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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ * 
Samsun Milletvekili ilyas Kılıç, köylerde 

kurulan köy kalkınma kooperatiflerinin du
rumlarına ve bunların gelişımeleri için almaması 
lâzımgelen tedbirlere ve 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz da, memle
ketimizde görülen pahalılık ve bunun ya
rattığı sorunlara dair gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

:Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Suna Tunal ile Si
nop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, son gün
lerde meydana gelen emniyet ve asayişi ihlâl 
eden kanlı olaylar nedeniyle, 

Maraş Milletvekili ibralhim özitürk^ün, Tür
kiye'deki işsizliğin artış sebebiyle önleme ça
relerimin neler olduğunu ve işsizliğin ortadan 
kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde reform 
yapılması gerektiğini tesbit etmek amıaciyle 
ve 

tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye-
deki gençlik hareketlerinin nedenlerimi tesbit 
etmek ve bunların çözüm yollarının neler oldu
ğu konusunda bilgi edinilmek maksadiyle, birer 
genel görüşme yapılmasına dair önergeleri 
okundu ve gündeme alınarak sırmaları geldiğin
de görüşülecekleri bildirildi. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelik
leri seçilmeleri nedenliyle, evvelce seçilmiş bu
lundukları komisyonlardan çekildiklerine dair 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Tunceli 
Milletvekili Kenan Aral ve Çankırı Milletve
kili Nuri Çelik Yazıoğlu'nun önergeleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'dn, 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele
rimin değiştirilmesi ile orman köylerini kal
kındırma fonu teşkili ve ormamköyleri kalkın
dırma kooperatifleri. kurulması hakkındaki 
kanun teklifinin, içtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince Genel Kurul gündemline alınmasına 
dair önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, 
reddolundu. 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önle
me çarelerini tesbit konusunda araştırma yap
mak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi, diğer 
seçimlerle birlikte yapılmak üzere, ertelendi. 

Samisun Milletvekili Yaşar Akal'ın, piya
sadaki fiyat artışlarını önlemek Ve hayat paha
lılığına bir çare bulmak maJksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açilniasima dair önergesi ile Siirt Millet
vekilli Mehmet Neblil Oktay ve iki arkadaşının, 
hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli 
kanuni, idari, iktisadi ve malî tedbirleri ince
leyip tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyannöa bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi, yapılan görüşmeler sonunda, 
reddolundu. 

12 . 3 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,28 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karalhisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, köy yollarının yapımı ve ona
rımı için halktan toplanan paralara dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/511) 

SORULAR 
2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Türkiye'de kaç tane orta dereceli ve 
yüksek özel okul bulunduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/512) 

II - GELEN KÂĞITLAR 
Tasarı 

1. — 3 Kasım 1970 -'tarihinde Yüyania'da iim-
Zıaianaın ««Gleilir ve Sen'vcit Vergileraınde «çifte V«r-
gil'eınıdinmjcniiiı önileınım'csine ve diğer Miza ihusus-

ların ıdüz'eriLeıılmîcısiinıe ilişkin Anılaşma» (nun lonıaıy-
knımıalsııiHiı myıgıuı bıukıınldıığonıa dair [kıanun -ta
sarısı (1/453) '(iMalliye, Dışişlcıri, ve [Plân Kk>-
imiiısyoınlarına) 

234 
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Teklifler 
2. — Sarasını Milletvekili İlyas Kılıç ve 4 

•arkadaşının ı657 ve değişik 1327 'sıaıyılı Devlet 
Memurları Kaınuaıunun leik igeçici 2 inci (madde
sinin '('b) Ibeedinıdıe değişiklik yapılmasına dair 
kanının 'teklifi (2/498) (Plân Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet (Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dıiıkeçlliıgiıl'in, 13 ,. 1 . !1943 tarih ve 4357 
sayılı Kanunun, 7117 ısayılı Kanunla Itadil edi
len 11 ineli maddesine (bir fıkra Ve îbliır geçici 
madde 'eklenmesi hakkında ikanun (teklifi 
(2/499) (Millî Eğitim 've Plân komisyonlarınla) 

Tezkereler 
4. — Koraya MiilleltvefcilM ıNieıcımetttin Erba-

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin oylarını 
otomatik cihazlarla kullanmalarını rica edece
ğim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mem-
duh T ağ maç ile kuvvet kumandanlarının; Par
lâmento ve Hükümetin tutumunu eleştiren, de
mokratik diken içinde Anayasanın kapsadığı 
tedbirlerin süratle alınmasını öngören, bu ya
pılmadığı takdirde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
idareyi doğrudan doğruya ele almaya kararlı 
olduğunu belirten yazısı (3/462) 

BAŞKAN — Sunuşlar meyanmda bugün sa
at 12,55 te Meclis Başkanlığına tevdi edilmiş 
bulunan Genelkurmay Başkanı ve Millî Gü-

fcan'ın yasalıma dolkunaiilmaalığıınıın kaldırılması-
•na dair Başbakanlık tezkresi '(3/458) • (Anaya -
ıSia ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ıma Komisyonla). 

5. — Sainısun ıMilletvekili Yaşar Akal'ıu 
yasama doikunUİmiazlığını.n kaldırllmiaısıına dair 
Bıa-şbakaınlık teskeresi (3/459) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından .mürekkep Kanma Ko
misyona) . 

6. — Devlet 'Hava Meydanları İşilctimesi Ge;-
•iTCil 'Müdürlüğünün 1968 bütçe, yılı Kosinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na 'dair (Sayıştay Başkanlığı (tezkeresi (3/460) 
(Sayıştay Komisyonuna). 

^ »« 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

venlik Kurulu Üyesi Sayın Memduh Tağmaç, 
Kara Kuvvetleri Kumandanı ve Millî Güvenlik 
Kurulu Üyesi Sayın Faruk Gürler, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kuru
lu Üyesi Sayın Celâl Eyicioğlu, Hava Kuv
vetleri Kumandanı ve Millî Güvenlik Kurulu 
Üyesi Sayın Muhsin Batur tarafından imzalan
mış ve Millet Meclisi Başkanlığına hitaben ya
zılmış ve 13,00 ajansında da Türkiye Radyo
larında yayınlanmış bulunan bir yazı vardır, 
okutuyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvokili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, Meclis böyle bir yazıya muhatap de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Parlâmentodan bah
sedildiği cihetle, böyle bir yazıyı, Başkanlık, 
Parlâmentoya vâki olan hitabı kendi üzerinde 
muhafaza edemez. Bunun muhatabı Meclis Re
isliği değil Parlâmentonun kendisi bulunduğu 
cihetle arzda hiçbir sakınca mütalâa etmiyo
rum ; bu bakımdan mazur görünüz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Baş
kanlık Divanına gelen tezkereler için sunuş ya
pılır. Meclis muhatap değildir efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Muha

tabı Başbakandır. 
BAŞKAN — Muhatabı Parlâmento efendim. 

Müsaade buyurun okutayım, ondan sonra mese
leyi izah edeyim; çok rica ederim. Sizde TRT 
nin ajansta beyanını dinlediniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bi
zim de malûmatımız var efendim. 

BAŞKAN — Var, tamam efendim; okutup 
zapta geçirttireceğim. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Parlâ
mento kadar Hükümet de ilgili, Hükümet gel
sin. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî efendim. 

Ankara, 12 Mart 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

1. Parlâmento ve Hükümle* süregelen tu
tum, göreıv ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, 
kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik 'huzursuz
luklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef 
verdiği çağdaş uygarlık seviyıe'sine ulaşmak 
ümidini kamu* oyunda yitirmiş ve Anayasanın 
öngördüğü reformları tahakkuk eıtltiremeımliş 
cüup Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ağır bir 
tehlike üçüne düşüriülımiüşltür. 

2. Türk Milletlinin ve sinesinden çıkan Si
lâhlı Kuvvetlerinin 'bu vaJhîm ortam hakkında 
duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çare
lerin partilierüstü biiî anlayışla Meclislerimizce. 
değerlendirilerek mevcut anarşik durumu gi
derecek ve Anayasanın öngördüğü reformları 
Atatürk'çü bir görüşle ele alacak ve inkılâp 

~ 23 

kanunilarını uyguhjyacak kuvvetli ve inandırıcı 
bir Hükümetin demokratik kurallar içinde teş
kili zaruri görülmektedir. 

3. Bu husus 'süratle tahakkuk ettiirileme-
diği takdirde* Türk ıSilâhlı Kuvvetleri kanun
ların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cum
huriyetini korumak ve kollamak görevlini ye
rine getirerek idareıy). doğrudan doğruya üze
rine alnıaya kararlıdır. 

Bilgilerinize. 

Memduh Tağmaç Faruk Gürler 
Orgeneral Orgeneral 

Gnlkur. Bşk. ve Millî K.K.K. ve Millî 
Güv. Kur. üyesi Güv. Kur. Üyesi 
Cıelâl Eyicioğlu Muhsin Batur 

Oramiral Orgeneral 
•Da. K. K. ve Millî Hv. K. K. ve Millî 

Güv. Kur. üyesi Güv. Kur. Üyesi 
Dağıitum : 
Gereği için : 
Cumhurbaşkanına 
Cumhuriyet «Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisli IBaşkanlığına 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine arz 
olunmuştur. 

KADRİ EROaAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
(bunu Yüce Parlâmentoya arz ettiğinize göne, 
ya zatıâliniz noktai nazarınızı, yahut muihte-
rem Hükümle* noktai nazarını veyahut da Par
lâmento üyeleri kendi görüşlerini ifade etmeli
dir. Yoksa, şu andan itibaren mânevi bir eza 
altında Parlâmento yoktur. Zatıâliniiaden söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, beyanlarınıza 
katılmamak elden gelmez. Ancak-İçtüzüğümüz, 
sunuşlarda bu gibi ıbir tartışmanın açılmasını 
imkânsız halde tutmaktadır. Bu konu Genel 
Kurulumuzun bilgilerine arz edilmiştir. Gereği 
takib'eden bideşinıılierde mutlaka yerine getiri
lir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Lâaletltâyin bar 
sunuş mu telâkki ediyorsunuz! 

BAŞKAN — Lâaltettâyin sunuş olduğunu 
kabul eltee idim, Başkanlığa 12,55 İte (tevdii edi
len hususu Genel Kurula arz etmezdim. Nite
kim ibâzı arkadaşlarımız da (bu hususta hassa
siyet göstermişlerdir. Müsaade ederseniz su
nuşlarımıza devam edelim. 
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KADRİ EROĞAN (Sivas) — Muhterem 
Başkan, isitirfoıam ediyoruMi, bundan daha ha
yati bir mıesıeiLe Türkiye'de yoktur. Çok rica 
«diyorum... 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar\n, İstanbul'da bir banla soygunu ile ilgili 
olduğu sanılarak gözaltına alınan öğrenciye 
eziyet edildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca İçişleri Bakanı, Barbakan ve 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/19) 

BAŞKAN — istanbul Bağmusuz Milletvekili 
Sayın Mehmet Alli Aybar tarafımdan veriüımıiş 
bir gensoru ömergıesi varıdır, okuituyoruım efen* 

cilittn : 12 . 3 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Bir süre önce istanbul'da bir banka soygunu 

ile ilgili olduğu iddiasiyle göz altına alman öğ
renci Salman Kaya'ya, bâzı polislerce dayak 
atılmış, hunharca eziyet edilmiş olduğu anlaşıl
maktadır. Bakanlığına bağlı yetkili ve memur
ların fiillerinden sorumlu olan İçişleri Bakanı 
Menteşeoğlu ile Başbakan ve Hükümet hakkın
da, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gen
soru açılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Bağımsız 
Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

Bundan bir süre önce İstanbul'da bir banka 
soygunu ile ilişkisi olduğu iddia edilerek göz al
tına alınan öğrenci Salman Kaya'ya, göz altın
da tutulduğu sürece işkence edildiği, hunharca 
dövüldüğü, 11 Mart tarihli bâzı gazetelerde ya
yımlanan fotoğrafların incelenmesinden anlaşıl
maktadır. 

Ayrıca 10 Mart günü savcılıkta ifade veren 
Salman Kaya dayak yediğini söylemiş; ayağı
nın fotoğrafını çekmelerini istemiş, ve ancak üç 
kişinin yardımı ile yürüyebildiği görülmüştür. 
Salman Kaya'nın bâzı emniyet mensuplarınca 
dövüldüğü hususunda şüphe ve tereddüde yer 
yoktur. 

Anayasanın 14 ncü maddesi eziyet ve işken
ceyi yasaklamakta,, insan haysiyeti ile bağdaş-
mıyan cezalar konamıyacağını kesinlikle ifade 
etmektedir. Bu Anayasa hükmüne paralel hü
kümler Ceza Kanununda ve sair kanunlarda da 
mevcuttur. 

Hal böyleyken, emniyet kuvvetleri mensup
larınım bu Anayasa ve kanun hükümlerine say
gılı davranmadıkları bu son olay dolayısiyle bir 
Kere daha sabit olmuştur. Bu hukuk dışı du
rumdan şüphesiz bu suçları bilfiil işliyenlerin 
yanı sıra, onların fiillerinden sorumlu olan İçiş
leri Bakanıyla, Başbakan ve Hükümet de Yüce 
Meclise hesap verme yükümlülüğü altındadır
lar. 

Hukuk devletinde dayak işkence bir kovuş
turma ve soruşturma metodu olamaz. Oldumu, 
bunu uygulıyanlar ve bu metotları ilham eden
ler ya da buna göz yumanlar, hukuk dışına dü
şerler; suçlu damgasını yerler. Banka soymak 
ne kadar suçsa, eza ve işkence yapmak, dayakla 
soruşturma yapmak da aynı derecede suçtur. 

Salman Kaya halen sanık durumundadır; 
yani soygun suçunu işlediği henüz kesinlikle bi
linmemektedir; ama Salman'a işkence edenler 
ve Anayasanın, 105 nci maddesi delaletiyle 14 
ncü maddesini çiğnemiş, ceza kanunumuzun 466 
- 460 ncı maddelerindeki suçları işlemiş bulu
nanlarla, İçişleri Bakanı Menteşeoğlu, suç orta
ğı durumundadır. Fotoğraflar ve Salman Kaya'
nın perişan hali bu suçun inkâr edilemez delille
ridir. 

Demokrasiden, kanunlara saygıdan dem vu
ran Menteşeoğlu, işkencelere yeşil ışık yakma
nın hesabını Yüce Mecliste vermelidir ki, vatan
daşın hukuk devletine sarsılmış güveni geri gel
sin. Hükümet suçluların kullandığı metotlarla 
hareketi normal idare şekline getirirse, Hukuk 
devletini kendi elleriyle yıkmış olur. Bu sapık 
idare tarzının sorumlularından hesap sorulmalı 
ve Anayasa rejimi korunmalıdır. 

Bundan dolayı Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca İçişleri Bakanı Menteşeoğlu, Başbakan 
ve Hükümet hakkında gensoru açılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

İstanbul Bağımsız 
Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Mütaakıp birleşimde gündeme 
alınıp alınmaması hususu görüşülecektir. 

3. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 2/463 
ve 2/487 esas sayılı kanun tekliflerinin 41 numa
ralı Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi (2/463, 2/487, 4/146) 

— 237 — 
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BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Orhan 
Vural tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 . 1 . 1071 tarih ve 2/463 sayı ile Millet 

Meclisi Başkanlığından Çalışma ve Plân komis
yonlarına havale edilmiş bulunan İstanbul Mil
letvekili Eşref Derinçay ve Kâzım özeke'riin 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı 
Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin ve, 

17 . 2 . 1971 tarih ve 2/487 sayı ile Millet 
Meclisi Başkanlığından Çalışma ve Plân komis
yonlarına havale edilmiş bulunan İzmir Millet
vekili Burhanettin Asutay ve altı arkadaşının 
506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 
78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici ek madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin, 

Aynı konudaki teklifleri görüşmek için ko
nulan 41 No. lu Geçici Komisyona havale edil
mesinin Millet Meclisi Genel Kurulunca karar
laşmasına sunulmasını saygı ile rica ederiz. 

Ordu 
Orhan Vural 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu teklifin, 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — İstiklâl Marsının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabulünün 50 nci yılı müna
sebetiyle Grup baskanvekillerinin ve Ankara Mil
letvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi 
îşgüzarhn verdikleri önergeler ve anma töreni. 

BAŞKAN — İstiklâl Marşı yazarı merhum 
Mehmet Akif'in İstiklâl Marşının kabulünün 50 
nci yılını bugün idrak etmiş bulunmaktayız. 

Bu gerekçe altında siyasi parti grup baskan
vekillerinin müştereken verdikleri bir önerge 
ve şu anda Başkanlığa verilmiş, aynı konu ile 
ilgili, Ankara Milletvekili Suna Tural ve Sinop 
Milletvekili Hilmi İşıgüzar'm müşterek bir öner
geleri vardır. 

Her ilri önergeyi Genel Kurulun bilgilerine 
arz ettikten sonra; gruplar adına verilmiş bulu
nan önergede 6 madde üzerinde gerekli işlem 

yapılması istenmektedir, bunlar için ayrı ayrı 
Genel Kurulun kararını alacağım. Buna zami-
meten, Sayın Tural ve Sayın İşgüzar tarafından 
verilen müşterek takrire göre noksan bulunan 
bir kısım mevcutsa, o kısmı da Genel Kurulun 
oylarına arz edeceğim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
12 Mart 1971 günü İstiklâl Marşının T. B. 

M. M. tarafından kabulünün ellinci yılıdır. 
Millî kurtuluş ve yasama meclisleri tarihin

de şerefli bir sayfa teşkil eden bu müstesna gü
nün önemine lâyık bir şekilde tes'it edilmesi 
için: 

1. istiklâl Marşının kabul edildiği günkü 
usule uygun olarak Millî Eğitim Bakanı tara
fından Meclis kürsüsünden okunması ve millet
vekillerince ayakta dinlenmesi, 

2. İstiklâl Marşının kabul edildiği oturuma 
ait T. B. M. M. zabıt ceridesinin Başkanlık Di
vanı üyelerinden biri tarafından okunması, 

3. İstiklâl Marşının millî şairimiz 1 nci 
devre Burdur Milletvekili Merhum Mehmet Akif 
Ersoy tarafından yazıldığı binaya (bina restore 
edildikten sonra) Millet Meclisinin 50 nci yıl
dönümündeki hissiyatını belirten bir hatıra pla»-
ket ve ziyaret defterinin konulması, 

4. Sözü edilen plâketin Meclisimizi temsil 
edecek bir heyet tarafından konulması, 

5. Aynı günkü birleşimde büyük şairin mâ
nevi huzurunda Yüce Meclisin bir dakikalık say
gı duruşunda bulunması, 

6. Bu münasebetle parti gruplarından birer 
üyeye hissiyatlarını ifade maksadiyle beş daki
kayı geçmemek üzere söz verilmesi, 

Hususlarının Yüce Meclisçe karara bağlan
masına müsaadelerinizi gruplar adına arz ede
riz. 

A. P. C. H. P. 
Millet Meclisi Grupu Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
İbrahim Aytaç Necdet Uğur 

D. P. M. G. P. 
Millet Meclisi Grupu Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekili Y. Başkanvekili Y. 
Hasan Korkmazcan Mehmet Türkmenoğlu 

M. M. Bakanlığına 
istiklâl Marşımızın Yüce Mecliste okunarak 

ayakta alkışlarla kabul edilişinin ellinci yılını 
bu gün idrak ediyoruz. 

oo<\ 
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Asırlar boyu hür yaşamış, hürriyet ve özgür
lüğü için savaş vermiş, tarihini şanla şerefle 
süslemiş olan Türk milleti, İstiklâl savaşını da 
Devletimizin kurucusu Kahraman Atatürk'le 
birlikte onun idaresinde zafere ulaştırmıştır. 
Binlerce şehitlerin kanlariyle sulanmış her zer
resinde Türklüğün zafer menkıbelerinin hâtıra
ları saklı olan yurdumuzun üstünde ezelden ebe
de kadar dalgalanacak Al Bayrağımızın gölge-
sinde Şanlı Türk Ordusunun heybetiyle daima 
hür ve bağımsız olarak kalacaktır. 

İstiklâl Savaşının zaferi, Türk ırkının ve 
Türk milletinin ölmezliğinin zaferi; İstiklâl 
Marşı da Türk Bayrağının ve Türk hâkimiyeti
nin ebedilik sembolüdür. 

İstiklâl Marşımızın kabul edilişinin ellinci 
yılında onu milletimize ve onun ebedilik sinesi
ne tevdi eden Büyük Türk Şairi Merhum Meh
met Akif Ersoy'u büyük bir hürmet hissi ile yâ-
detmenin bir borç olduğuna inanmaktayız. 

Bu bakımdan; 

Ellinci yıldönümü dolayısiyle İstiklâl Marşı
mızın Meclis kürsüsünden okunarak ayakta al
kışlanmasını hem İstiklâl Marşımızın kabul yıl
dönümünün ellinci yılını kutlamak, hem de Şai
rine tazim görevimizi yerine getirme yönünden 
yerinde buluyor, Yüce Meclisin tasviplerine su
nuyoruz. 

Saygılarımızla. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sayın işgüzar ve Sayın Tural'-
ın vermiş olduğu takrirde istenilen hususlar 
gruplar adına verilen takrirde de yer almakta
dır. O bakımdan gruplar adına verilen takriri 
tek tek okutup oylarınıza arz edeceğim ve ge
reklerini de yapacağım. 

«İstiklâl Marşının kabul edildiği günkü usu
le uygun olarak Millî Eğitim Bakanı tarafından 
Meclis kürsüsünden okunması ve milletvekille
rince ayakta dinlenmesi.» 

Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. (Bakanlar Ku
rulu toplantısında.» sesleri) Bakanlar Kurulu 
toplantısında. 

Bu hususu Divan yerine getirmeyi uygun 
mütalâa etmektedir. İstiklâl Marşını Divan Kâ

tibi arkadaşımızın okuması ile... («Siz okuyun» 
sesleri) Ben okuyayım efendim, hayhay... 

Yüksek Heyetinizce uygun görülürse, ayakta 
dinleme ve tarafımdan okunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen, Genel Kurulun almış olduğu karar 
gereğince ayağa kalkılmasmı istirham edece
ğim. 

«Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al san
cak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tütün en son ocak, 
O benim milletimin yıldızıdır, parlıyacak, 
O benimdir, o benim milletimindir ancak 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl, 
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu ce

lâl? 
Sana olmaz, dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklâl. 
Ben ezelden heridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım, 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 
«Medeniyet» dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni dursun bu hayâsızca akın, 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın, 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın, 

Bastığın yerleri «toprak» diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda, 
Etmesin, tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden ilâhi şudur arîcak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli; 
Bu ezanlar-M şehadetleri dînin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, 
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O zaman veed ile bin secde eder - varsa - taşım; 
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır, ruh-u mücerret gibi yerden nâşım! 

- O zaman yükselerek Arşa değer, belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklâl. 

Mehmet Akif» 

(Sürekli Alkışlar). 
Takririn ikinci maddesini okuyorum: 
«istiklâl Marşının kabul edildiği oturuma 

ait T. B. M. M. zabıt ceridesinin Başkanlık Di
vanı üyelerinden biri tarafından okunması» 
Bu hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okutuyorum efendim: 
«1. Maarif Vekâletinin İstiklâl Marşı hak

kındaki tezkeresi. 
«MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

— Arkadaşlar, istiklâl Marşları hakkında Ve
kâlet tarafından vâki olan davet üzerime ne ka
dar marş elimize gelmiş ise bunları bir encümen 
marifetiyle tetkik ettirdik, neticeyi Heyeti Ce-
lilenize arz ettik. Bunları görmek arzu buyurdu
nuz. Matbu olarak tevzi edildi efendim. Bir nok
ta üzerine nazarı dikkatinizi, celbetmek iste
rim. Bu istiklâl marşları, tarafı âlinizden tetkik 
edildikten sonra intihabınız hangi şiir üzerinde 
temerküz ederse ikinci bir muamele daha yapı
lacaktır. Bestekârlara yollıyaeağız, bestekârlar 
dahi bize muhtelif besteler yollıyacaklardır. On
lar arasında bir intihap daha yapılacaktır. 

«Anadolu mücadelesi uzun müddetlerden 
beri devam ediyor, bunu ifade etmek, bunun ru
hunu söyletmek üzere yazılmış olan bu şiirler, 
ne kadar evvel bir karara İktiran ederse şüp
hesiz ki daha fazla müstefit oluruz. 

•Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Şi
irler mütalâa edilmiştir. Bunu bir heyete mi, 
bir encümene mi verirsiniz? Heyeti Umumiye-
ce bir karara mı rabte dersiniz? Ne arzu buyu
rursanız yapınız. 

«REİS — Maarif Vekâleti bu istiklâl Marşı
nın bugün ruznameye alınarak müzakeresini ar
zu ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim... 

«REİS — Burada bir mesele var. İstiklâl 
marşlarını doğrudan doğruya Heyeti Umumiye-
de müzakere ederek bir karar mı vereceksiniz, 
yoksa bir encümene mi havale edeceksiniz 

«YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Burada 
olsun, hepimiz anlarız... 

«Riyaseti Celileye 
Bütün Meclisin ve halkın takdiratını celbe

den Mehmet Akif Beyefendinin şiirinin tercihan 
kabulünü teklif ederim. 

12 Mart 1337 
Karası Mebusu 

H. Basri 

«REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Reis Bey! 
Mehmet Akif Beyin şiirinin aleyhinde bulunan
lar da ellerini kaldırsın ki, ona göre muhalifle
rin miktarı anlaşılsın. («Muvafıktır, anlaşılsın» 
sadaları) 

«REİS — Bu takriri kabul edenler yani Meh
met Akif Beyefendi tarafından yazılan marşın 
istiklâl marşı olmak üzere tanınmasını kabul 
e dünler ] atfen el kaldırsın... Ekseriyeti âzime ile 
kabul edildi. 

«MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Reis Bey yalnız 
bir şey arz edeceğim. Hamdullah Subhi Beyin, 
bu marşı, bu kürsüden bir daha okumasını rica 
ediyorum. (Gürültüler) 

«REFİK B. (Konya) — Milletin ruhuna ter
cüman olan işbu istiklâl Marşının ayakta okun
masını teklif ediyorum. 

«REİS — Müsaade buyurunuz efendim, He
yeti Muhtereme bu marşı kabul ettiğinden, ta
biî resmî bir istiklâl Marşı olarak tanınmıştır. 
Binaenaleyh ayakta dinlememiz icabeder. Buyu
runuz efendiler. 

«(Hamdullah Subhi Bey İstiklâl Marşını kür
süden okudu, azayı kiram kaimen sürekli alkış
lar arasında dinlediler.)» 

«RElS — Müzakere bitmiştir. Maarif Veka
letinin teklifi vardır. Her marşı ayrı ayrı reye 
koyunuz, diye teklif etmişlerdi. Her marşın ayrı 
ayrı reye vaz'ını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi. O halde bu takrirleri 
reye koyacağız. Basri Beyin takririni reye ko
yuyorum. 

«(Basri Beyin takriri tekrar okundu.) 
«REİS — Basri Beyin takririni kabul buyu

ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
(Gürültüler ve «Ret» sadaları) 

— 240 — 
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BAŞKAN — Takririn üçüncü maddesini oku
yorum : 

«İstiklâl Marşının millî şairimiz Birinci Dev
re Burdur Milletvekili Merlram Mehmet Akif 
Srs'oy tarafından yazıldığı binaya, (Bina resto
re edildikten sonra), Millet Meclisinin 50 nci 
yıldönümündeki hissiyatını belirten bir hâtıra 
Iplâket ve ziyaret defteri konulması.» 

Bu hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÎJördünoü maddeyi okuyorum : 
'«iStözü edilen plâketin Meclisimizi temsil ede

cek Trir heyet tarafından konulması.» 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

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

Beşinci maddeyi oylarınıza arz etmiyorum. 
Merhum Mehmet Akif Ersoy'un mânevi huzu
runda bir dakikalık ihtiram sükûtu talebedil-
mektedir; Yüce Meclisi bir dakikalık ihtiram 
sükûtuna davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yaptığımız bu merasim sebebiyle, parti grup

ları üyelerinden birer kişiye beşer dakikayı geç
memek üzere söz verilmesi hususu teklif edilmiş
tir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

®öz Millî Güyen Partisi adına Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun; buyurun Sayın Hamamcı-
oğlu. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM-
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Türkiye Millet 
Meclisinin değerli üyeleri, 

İstiklâl Marşının T. B. M. M. inde kabulü
nün 50 nci yıl dönümünde Millî Güven Partisi 
adına İstiklâl Savaşının şehitlerini rahmet dilek
leri ve şükranla anmayı basta gelen vazife sa
yıyoruz. 

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif'in; «Şühe
da fışkıracak toprağı sıksan şüheda» diye va
sıflandırdığı mübarek vatanı düşman işgalin
den kurtarmak için girişilen Kurtuluş Savaşının 
çetin günlerinde İstiklâl Marşı; milletimizin 
ümitlerini, sarsılmaz inancını, bağımsızlık ve 
hürriyet özlemini kalbe işliyen bir coşkunlukla 
ifade etmiştir. 

Mehmet Akif, İstiklâl Marşı için; «Benim 
değil, milletimindir.» demidir. Gerçekten istik

lâl Marşı, Millî Kurtuluş Savaşımızda milleti
mizin şahlanan mücadele azmini, dönmiyen ümit
lerinin, boyun eymiyen haysiyet duygusunun 
ifadesi olmuştur. 

Türk milleti, en aor şartlar içinde bile ümi
dini yitirmemiş bir millettir. Tarih boyunca dai
ma bağımsız yaşamış olan büyük milletimiz, İs
tiklâl Marşı şairinin belirttiği gilbi; 

«Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür ya
şarım, 

.Hanigi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşa
rım.» 

Diyen büyük millettir. 
Milletimiz, millî bağımsızlığını, bütünlüğünü 

tehdideden her tehlike karşısında yekvücut ola
rak şahlanmasını bilen asil bir millettir. Türk 
milletinin bağımsızlığına kasdedenleri, büyük 
milletimizin ve Türk vatanının bütünlüğünü 
parçalamaya teşebbüs edecek olanları, İstiklâl 
Marşının yazıldığı günlerdeki millî mücadele 
ruhu ile yeneceğiz. 

İstiklâl mücadelesinin büyük önderi Ata
türk'ün, Türk istiklâlini kurtarmış olan aziz şe
hitlerimizin ve istiklâl Marşı şairi Mehmet Akif'
in ruhları şadolsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Rasim Cinisli, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

«Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak» diye ilân ettiğimiz tarihî günün 50 nci 
senei devriyesini idrak ediyoruz. 

Sözlerimin başında, o günün tarihî celsesini 
idare eden Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, 
Millî Mücadele şehitlerine ve -İstiklâl Marşın? n 
Millî Şairi Mehmet Akif Ersoy Beyefendiye Ce
nabı Hak'kın rahmetlerini niyaz ederek başlıyo
rum. 

Haşmetli bir mazinin geleceğini hazırlama 
mevkiinde olan Yüce Heyetinize, bu tarihî gü
nün hâtırasına hürmeten mâruzâtta bulunn*a 
imkânı verildiği için Demokratik Parti Grupu 
adına şükranlarımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarihe renk veren, Türk Milletinin hayatın

da mührüyle damgaladığı önemli günler iğinde 
bugünün müstesna bir yeri vardır. Hürriyeti vo 
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hükümranlığı için asırlara hükmetmiş muazzam 
bir milletin istiklâl mücadelesi yapma kaderine 
ıstırap içinde vereceği cevap, elbette heybetli 
bir kükreyiş olacaktı, öyle oldu. 

Bu kahraman kükreyiş, merhum Millî Şairi
miz Mehmet Akif'in hançeresinden yükseldi. 

«Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
feda, 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda:» 
Burada şiir ve mısra haline konan bütün bir 

Türk tarihi ve Türk vatanıdır. 
İstiklâl Marşımızın üzerinde düşünenler, iç 

içe üç değeri bir arada bulacaklardır: Özlü ve 
vecîz ifadesiyle egemen millet ve memleket aş
kı; bu aşka gönül vermiş, o mefkareyle maya
lanmış şairin şahsiyeti ve şiirin bu değerlere 
yakışan millî kültür eseri olarak sanat şahese
ri oluşu. 

Bir edibimiz; «İstiklâl Marşı, bir milleti ebe
diyen ayakta tutacak kadar sağlam mısralarla 
örülmüştür.» diyor. Doğrudur, ciddî bir teş
histir bu. Ancak, millî iftihar ve ıstıraplarımız
la yuğurulmuş, canlı ve ateşli mısraları nesillere 
kuru ezber olarak değil, mâna ve muhtevasına 
da nüfuz edecek şekilde belletmek zarureti var
dır. 

Çünkü, hür hisli, gür imanlı beyinler coşar 
ancak. Rahmetli Peyami Safa; «Akif'in şiiri, 
içinde bir güneş hülâsası taşıyan pırlanta kı
rıntısı gibi ancak üstünde bir kuyumcu parma
ğının oyabileceği ince bir sanat işi değil, kaya
dan yontulmuş dimdik ve koskoca bir âbide 
hacmıyla zamana ve mesafeye meydan okuyan 
sapasağlam bir heykeltıraş eseridir. «Yarınki 
nesillerin Çanakkale'de ve Sakarya'da bir âbi
de arayan gözleri, bu toprağın altında kefensiz 
yatanların bir tek tesellisi olarak onun şiirini 
göreceklerdir.» diyor. 

İstiklâl Marşı, bizatihi, millî mücadelenin 
içinde yazıldı. Ümit ve iman kalesinde dövüşen 
Akif, milletine; 

«Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'-
kın.» 

Diye sesleniyordu. Kara günler bitmemişti 
ama, aydınlık günlerin müjdecisi yine Akif ol
muştu. 

istiklâl Marşı yazıldığı günlerin ıstırabını, 
heyecanını ve tehlikelerini; kısacası tarihini ya
zan edebî bir şaheserdir. Kahraman ordumu

za ithaf edilen şiirin altına şairi imza koymadı; 
«O benim olmaktan çıktı, milletin malıdır.» de
di. 

Parlömanter hayata geçişimizden bugüne 
kadar örnek bir devre bilinen cesur, şecaatli ve 
inançlı bir dönem olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ikinci içtima yılında, ikinci Celsede 
Akif'in şiiri coşkun tezahüratlarla istiklâl Mar
şı olarak ilân edilirken saat 17,45 idi. Büyük 
Şair tevazuun şahikasında sessizce Meclisin kub
besinde akisler yapan tarihî coşkunluğa daya
namayıp, soğuk bir Salı akşamı alaca karanlı
ğa gömüldü. Kış idi, sırtında palto yoktu ama, 
içini yakan istiklâl ve vatan aşkı, her türlü ıs
tırabı, çileyi yenmeye yetiyordu. 

Akif, insamkâmildi, mükemmel ve örnek 
bir vatanperverdi, mütefekkirdi. Gerçek Millî 
Şair unvanını hakkiyle bugüne kadar muhafa
za etmektedir. 

Millî değerlerimizi tahrif ederek, kendi gö
rüş ve düşüncelerine göre yorumlıyanlar var. 
Hakiki değerinden orkup, hususi niyetlerine 
uygun hükümler biçenler cemiyetimizde az de
ğil. Akif de bu kaderin dışında kalamadı, onun 
da seveni ve de yevmiyeni oldu. 

Akif, inandığını söyliyen, söylediğini yaşı-
yan tertemiz bir ömür sürmüştür. O, ulu bir 
beyazlık ortasında yürüyen ışık gibi, hasta ruh
ları ve sakat bakışları rahatsız etmektedir. Vu
zuha düşman, gölgelerde dolaşanlar Akif'i sev
mezler. Biz, vatanından bir lahza cüda düşme
mek için canını, cananını feda eden büyük in
sana yakışan vefayı ve hizmeti yapamamış ol
maktan mesulüz. 

İstiklâl Marşının yazıldığı yer olan Tacettin 
Dergâhının onarılıp Akif Müzesi haline getirile
ceğini öğrenmiş olmaktan memnunuz. Ayrıca, 
Millî Eğitim Bakanlığının okullarda bir hafta 
süre ile «Akif'i anma ve öğretme» seferberliği
ne girmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. Lâkin, 
yeter mi? Gönül istedi ki, Türk çocuklarına ve 
Türk milliyetçilerine ışık tutacak Akif ve ese
rini, ilgili diğer müesseseler de tanıtmayı T::Jİ~ 
fe bilsinler. İlk akla gelen, Türk Tarih Kuru
munun bu gündeki sükûtunun anlamak güçlü
ğüdür. 

Öte yandan, 50 nci senei devriyede PTT nin 
çıkarmasını beklediğimiz hâtıra plunun gözleri
min tarafından aranmış olmasındadır. Teselli-
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miz, okul kitaplarında değerince yerini bula
mamış istiklâl Marşı ve Şairini Türk çocukları
na öğretme ve anlatma hususunda vatanperver 
yüreklerin sahipleri Türk öğretmenlerinin gös
tereceği gayrettir. 

Sayın milletvekilleri, bir müşahedemi Yüce 
Heyetinize arz etmeyi vicdani vecibe bilmekte
yim. Çanakkale Âbidesini ziyaret edenler, Âbi
denin göbeğine oturmuş bir kayanın üstünde 
imzasız dört mısra göreceklerdir: 

«Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş as-
ke*', 

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kaz
sın? 

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.» 
Bu toprağın çocukları, bu kalemi ve bu se

si bilirler, önemli olan dosta, düşmana, gelen 
yabancıya ölümsüz bir âbide olan bu mısraın 
sahiplerini sadakatla, iftiharla tanıtabilmektir. 
Bu eksiğin biran önce tamamlanmasını ilgili
lerden rica ederim. 

Mehmet Akif, eserini duru Türkçe ile «Sa
fahat» adlı hacimli kitabında topluyarak mille
tine armağan bırakıp, 1936 yılında Hak'km 
rahmetine kavuştu. 

O, umut bağladığı Türk gençliğini «Âsim» 
portresinde gördü. Âsim nesli, bugün olgunluk 
çağındadır. Acaba, Akif'in umutları gerçek
leşti mi, Asımlar yetişti mi? Eğer memleketi
mizin ve milletimizin gözünü diktiği Yüce He
yetinizde, «Hakkı, bir zalime ihtar, o ne şaha
ne cihat!» sözüne uygun davrananlar varsa, 
eğer «Hele hak namına haksızlığa ölsem tapa
mam» diyenler ekseriyette ise, Akif'in ruhu hu
zur içindedir. 

«Fen diyarından sızan namütenai pınarı 
hem için, 

Hem de getirin yurda o nafî suları.» 
Diyerek ilme ve medeniyete gönül bağlamış 

Akif'in pınarmdan_yüreklerimizi yıkayarak, bir
lik ve beraberlik çağrısına katılalım. 

«Girmeden tefrika bir millete düşman gi
remem, 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindire
mez.» (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimi, Akif'in son günleriyle ilgili bir 

hâdiseyi anlatarak bağlamak istiyorum. 
Hasta yatağında yatan Şairin ziyaretine ge

len dostları, «İstiklâl Marşını yeniden yazsanız 
nasıl olur?» diye bir sual tevcih ederler. Bitkin 
ve yorgun Akif, yarasına basılan bir arslan 
heybetiyle yatağına dikilir; «Allah bu millete 
bir daha istiklâl Marşı yasmasına nasibetme-
sin.» diye duada bulunur. 

Bu duaya yürekten katılarak, Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına, Sayın Hayrettin Uysal, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

istiklâl Marşımız 50 yıl önce bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ka^ul edilmiş
tir. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata
türk'ün ifadesiyle, «Ülkemizi ve halkımızı yok 
etmeye yönelen emperyalizmi ve kapitalizmi 
son ve ebedi yurdumuz Anadoludan kovmaya 
kararlı, Türk halkının ümit karargâhı Büyük 
Millet Meclisinde İstiklâl Marşı dört defa ayak
ta dinlenerek kabul edilmiştir. 

Şair Mehmet Akif bu marşında Türk Ulusu
nu, bu ulusun ölmezliğini, güçlüğünü, duygula
rını, kahramanlığını, hiçbir zaman yere düşmiye-
cek bayrağını ve imanını yansıtıyordu, özgürlü
ğünü söylüyordu. 

«Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşa
rım, 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşa
rım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.» 

diyor ve devam ediyordu. 
«Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sa

kın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın, 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakkın, 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da ya

kın.» 
Ve sonunda, tükenmez diyecekti özgürlük ve 

bağımsızlık, dökülen kanları helâl edecekti ve 
beş mısraına özgürlüğün ve istiklâlin en güzel 
deyişini söyletecekti : 
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«Dalgalan sen de. şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal : 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İstiklâl.» 

Değerli arkadaşlarım, İstiklâl Marşı şairimiz 
Mehmet Akif'in Türk Edebiyat Tarihinde ken
dine özgü bir yeri vardır, Fikri, edebi şahsiyeti 
ve eserleri üzerinde geniş bir konuşma yapmak, 
ayrıntılara girmek, bu çok kısa anma süresi içe
risinde mümkün değildir. 

Yazdığı İstiklâl Marşı, bir istiklâl savaşı 
yapan Türk Milletine yakışacak kadar güzeldir. 
Birinci Dünya Savaşında Türk orduları müt
tefiklerinin yenilgisine kurban gitmiş, fakat ye-
nilmemişti. Çanakkale Sayası gibi millî tarihimi
zin göğsünü iftiharla, kıvançla kabartan büyük
lük zaferi, Atatürk'ün dehası ve Türk Ulusu ka
zanmıştı. Bu zafer karşısında şair duramazdı, 
kişiliği ona, «sus» diyemezdi. Söyledi, yazdı, te
rennüm etti. Bir zafer âbidesinin yanında kah
ramanlığın ve yenilmezliğin gücünü ifade eden 
"bir manzume doğdu, Çanakkale şehitleri için. 

Sayın milletvekilleri; 
İstiklâl Marşı şairimiz Akif'in önemli bu

yanı da, sosyal sorunlar üzerine, yazdığı man
zum hikâyeler ile eğilmesidir. Onun bu tarz hi
kâyelerinin özlerinde ve muhtevasında, sıkıntı
nın, yokluğun, ıstırabın, insancıl çizgileri var
dır. 

«Küfe», babasından kalan bir küfenin altın
da ezilmek istemiyen, hamallıktan kaçmak ve 
okumak istiyen zayıf ve zavallı bir mahalle ço
cuğunun acı haykırışlarıyla yüklüdür. 

«İstibdat», haksız yere evinden alınıp gö
türülmek, sürülmek istenilen erkeğini zalim el
lere bırakmıyan yoksul bir kadının feryatlarıy-
la doludur. 

«Hasta ve Aklı Manzum Hikâye», Akif'in 
Halkalı'da öğretmenlik yaparken karşılaştığı 
hazin bir olayı yansıtır; vereme tutulan bir öğ
rencinin ilgisizlik yüzünden nasıl ziyan olduğu
nu anlatır. 

«Köse İmam» da, şeriatın emrini yanlış an-
lıyarak karısını boşamak istiyen cahil ve zalim 
bir erkeğin şahsiyetinde, islâmlığın ve insanlı
ğın yanılmış bir yönü düzeltilmek istenilmiştir. 

Büyük bir dramı ortaya koyan «Seyfi Baba» 
sında, eski ve ışıksız İstanbul sokaklarından ge

çip, hasta ve yoksul bir ihtiyarın evine varan 
şairin karşılaştığı basit ve fakat düşündürücü 
sefalet sahneleri anlatılmıştır. 

İstiklâl Marşı şairimiz, Kurtuluş Savaşımızın 
son ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Büyük 
Millet Meclisinde milletvekili olarak da bulun
muştur. Çok yönlü bir şairdi.O'nu, bugün 50 yıl 
önce yazdığı İstiklâl Marışı ile birlikte anıyo
ruz. Bize, Türk Ulusunun her gün terennüm et
tiği bir armağan bıraktı, İstiklâl Marşını yazdı. 
Kendisinin dediği gibi, bu marş artık onun de
ğildir, Türk Ulusunundur. 

Sözlerimi, bir gerçek, ileri noktada özü ile, 
anlamı ile işaret ve tesbit ettiği ilerlemek, yük
selmek, gelişmek sırrını çözecek bir manzume
si ile bitirmek istiyorum. 

«Olmaz ya.. Tabiî... Biri insan, biri hayvan! 
Öyleyse, «cehalet» denilen yüz karasından 
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. 
Kâfi mi değil, yoksa bu son ders-i felâket; 
Son ders-i felâket neye maloldu? Düşünsen: 
Beynin eriyip yaş gibi damladı gözünden! 
«Son ders-i felâket» ne demektir? Şu demek

tir: 
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir! 
Zira, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz; 
Zira, bu sefer uyku ölümdür: uyanılmaz! 
Coşkun, koca bir sel gibi, daim beşeriyyet, 
Müstakbele koşmakta verip yerine şiddet. 
Dağlar, uçurumlar ona yol vermemek ister... 
Lâkin, o, ne yüksek, ne de alçak demez örter! 
Akvam o büyük nehre kapılmış birer ırmak.. 
Elbet katılır... Hangisi ister geri kalmak? 
Bizler ki bu müthiş, bu muazzam cereyanla 
Uğraşmadayız... Bak, ne kadar çılgınız anla! 
Uğraş bakalım, yoksa işin,, hey gidi şaşkın! 
Kurşun gibi süratli, denizler gibi taşkın 
Bir çağlayanın menba-ı dehhâşına doğru 
Tırmanmaya benzer, yüzerek, başka değil bu! 
Ey katre-i; vâre, bu cûşun, bu hurûşun 
Âhengine uymazsan, emin ol, boğulursun! 
Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, 
Silkin de: muhitindeki zulmetleri yak, yık! 
Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır; 
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır!» 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, is

tiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u min
netle, saygı ile anıyoruz. Işıklar içinde yatsın, 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nurettin Ok, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Milletvekilleri, 

Akif büyük şair, büyük milliyetçi ve bü
yük duygu adamı. O'nu bir konuşma çerçeve
sinde anabilmek ne mümkün . 

Akif çok yönlü bir insan; duyguları yanın
da, yükselen fazileti; toksözlülüğü yanında,, aru
zu Türkçeye en iyi uyduran sanatkâr, dini ve 
milliyetçiliği- bir terakki hamlesi içinde gö
rebilen büyük şairdir. 

Akif, inkâr edilemiyecek derecede büyük 
bir din adamı ve bu dinî mısralar içinde en gü
zel ve en yüksek şiirini yazmış bir insandır, 
fakat onun bu tarafını örtecek, kapatacak ve 
tâ asumandan aşağıya doğru bu tarafına ba
kacak haşmetli, parıltılı ve asıl muazzam ta
rafı vatan ve millet şairliği vardı. 

Akif bir din şairinden çok, bir vatan ve mil
let şairi ve çökmüş zannedilen bir milleti dirilt
mek için gidilecek yolları gösteren bir müte
fekkirdi. 

Akif dinî duyguları çok yüksek bir şairdi, 
fakat Balkan Harbinin sonunda, Birinci Dünya 
Harbi ile her tarafı müstevli kuvvetler ile sa
rılmış vatanın halini görünce, bu dine ve onun 
sembolü olan Allah'a şöyle demekten çekinmi
yordu: 

«Tecelli etmedin bir kerre, Allahım, Cemalin 
le 

Şu üçyüzelli milyon ruhu öldürdün Celâlinle! 
Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahî 
Ağzım kurusun, yok musun ey Adl4 İlâhi? 
Ey âlem-i islâmı ezen, inleten Allah 
Bizler ki senin vâ'di ilâhine inandık, 
Bizler ki bin üçyüz bu kadar yıl seni andık, 
Bizler ki senin ismini dünyaya tanıttık.. 
Gördükse mükâfatını Yârab, yeter artık.» 
Bunları çekinmeden haykıran Akif, Çanak

kale'de bu topraklar için, bu vatan için şehit 
düşmüş Mehmetçiğin başına Kâbeyi mezar taşı 
olarak dikiyor ve sonunda yine bir şey yapa
madığına esef ediyordu. 

«Bu taşındır diyerek Kâbeyi diksem başına 
Ruhumun havyini duysam da geçirsem taşına 
Sonra gök kubbeyi alsam da rida nâmı ile 
Kanıyan lâhdine çeksem bütün ecramiyle. 
Ebri nisanı açık türbene çatsam da tavan, 
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Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, 
Sen,bu avizenin altında bürünmüş kanınla 
Yatıyorken gece mehtabı getirsem yanına. 
Türbedarın gibi tâ haşre kadar bekletsem 
Gündüzün f ecr ile avizeni lebriz etsem 
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.» 
O'nun yazdıklarında şiiriyetin bir çağlayan 

gibi akışı ile beraber, vatan mefhumunun en 
geniş mânâsını millî gururla çevrelenmiş bir 
ilâhi tablo halinde görüyoruz. 

cephelerde vatan ve millet için çarpışan ve 
şehictolan kahraman Mehmetçiklere Türklüğün 
armağanı olarak bir beyti kâfi geliyor. 

«Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor 
Bir hilâl uğruna yârab ne güneşler batıyor.» 
Derken bütün duyduklarımızı ifade edilmiş 

bulmaktan mütevellit sonsuz bir ferahlık duyu
yoruz. Kardeşlerimizin, babalarımızın mezarına 
tabiatın tebessümü olan bir gülü diker gibi ge
ne onun satırlarını yazıyoruz. 

Mehmet Akif, vicdanında hakikati daima 
canlı bir şekilde duymuş ; «iSözüm odun gibi ol
sun, hakikat olsun tek» parolasiyle milletinin 
bütün ıstıraplannı, vatanın her halini mısralan 
içinde terennüm etmişti. 

Akif, cahilane taassubun müthiş bir düşma
nı, ilmin ve terakkinin candan yoldaşı idi. 

Dinî maşeriyeti kuvvetlendirmek için kulla
nan bir şairdi. Millî duygulanımı fırtmalaştığı 
bir anda Çanakkale'nin kahraman askerlerine, 
kefensiz yatan şehitlerine şiirden bir Çanakkale 
Âbidesi dikti. 

Bu öyle bir destandı M, (her kelimesi kük-
riyen bir asker, her. mısraı arşa yükselen bir or
du idi. 

«Bomba şimşekleri beyninden inip her sipe
rin 

'Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.» 
Nihayet bu millî şiir şahikasının damarların

da tayfunlaşan kanı, kahraman milletimize en 
büyük ve ebedî âbidesini kazandırdı; 1337 
(1921) Şubatında İstiklâl Marşının lâyemut mıs
ralarını benliğimize nüfuz ettirdi. 

'Bugün o mısralarla milyonlarca Türk'ün ağ
zında kahraman bir milletin zaferi, şanlı mazisi 
ve heybetli anlan yükseliyor. 

«Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet 
Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklâl!» 
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(Koca Akif, büyük vatan şairi Akif!.. (Sensiz 

yılların sayısı bugün 35 olmuştur, fakat 50 yıl
dan 'beyi, kaleminden çıkan İstiklâl Marşımız 
kulaklarımızda ve gönüllerimizde iner gün yaşı
yor. 

'Her geçen yılm, seni göklere yükseltmek için 
bir basamak daha olduğunu bilmem sen de gö
rüyor musun? Her günde, bir yükselişin tadı 
ve her yükselişte bir hakikatin ifadesi var. 

İSenin de çok iyi tanıdığım bu mert, bu er
kek millet herkese lâyık olduğu hakkı vermiş
tir, verecektir. Unutmak, bütün hayatında unu-
tulmıyacak kadar senin olan bir vatan ve mil
let için asla olamaz. Adın; her sabah ve akşam, 
Türk istiklâl Marşı genç göğüslerden gür bir 
ses dalgası halinde ufuklardan ufuklara yayıl
dıkça, milletin sevgisinden örülmüş bir edebiyat 
ve şiiriyat hâlesi içinde yaşıyacaktır. 

Millet her zaman uğruna canını ve her şe
yini vermeye hazır olduğu bu cennet kadar gü
zel vatanın renklerinde büyüklerinin hayalini, 
çiçeklerinde gene onların tebessümünü görecek
tir. 

Her şeyin bir sonu vardır, hattâ hayatın bi
le, fakat sevginin ve hürmetin asla. İşte sen bü
yük millî şair, şu anda milletimin Meclisinde bu
na lâyık oldun. 

Ruhun şadolsun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grup başkanvekillerinin vermiş 

oldukları önerge üzerine Genel Kurulumuzca 
kabul buyurulan anma merasimi bitmiş bulun
maktadır. 

Gündemimize geçiyoruz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

takrir sahibi olarak ben söz istedim, 5 dakika
lık bir söz istedim. Bunun gruplar ve partiler 
üzerinde bir mesele olduğu beyan edildi... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Bu özel 
bir program... Böyle bir kısma girdiğimiz tak
dirde meseleyi bir görüşme şekli... 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) 
— Sayın Başkan, ben bir önerge vermiştim, 
önergemin okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Onu da kapsıyor efendim, prog
ram bitmiştir, gündeme geçtiğimi ifade ettim. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (ISakarya) 
— Efendim, ben bir milletvekili olarak önerge
min okunmasını rica ediyorum. Bu mevzu ile il
gilidir. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Genel Kurula 
arz edilen hususun dışına çıkamam; çünkü bu 
arada birçok talepler vardır... 

BARBAROİS TURGUT BOZTEPE (ISakarya) 
— Bu mevzu ile ilgilidir. 

İBAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyorum 
ama Genel Kurula arz edilmiş, sunuşlar meya-
nmda bir merasimin yapılması hususu günde
me alınmış ve sunulan cihetler karara bağlan
mış, bu kararın çerçevesi içerisinde hareket 
edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) 
Bir milletvekili olarak, bu mevzu ile ilgili öner
gemin okutulmasını rica ediyorum. 

İBAŞKAN — Gündemimize geçtik efendim. 
Birinci sırada iş Kanunu tasarısı ve 23 sayılı 

Komisyon raporu var. 
Efendim Başkanlık Divanı olarak bir husu

su arz edeceğim, bugün kanunları müzakere et
me günümüz. Kanunları müzakere etmemiz için 
sayın bakanların burada bulunması gerekiyor. 
Başkanlığımıza, içtüzüğümüze uygun bakanlar 
adına kanunu takibedecek yetkili kişilerin tez
kereleri gelmemiş bulunmaktadır. Bu gerekçe 
tahtında müzakerelerin devamına Başkanlık 
imkân görememektedir. 

Bu sebeple 16 Mart Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,17 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

' KURULA SUNUŞLAR^ 
B - ÎKÎNCî'bEFA OYA ÇONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

•Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
:2#9 ve 239 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . i2 . 1971) 

X 2. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-

m, «Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (S. Sayısı : 128 e 
1 nıci lek) (Dağıtma tarihi : İ22 . 12 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 664 sayılı Toplum Zalbııtası kurulması 
"hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
"27 ve 27 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Oifi&i Kanununun 
G ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 n«i ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 .12.1970) 

3. — Osman Saılmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 1)05 e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — izmir Milletvekili iŞülkrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya İ 
nei ek) (Dağıtma fcarihi • 23 .12 .1070) 

5. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 6. — "13.6J1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23.12.1970) 

7. — Harcıralh Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 8. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 
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9. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 

memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

10. — Salihli ilçesinin Eskimaci mahallesi 
10218 'hanesinde naklen1 kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 120 . 10 . ,11914)5 doğumlu 'Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması Ihalkkında 
Başbakanlık tezketfesi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/46) (S. Sayıısı : 30 a 1 nıci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar M>yü Ihane 8ı7, cilt 5, sayifa '52 de kaı-
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den 'olma l.L'1'94'7 
doğumlu Nurettin Kalhramıan'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık 'tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya '1 noi ek) (Dağıtma «tarihi : 2 2 . 2 .ISTİl) 

12. — Akyazı ilçesi Merkez Ycniköy hane 18, 
cilt '8, ısayfa 125 te nüfusa kayıtlı iHüseyimoğlu, 
Fatma'dan olma 1(3 . & . 1940 doğumlu Kemal 
Uiufeöylü'nün lölüm 'cezasına 'garptınlıma'sı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. ISayısı : 47 ye 1 inci ek) 
(Dağıtma tarihi : i22 . 0 . 119171) 

13. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez ıÇiftlik köyü nüfusunun l'Öl ihane, 7 cilt ve 
45 nıci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 0.0 . 8 . '1929 doğumlu MjaJhmut Yel'in, 
ölüm cezasına cjarptırılımasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu ('3/51) 
(S. iSayıısı : 77 ye 1 nıci ek) (Dağıtma tarihi : 

2)2 . 2 . imi) 

14. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
oilıt !22, ısayfa 14)6 da nüfusa kayıtlı, Ali Osanan-
oğlu Ayşe'den doğma '9 . 11 . (194)8 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu 'raporu (3/1159) (S. ISayısı : 78 e 11 nci 
ek) (Dağıtma tariflıi : 02 . i2 . !1971) 

15. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt '27 ve ısayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 

Kurtuluş mahallesi, Yasemin «sokak '8 numarada? 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma IİJ9.19I36 do
ğumlu Faik Vartekli, Turtgutlu Hamidiye ma
hallesi 84)6 hane, cilt '27, ısaıyf a 120 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Haımidiye ımahallesi 
'296 Üıaınıeye gitmiş, Kurtuluş ımıalhallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kıızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 11947 doğumlu Kadriye I>artiei ,-
nin ölüm cezasına çarptırılmıaları Ihakkımda Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) ('S. Bayılsı 1160 a 1 nci ek) .(Dağıtma-
tarihi : 122 . 2 . 19171) 

16. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan. 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) ('S. Sayısı : 159 a 
1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 122 . 12 . 11971) 

17. — Ceylan Köktenin cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

19. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .1971) 

20. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-

medoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 

I tarihi : 4 . 3 . 1971) 



21. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 22. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 23. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaımasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 24. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 
X 26. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 

Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirtiljmesiine dair 16 Şu
bat 1961 'tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. (Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

27. — Düzcenin Gölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
nuimıarasııuda nüfus ısioiline (kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, fŞerife'dcn doğma 1 . 8 , . 1330 Tonya - îs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması haJkkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. ıSayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

28. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den 'doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. iSayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

29. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin ıÇoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa (kayıtlı İbrahimoğlu, Hik
metken doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (ıS. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

30. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa MJahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. (Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 , 1971) 

31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, ıkaMa ^e rustalılk Iklanum Itefklüfi ve Sanayi, 
'Ticaret, Ajdalet, Mi l î Eğıiltim, Çalışma tve Plân 
ifeodnilsyoınlıarTiııldan seçilen 4 (er 'üyeden ikurulu 
6 Nıo. lu iGeçiiıdi Komiısytoın raporu ı(2/14) (İS. İSa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10,. 13 . 1971) 

32. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
ikamıun Itia&amsı rvie Adalet Komisyonu {raporu 
(1/312) !(iS. İSayısı i: 1305) ı (Dağıtana tbarüıi : 
10.J3.U971) 




