüğü vezne

sine yatırılmak suretiyle alacağı makbuzun ibrazında verilir. 
IV —• Istekliler, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mek

tuplarını ihaleden birer saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 
V — Yukarıda 2. sırada gösterilen malzemenin ihalesine iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Odasından almış oldukları kalite 

veya Türk Standartları Enstitüsünden almış oldukları standard uygunluk belgesini 3. ve 4. sıralarda gösterilen malzemelerin ihalesine iştirak ede
cek firmalarda Makina Mühendisleri Odasından almış oldukları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içerisine koyacaklardır. Bu bel
geleri ihtiva etmeyen teklifler kabul edümiyecektir. 

VI — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeeeği ilân olunur. 50/4-4 



14 OCAK 1972 (Resmî Gazete) Sahife : 23 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihalenin 
tarihi ve saati gösterilen malzeme 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Cinsi : Çelik konstriksiyon yedek parça ranzası, Miktarı : 26 adet, 
Tahmini bedeli : 117.000 TL,., Geçici teminatı : 7.100 TL., İhalenin ta
rihi ve saati : 31/1/1972 saat 16.00 

2 —• Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte An
kara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katmda Y S E Genel Müdür
lüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameler 20 lira bedel karşılığında aynı yerden alınacak 
bir yazıya müsteniden Karayolları Genel Müdürlüğü veznesine yatırıl
mak suretiyle alacağı makbuzun ibrazında verilir. 

4 — İstekliler, en geç 24/1/1972 günü mesai saati sonuna kadar 
müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Belgeyi 
alıp almadıklarım 26/1/1972 gününden itibaren öğrenebilirler. 

5 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyenler dilekçelerine : 
Resmî dairelere bu iş veya benzeri bir işten asgarî 100.000 liralık 

iş yaptığına dair belgeyi eklemeleri şarttır. 
6 — İstekliler, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mek

tup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla 
edilmeyeceği ilân olunur. 

yapılacak tekliflerin kabul 
11980 / 4-4 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — İzmir Sanayi Sitesi, Ardeşen (Rize) ve Emirdağ Şube hizmet 
binalarımızın tadilât, dekorasyon ve ışıklandırma işleri ile Tarsus, Bin
göl ve İskenderun Şube hizmet binalarımızın ışıklı reklam levhaları 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Söz konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden, teklif mek
tuplarının da ayrı ayrı zarflarla verilmesi gerekir. 

3 — Eksiltme dosyaları, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz İnşaat 
ve'Emlâk Müdürlüğünde görülebileceği gibi İzmir Sanayi Sitesi Şube
mize ait dosya İzmir Sanayi Sitesi Şubemizde, Ardeşen Şubemize ait 
dosya Rize Şubemizde, Emirdağ Şubemize ait dosya Emirdağ Şube
mizde tetkik edilebilir. 

4 — Söz konusu işlerin tahminî bedel ve geçici teminatları aşağı
da gösterilmiştir. 

İzmir Sanayi Sitesi Şube hizmet binamızın 
tadilât, onarım ve ışıklandırma işi 

Ardeşen Şube hizmet binamızın tadilât, 
onarım ve ışıklandırma işi 

Emirdağ Şube hizmet binamızın tadilât, 
onarım ve ışıklandırma işi 

Tarsus Şube hizmet binamızın ışıklı rek
lam işi (DÜŞEY) 
Bingöl Şube hizmet binamızın ışıklı rek
lam işi (YATAY) 

İskenderun Şube hizmet binamızın ışıklı 
reklam işi (YATAY) 

T. bedeli 
Lira Krş. 

236.898,92 

162.112,62 

49.286,81 

G. teminatı 
Lira Krş. 

13.094,95 

9.355,63 

3.696,51 

1.000,— 

1.000,— 

1.000,— 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, 
yapmamakta serbesttir. 

5 — Eksiltme 20/1/1972 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Genel Müdürlük binamızda yapılacağından, tekliflerin aynı gün saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzım
dır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 

6 — İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün öncesine kadar, İn
şaat ve Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır. 

ihaleyi yapıp 

11988/3-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünaen : 

Tahminî bedeli 65.000 TL., geçici teminatı 4.500 TL. olan 72-2514-2 
dosya numaralı, 2 kalemde 150 metre tırtıllı konveyör kayışının imal 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltmesi 25 Ocak 1972 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçe ile 10 TL. bedelle verilir. İstekliler, 1971 yılı 
vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf Belgesini, geçici te
minat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede belirtilen belge
leri ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu
rulur. 27 /4-3 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler teknik ve ticarî şart
namelerine göre satın alınacaktır. 

1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnameler ile söz
leşme tasarılarını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden veya istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden 
temin edebilirler. 

2 — Teklifler en geç 31 Ocak 1972 günü saat 17.00 ye kadar Dev
let Malzeme Ofisi I ve II No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlıkla
rında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve 
postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

3 — Ofis satm alma mevzuunu teşkil eden malzemeleri ihale edip 
etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe ver
mekte serbesttir. 

Malzemenin cinsi Miktarı 
Tekliflerin hangi Ko

misyona verileceği 

Tükenmez kalem (Cep için) Refil 
içindeki mürekkebin rengi koyu 
mavi olacaktır. 
Tükenmez kalem (Masa için) Refil 
içindeki mürekkebin rengi koyu 
mavi olacaktır. 

İstampa siyah (Orta) 
» » (Büyük) 
» kırmızı (Orta) 
» » (Büyük) 

Mühür mumu çubuk 1/2 Kg. 
» -> » » » Extra 

Zımba makinesi kollu - büyük 
» » küçük 

200.000 adet I. No. lu Komisyon 

15.000 » II. No. lu Komisyon 

10.000 » » » » 
6.000 » » » » 
4.500 » » » » 
2.500 » » » » 

14.000 kutu » » » 
2.000 » » » » 

3.000 adet » » » 
12.000 » » T- » 

252/M 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

1/11/1970 - 31/10/1971 yasama dönemine ait 5 inci Tertip 10 uncu 
cilt Düstur ve Resmi Gazete Fihrist'inin baskıları tamamlanarak satışa 
çıkarılmıştır. 

Beşinci Tertip Onuncu cilt Düstur'un bedeli 70 lira, posta masrafı 
6 liradır. Resmî Gazete Fihrist'inin bedeli 250 kuruş, posta masrafı 
200 kuruştur. 

İstenildiği takdirde bedel ve posta masrafının İşletmemizin Posta 
Çekleri Merkezindeki 10003255 sayılı hesabına aktarılması için mahallî 
postaneye yatırılması ve durumun bir mektupla bildirilmesi gerekmek
tedir. İlân olunur. 



Sahife : 24 (Resmî Gazete) 14 OCAK 1972 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı A . Ş . : 

A K T İ F 
T. Lirası 

8 O c a k 1972 V a z i y e t i 

T. Lirası 

Altın mevcudu (Beynelmilel a y a r l ı ) : 
Serbest Safi Kg. 103.166,375 1.765.773.375,16 
Merhun » » — 
Vadeli altın borç lu lar ı : 
(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. — 

Döviz borçluları (Konvertibl): 
Ufaklık para : 
Dahildeki muhabirler: 
Resmî bankalar 1.465 025,98 
Diğer bankalar 60.960,70 

,— 1.765.773.375,16 

8.770.092.300,15 
59.539.949,95 

1.525.986,68 
Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler ...1.750.000.000 — 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 2.990.000.000,— 
2 — Ziraî istihsal fazlası itha

lât finansmanı —,— 
c) Diğer İktisadî Devlet Te

şebbüsleri —,— 4.740.000.000,— 
B - Ticarî senetler : 
a) İktisadî Devlet Teşebbüs

leri 828.951.348,67 
b) Hususî sektör senetleri ... 1.850.728.569,35 2.679.679.918,02 
C - Ziraî senetler : 
a* T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 2.041.548.739,52 
bl Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 64.802.606,43 2.106.351.345,95 9.526.031.263,97 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara .... 
b) Hususî bankalara .... 

vadel 
6.163.600.000,— 

26.345.027,40 
2.160.000 — 

C - Altın ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör 
b) Hususî sektör 328.841,18 

28.505.027,40 

328.841,18 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları (153 sayılı K.) 
E - Ziraî finansman f 1211 S. K. Mad. 40) 

Tahviller c ü z d a n ı : 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususî bankalar tahvilleri 

292 115.873,56 
649 943.748,91 7.334.493.491,05 

61.765 457,59 
1.061.890,41 
4.50O.0OO,— 

-,— «7.327.348,-

Itfaya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S. K. G Mad 5) 
1211 S. K. nun 61. Mad. Ger. 
değerlendirme farkı 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif : 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi Kg. 
b) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 319.910 333,12 
Diğer döviz hesapları 2.393.635.687,14 2,713.546.020,26 

c) Dahildeki hususî banka
larla yapılan röpor mua
meleleri —,— 

d) Sair hesaplar 

5.275.700.000 — 

107.297.362,44 

418.900.800,— 

521.302.054,79 6.323.200.217,23 

161.811.500,45 

3.039,635 50.793.336,79 

2.644.037.308,56 5.408.376.665,61 

Yekûn 39.218.172.098,25 

P A S İ F 
T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl): 
Mevduat: 
A. - Resmî mevduat: 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 235.513.176,89 
b) Kat. Büt. 1da 425.226.679,52 
c) İkt. Devlet Teb. 25.487.300,03 
d) Diğ. amme Mü. 86.367.319,17 
e) Sair 32.229.784,59 

T. Lirası 

17.212.722.535,— 

81.730.854,02 

804.824.260,20 
B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 34.159.916,59 
b) Diğer bankalar 1.510.344.752.11 
c) Yurt dışındaki Ban. 343.732,57 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 7.022.964.054,45 8.567.812.455,72 

C - Muhtelif : 
a) Bloke . 129.052.861,63 
D) Diğer 65.605.718,08 

D - Milletlerarası milesseseler 
ve dış yardım karşılıkları : 
Milletlerarası milesseseler 1.228.004.943,35 
Dış yardım karşılıkları: 

a) Amerikan yardım karşı
lıkları 4.729.381,22 

b) Diğer yardım karşılıkları 

Altın a lacakl ı lar ı : 
Hazine Safi K g 

194.658.579,71 

—,— 1.232.734.324,57 10.800.029.620,2ı 

Sermaye: 
İhtiyat a k ç e s i : 
Adi ve fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
Deride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

25.000.000, 

390.485.171,62 

3.555.460,04 

25.000.000,— 

Provizyonlar : 
Muhtelif : 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 4.642.056,79 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 118.888.488,86 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 1.683.405.739,88 
d) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 135.787.990,24 
Diğer döviz hesaplan 5.940.836.848,41 6.076.624.838,65 

419.040.631,6ı 

354.854.653,0. 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

2.441.232.680,14 10.324.793.804,£ 

39.218.172.098,2 

1 — 

1 Eylül 1970 tarihinden itibaren : 
Reeskont haddiyle avans muamelelerinde tatbik edilecek 
faiz nispetleri: 
öngörülen sanayi, ihracat, ziraat sektörü ile esnaf ve 
küçük sanat erbabı, belgeli ihracat hazırlık ve imalât 
finansman senetlerinde 
Diğer sektörlerde 
Altın üzerine avans muamelelerinde 
Tahvil üzerine avans muamelelerinde 
1 Kasım 1970 tarihinden itibaren: 
Orta vadeli kredilerde 

% T,' 
% S 
% 7 
% U 

% 9 

BAŞBAKANLİK BASIM» 
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ithalât işlerine dair Sirküler 
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Kanun                                                                                           Sayfa 
 

1510  1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması  

          Hakkında Kanun           1 

 

Anayasa Mahkemesi Kararları 
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