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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 

çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından birle
şime 1 saat ara verildi. 

İJrinci oturum 
İsparta Milletvekili Hüsameddin Akmumcu'-

nun; komünizm kadar zararlı ve kökü dışarda 
bir aşırı akım olan masonlukla mücadele etmi-
yen içişleri Bakam haManlda Anayasanın 89 
ncu maddesü uyarınca gensoru açılmasına dair 
önergesi okundu ve gelecek birleşimde gündeme 
alınıp almma'ması hususunun görüşüleceği bil
dirildi. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
özden fin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci 
maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifini geri aldığına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul üyesi Ekrem özdendin önergesi okun
du ve adı geçen kanun teklifinin geriverildiği 
açıklandı. 

iSerlbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kuru
mu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
önadım'in, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigor
talar, 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
'Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli ce'tvelde 
ve 

'Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifleri ile, 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ve 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun taşanları 
ikinci defa açık oya sunuldu ise de, oyların ay
rımının birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına 
göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Kanu-
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nun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşı
nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tekliflerinin öncelikle görüşülmesi kabul edildi. 
İlgili komisyon yelMlis'i Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, kanun teklifinin görüşülme
si ertelendi. 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle istanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı

nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kaibul 
olundu ve 1 nci maddesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

4 . 8 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip. 
Başkanvekili Ordu 

Kemal Ziya Öztürk Memduh Ek§i 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Orman Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısı (1/511) (Orman ve 
Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida

resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 
takvim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sa
yısı : 393) 

3. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinlhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilançosu
na ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/Ö08) (IS. Sayısı : 399) 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesimhesa-
ibma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinlhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) 
(S. Sayısı : 395) 

6. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesa-
(bına genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 

1968 bütçe yılı Kesinlhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. 
Sayısı : 396) 

7. — Devlet Orman işletmeleriyle Kereste 
fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) ('S. Sayısı : 
400) 

8. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe- yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (IS. Sa
yısı : 401) 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131) (S. Sa
yısı : 402) 

10. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğ
retim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk 
biMirlminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276,1/64) 
(ıS. Sayısı : 403) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma 'saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya ftztürk. 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduît Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 142 nci Birleşimini açıyorum. 
i 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılma
larını rica ederim. 

(YbMama yapıldı) 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Hü
kümet yetkililerinin müteaddit beyanlarına rağ
men, bâzı bakanlara karşılama ve uğurlama tö
renleri düzenlenmesi hakkında gündem dı§ı de
meci. 

{BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. Diyorsunuz 
ki; «1961 Anayasasının Atatürkçü bir çizgide 
tam olarak uygulanmasını istemekten öteye 
geçmiyen ve 12 Mart Muhtırasından sonra bu 
eylemlilerinden dolayı ^'6z altına alınmış, tutuk
lanmış ve hüküm giymiş aydınlar hakkında 
gfündem dışı söz istiyorum.» Anayasamızın 132 
nci maddesi ışığında size söz vermek imkânını 
•bulamıyorum. 

İSayın Ferda Güley, Hükümet yetkinlerinin 
niütaaddit beyanlarına rağmen bâzı bakanlara 
karşılama ve uğurlama törenleri düzenlenmesi 
konusunda gündem dışı söz talebe'tmişsöıiz. 5 
dakikayı geçmemek kaydiyle rica ediyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarını; 

Gündem dışı olarak yapacağım bu kısa ko
nuşmaya Siyasi ve İdari İşler Başbakan Yar-
idımciısı Sayın Sadi Köçaş'ın geçenlerde gazete
lere de geçen bir genelgesinin özeti ile başlı
yorum : 

Akşam Gazetesinden aldığım özeti okuyo
rum : 

«Sayın Koçaş dün yayınladığı genelgelerle 
valiliklere özel emirler verilmedikçe, bakanlar 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmaları

mıza başlıyoruz. 

için karşılama törenleri düzenlenmemesini iste
miş, Başbakan ile Bakanların istanbul Köprü
sü, rafineri, baraj gibi büyük kapasiteli inşa
atlar dışındaki açılış ve temel atma törenlerine 
katılmıyacaklarmı da açıklamıştır.» 

Sanıyorum, Hükümetin ilk kurulduğu hafta
larda, Sayın Başkanımızın da bu doğrultuda bir 
genelgesi memlekete yayılmıştı. Bu geneljgeter-
deki hükümet etme, hizmet etme felsefesi geç
mişteki kötü tatbikatın üstüne gelmiştir. Yani 
Bakanlar bir yere gittikleri zaman Devlet dai
releri boşaltılmıyacak, okullar boşaltilmıyacak, 
uzaık ilçelerden, köylerden kamyonlara bindiril
miş vatandaşlar meydanlara taşınmıyacak, yağ
murun, karın altınlda, sıcak yaz güneşinin al
tında saatlerce bekletilmi^ecek; velevki gidildi
ği zaman, bir temel mi atılacaktır, bir hizmet 
mi açılacaktır; bu, sessiz sedasız o mahaldeki 
yetkililerin, görevlilerin bulunduğu merasimle 
açılacaktır.. Bu güzel bir şeydir ve reforfm ka
binesi için mütevazi bir reform niteliği taşı
maktadır. Bunu teşekkürle karşılamak gerekir. 

Acaba tatbikat böyle olmakta mıdır? Size 
bir örnek arz edeceğim. Bu örnek Doğu illeri
mizden Van'da geçmiştir. Van*da, Kabinede bu
lunan bir arkadaşı'mız valinin arabasına bine
rek, diğer yetkili hizmet ve görev sahiplerini 
başka arabalarda önünde ve arkasında bulun
durarak, en önde trafik arabası eanavar dü
düklerini öttürerek Van'ın Erciş ilçesine hare
ket etmiştir. Van'ın Erciş ilçesinde de, Kayma
kam Men aldığı talimat gereğince sabahın w-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ken saatlerinden itibaren hummalı bir-faaliyet 
içindedir. Hoparlörle halka Sayın Bakanın ge
leceği duyurulmakta, müjdelenmekte, vazifeli
lerin hepsi karşılamaya çağırılmakta, kesilmek 
için kurbanlar hazır bulundurulmaktadır. 

Bu durumda Erciş'e girilir, kilometrelerce 
mesafede yolun her iki tarafında 50 şer metre 
mesafe ile erler dizilmiştir, bu kadar büyük bir 
debdebe ile, tantana ile Sayın Bakan arkadaşı
mız özel hayatındaki onca tevazuuna, alçak gö
nüllülüğüne rağmen nedense bu alâyişli gidiş
ten hoşlanmıştır, reddefcmemişitdıf; Van'ın ilçesi
ne böyle girmiştir;.. 

TURGUT TOPALOGLU (Adana) — Size 
öyle gelmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu ka
dar tasfire ne lüzum var? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Halk, baka
nın hükümet balkonundan yaptığı konuşmayı 
meydanida toplanarak dMemiştir. Büyük bir 
kalabalık dMemiştir ve kendisini alkışlamıştır. 

Bu tatbikat ile Hükümet Başkanının ve 
YardHneBsnıın memlekete yaydığı genelge ve 
genelgedeki hükümet ve hizmet etme felsefesi 
arasında bir çelişme olduğu aşikârdır. Bu hü
kümet genelgesindeki güzel fikirler bir hükü
met üyesi arkadaşımız tarafından maalesef çiğ
nenmiştir. 
* Şimdi başka bir saMfeyti çeviriyorum : 

Hepimiz burada görev görürken bu Hükü
met üyesi arkadaşımız Van'da ne yapmaktadır? 
Bingöl'e zelzeleye mi gitmiştir, Van'da her han
gi bir bakanın gitmesini gerektiren durum mu 
vardır? Van'da sadece bir şey vardır : Erciş 
ilçesinde belediye başkanlığı seçimi vardır.. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bir dakikamızı 
riea ediyorum... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen-
dim, bir senatör kendi memleketine gidemiye-
eek mi? 

Mm ÇELİK YAZKUOÖLU (Çankırı) — 
'Seçim yasakları var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. Müdaha
leetmeyiniz ef endim. 

Sayın Güley, gündemdışı söz talebiniz mün
hasıran karşılama törenleriyle ilgili. Bakanların 
ziyaret sebepleriyle ilgili değil. Lütfen konu
nun işinde kalınız. Hem de süreniz dolmuş bu
lunuyor. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Onu taJkdim 
ediyorum zaten. Müsaade buyurun. Seçim var
dır ve 298 sayılı Kanunun ilgili maddeleri se
çimler başladığından, neticeler alınıp ilân edi
linceye kadar Başbakanın ve balkanların resmî 
ziyaret yapamıyacaklarını, Devlet vasıtetlarına 
binemiyeceklerini, yanlarına Devlet dairesi so
rumlularını alamıyacaklarını, yani bir bakan 
olarak bu ziyareti ve seyahati yapamayacağını 
emretmektedir. (O. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Demek ki, geçtiğimiz Cumar
tesi günü yalnız Hükümetin genelgelerindeki 
güzel hizmet felsefesi değil, bu üye arkadaşımız 
tarafından kanunların sarih hükümleri de, ya
saklayıcı hükümleri de çiğnenmiştir. Bu hü
kümlerin üstümde de Sayın Bakan arkadaşımı
zın ayak izleri vardır. 

Şimdi başka konuya geliyorum : 
Bu haber değil midir? Bu, bir haberdir ve 

önemli biır haberdir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok 
önemli ter haberdir... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — önemli bir 
haberdir. Çok şükür memlekette mahallî dahi' 
olsa seçimler yapılmaktadır. Seçi-mler yapıl
maktadır ve seçimlerin sonuçlan Devlet Radyo
sundan halka yayınlanmaktadır. Sayın arkada
şımızın buradaki görevlerini bırakarak oraya 
gidip bir ilçe belediye başkanlığı seçimine önem 
vermesini şüphesiz şayanı şükran bir hâdise sa
yıyorum; ama oraya sadece Van Senatörü ola* 
rak gidebilir. Oraya Mehmet Emin Erdinç -
Van MületveMlSdir, bugün aramıza döndü mü 
bilmiyorum - hangi yetki ve kuvvetle gidebîlîr-

; se Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımız da 
ancak o kadar kuvvet ve yetki ile gidebilir. 
Çünkü halkın oyuistenilmektedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oranın 
çocuğu olarak gitmiştir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Halkın oyu 
hüçblir baskıya tabi olmaksızın vicdanlardan sü
zülüp gelmek gerekir. Değer mi? Olmuş da ne 
olmuş? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kıya
met mi kopmuş? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani oraya 
kadar Bakan gütmiş, bu büyük mânevi baskıyı 
yapmış, bu nutukları vermiş te ne netice almış? 

; Hayır.. Kahir bdr şekilde seçimi kaybetmiş ola-
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rak dönmüştür. (C. H. P. sıralarından «Bravo» I 
«eteleri, alkışlar) Türk Milleti mütevazi bir ırril-
leıttir; iradesine ve kararma tasallut edilmesini 
katiyyen istemez. Bunu belli etmiştir. (C. H. P. 
sıralarından ialkışlar) 

Bu bir haberdir. Seçim yasdkları... Seçim var 
Radyoda.. Seçimin sonuçta var; fakat seçimle 
ilgili işlenmiş suç eğer yoksa yok, ama varsa 
Devlet Radyosunda o da var. Hayır.. Seçim var 
Radyoda, seçimin sonuçları var Radyoda, fakat 
teeçjim suçu yok.. Çünkü seçim suçunu Millî Sa
vunma Bakanı sayın arkadaşımız işlemiştir. 
Eğer Ferda Güley işlemiş olsa, eğer Adalet Par
tisinden her hangi bir arkadaşımız işlemiş olsa 1 
Radyoda var... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu ne 
biçim radyo? I 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ama 
Hüjkümet üyesâ. arkadaşımız işlediği için Radyo
da yok. Niçin? TRT Kanununun 2 nci maddesi
nin ilk cümlesi : «TRT'nin baş görevi; haber I 
vermektir» der. Bunu haber niteliğinde görme
miş midir, bu haber değil midir? Şayia hallinde 
dolaşıyor ki; Örfüdane basına - ki, basında da 
maalesef bir gazete hariç diğerlerinde bu haber 
çıkmamıştır - bizim Genel Sekreterimiz bunu 
Yüksek Seçim Kuruluna duyurduğu gibi, bunu 
basma ve TRT'ye de talkdim etmiştir. 13 emisyo- I 
nunda yoktur, 19 emisyonunda yoktur, ertesi I 
gün Televizyonda yoktur. Neler vardır, ama bu I 
yoktur. Neler, ne haberler vardır, bu yoktur. Bu 
haber değil midir, haber niteliği olmıyan bir şey 
midir? TRT bunu vermemiştir, verememiştir. I 
Gazeteler yazmamıştır, yaşamamıştır. Bu hangi I 
anlama geliyor?. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tekrar 
ediyorum Sayın Başkan, bunun bu kadar izam I 
edilecek tarafı var mı? Allah Allah.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Müdahale et- I 
meyiniz efendim. I 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Huzur ve 
sükûn... Evet.. Memleketin, milletin buna bü I 
yük ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Sayın Güley.. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Huzur ve sü

kûn.. Milletin buna ihtiyacı var, fakat vicdan
lar susturularak, iz'anlar susturularak, kanun- I 
lar, yasalar çiğnenerek böyle bir sükûta varıla
maz. Varılan sükût; mezarlıktaki gibi bir sü | 
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kuttur, bu sükûtun akıbetinden, Türk Milletini 
Tanrı korusun. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

2. — Adana Milletvekili Salahattin Kılıç'm, 
kâğıt fiyatlarına yapılan zam hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Salahattin Kılıç, kâğıt 
ve özellikle gazete kâğıdı fiyatlariyle ilgili gün 
dem dışı söz talebetmişsiniz, buyurun. 

Kısa olmasını rica ediyorum efendim. 
SALAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bildiğiniz gibi; son dört ay içerisinde 14 

Nisan 1971 de ve 26 Temmuz 1971 tarihinde 
kâğıt fiyatlarına % 40 ilâ % 60 oranını bulan, 
mutlak rakam olarak 1 300 lira ilâ 1 700 lira 
arasında değişen bir zam yapılmıştır. 

Bu zam çok yüksektir, haksızdır ve her han 
gi bir izah şekli yoktur. Ne devalüasyonla, ne 
eski Hükümetin böyle bir karar vermesi ile ve 
ne de 1970 yılında 78 milyon lira kâr eden 
SEKA Müessesesinin kârı ile izah etmek müm
kün değildir. Bu zam izah edilemez; izah edi
lemez olduğu vasfına ilâveten öldürücü, fahiş, 
bir zamdır. 

Bugüne kadar bu meseleyi Yüce Meclisin 
kürsüsüne getirmek için sustum. Çünkü ilgili
lerle Hükümet arasında bir dialog tesis etmişti 
ve bu dialoga karışmanın zararlı olabileceğini 
düşündüm. Ancak^ Sayın Başbakanın son defa 
İzmit'te bir suale verdiği cevaptan, bu meselenin 
kapandığı mânasını çikardım. Hele hele Sa
yın Kültür Bakanı Halman'm; «kâğıda yapılan 
zammı gazete sahipleri istedi» şeklindeki be
yanı beni şaşırttı. Sayın Halman'a sormak ge
rek; gazete sahipleri kâğıda zammı istediler 
de, oğluna kızma defter alan, kitap alan vatan
daş, bu kâğıdı tesisinde kullanan sanayici de 
mi kâğıda zam yapılmasını istedi? 

Bu konu ile ilgili olarak basında türlü tef
sirler çıktı. Hükümetin basın hürriyetini ku-
sııtlamak istediği sonucuna varan tefsirler çıktı. 
Ben burada bunları tartışmak ve böyle bir is
teğe inanmak da istemiyorum. Ancak, ortada 
bir gerçek var: Bâzı gazeteler faaliyetini tatü 
etti, bâzı gazeteler fiyatını artırdı ve yine Ba
sım Sendikası, gazeteci issizliğini deklare etti. 
Yarın defter ve kitap fiyatları da buna muva-
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sâ. olarak artacaktır. Tefsiri tartışmamakla 
beraber, yani basım Hürriyetinin kısıtlanmak 
istendiği tefsirini tartışmamakla beraber bu 
dediğim olaylar gerçek. Bunların tefsiri yok.. 
Ortadadır. 

ISevgili arkadaşlarım, 
Kâğıt Türkiye'de Devletin elinde bir tekel

dir ve rekabeti yoktur. Böyle olunca vatanda
şın menfaatini kim koruyacak SEKA İdaresi, 
birçok iktisadi Devlet Teşekküllerine telmihan 
söylendiği gilbi, «Devlet kâğıt fiyatları ile uğ
raşmaz, SEKA idaresi yetkilidir» deyip bu 
meselenin içinden sıyrılmak mümkün değildir 
ve doğru da değildir. SEKA idaresinin kâğı
da yapacağı zam veya eksiltmelerle Hükümet 
direkt olarak ilgilidir. Buna kimse inanmaz. 
Ya SEKA idaresi 4 100 lira yerine 6 100 lira-
lıik fiyat vaz'elbse idi, «SEKA idareı Meclisinin 
mutlak yetkisi vardır, bifc karışmıyoruz» mu 
diyecektir? Madde tekel maddesi, orUda bir 
rekabet yok, vatandaşın hakkını kim koruya
caktır? 

Rekabet olmadıkça, Devlet teşekküllü ol
sun, özel teşekkül olsun tekelciliğin, ıısrafun 
cezaisini vatandaşa çektirmek mümkün değil
dir. Hele hele fahiş kârları önleyici bir kanun 
tasarlısının hazırlandığını duyduğumuza göre, 
yetkililer kendilerini, SEKA idaresinin yetki
li olduğu şeküiinde bir savunma içinde bulundu-
ramazlar ve böyle bir savunma esasen muteber 
değildir. 

Mesele bu olunca gerçekten hâdiseye bakar
sak, hâdise şudur: 

Geçen yıl kâğıt fiyatları 2 250 lira idi ve 
biz 2 800 liraya çıkardık. Çıkıardık; çünkü 
gazete kâğıdının maliyeti 2 500 lira idi. Bu
nunla da kalmıyordu, diğer tabı kâğıtlarının 
fiyatları, gazete kâğıdı fiyatından 600 ilâ 700 
lira kadar fazla idi ve bu sebepten çift fiyat, 
karaborsa ve fahiş kârlara sebeboluyordu. O 
İtibarla 3 ncü hamur kâğıdın fiyatı ile 
gazete kâğıdının fiyatlarının 2 800 liraya 
mâkul bir kâr marjı ile beraber yükselt
tik. Bununla da kalmadık; küçük tirajlı ve 
orta tirajlı gazetelerin yaşayabilmesi için ve 
lözellikle bu zammın vatandaşı zarara sokma
ması için resmî ilân fiyatlarına zam yaparak 
meseleyi kompanse etmek imkânını bulduk. 

Bulgun kâğıt fiyatı -kimseyi kandıramaz
lar - devalüasyondan sonra Aksu Kâğıt Fabri
kasının kâğıt fiyatı 3 142 liradır, % 80 ini Ak
su yapar. 2 450 liralık kâğıdı da izmit Fabri
kası yapar, % 20 sini de o karşılar. O halde 
gazete kâğıdının Türkiye'de maliyet fiyatı 3 
bin liradır. 

Devalüasyondan bu yana ne oldu? Kâğıt fi
yatlarını bunun dışında artırıcı elektrik fiyat
larına bir miktar zam geldi. Elektrik fiyatla
rının kâğıt fiyatlariyle büyük bir ilişkisi yok
tur. En az bu oranda bir ilişkisi yoktur. Odun 
fiyatları fabrika teslimi zaten Türkiye'de 18 ilâ 
20 dolar -Batı fiyatlariyle mukayese için söy
lüyorum-, Batı'daki fiyatlar 6 ilâ 10 dolar. 
Gazete kâğıdı veya normal kâğıt odunu; bu
nu da artıramazsınız. Ortak Pazar var, dışa
rıdan ithalât manzumesi var. Odun fiyatla
rına da dokunamazsınız. Hülâsa meseleye ne
reden bakarsanız bakınız, 2 800 liradan 4 1001 

liraya çıkarılması; yani gazete kâğıtlarına ve 
diğer kâğıtlara 1 300 liralık -ki, bu orandan 
da fazladır. - zam yapılması haksızdır. Daha 
fenası, halkı yok farz etmektir. 

Meselenin çözüm yolu vardır; ama inat 
edilmezse vardır. Ben Hükümetten bu fleksi-
büilbeyi, bu olgunluğu göstermesini bekliyo
rum. 

Zammın çok açık bir sebebi vardır: SEKA 
nm yatırımlarımı karşılamak. Bir yılda yap
tığımız kârlarla yatırımları karşılarsanız, te
sis bittiği zaman size bedavaya gelir. Dünya
nın hiçbir memleketinde fiyatların tarzı teşek
külü böyle değildir, öz kaynak ve kredinizle 
meydana getirdiğiniz tesisi, omun mamullerini 
fiyafclandırırken, uzun seneler boyunca ya
tırdığımız paranın faiz ve amortismanını koya
rak yatırım sağlarsınız. Normal olan yol, 
SEKA nın öz kaynaklarlyle, kredi kaynakla-
riyle, sermaye artrrmasiyle bu yatırımları yap
masıdır. 

SEKA mm 1971 yılı içerisinde 4 fabrikada
ki muhtemel üretimi 250 bin tondur. Yapılan 
zam ton başına 1 500 lira; 375 milyon lira. mun
zam gelir. Geçen sene bu müessese, 78 milyon 
lira kar etmiş. 

Yetkililerden rica ediyorum; kâğıda yapılan 
bu zam hsr yönü ile haksızdır, fahiştir, öldürü
cüdür ve düzeltilmesi gereklidir. 
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Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

3. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, orman arazileri konusunda gündem 
dış% demeci. 

(BAŞKAN — Sayın Mustafa Çalıkoğlu orman 
arazileri konusunda gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun, efendim. 

(Sizden ide kısa olmasını rica ediyorum. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

(Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
1969 seçimlerinden sonra Parlâmentoda ar

zulu ve (hırslı bâzı çalışma görüntüsü vardı. Bun
ların en (başında Orman Suçlarının Affı Kanu
nu ve bunun doğrultusunda yeni bir Orman Ka
nunu geliyordu. Bu çalışma günler ve aylar de
vam etti. Seçmene yararlı konuşmalar ve top-
laritıliar oldu. Bu arada geçimini orman ürünle
rine bağlıyan köylüler sonucu sabırla beklediler. 
Neıaf kanunu, ne de doğrultusundaki orman ka
nunu çıktı. Bu halde günler ayları, aylar da 
yılları kovaladı. Aradan 'iki yıla yakın zaman 
geçti. Yine ortada görünen bir şıey yok. 

Orman köylüleri ve diğer köylüler çok sı
kıntılı günler yaşarlarken, yeni bir sıkıntı ile 
•başibaşa bırakılmaktadırlar. Yeni kurulan Erim 
Hükümeti hiç olmazsa bu sorun üzerine en kı
sa zamanda eğilip, çarelerini bulmalıdır. 

Yurdumuzun birçok illerinde olduğu gibi Ça
nakkale ili ve ilçelerinde de kurulan komisyon
lar aracılığı ile orman arazisi tesîbit edilmekte
dir. Bunun için de milyonlarca lira harcanmak
tadır. Amaç alarak orman arazisinin tesbiti çok 
iyi bir hareket; ama bunun, yanında o yerlerde 
çalişan ve yaşıyan köylü, yurttaş unutulmakta 
vieya tasalarıyla (başbaşa bırakılmaktadır. 

Aralıksız çalışan Tesbit Komisyonları şu üç 
konuda köylüyü yaşantısından bezdirmiştir: 

1. — Tapulu malı olduğu1 halde orman kap
samına girdiği nedeni ile arazisi elinden alınmış
tır. 

2. — 25 - 30 sene zilyedlik ettiği, sürüp - ek
tiği arazi yine elinden alınmıştır. 

3. — Yıllarca, bâzı köylerde köy kuruldu
ğundan beri o köyün hayvanları için otlakiye, 
mera olarak kullanılan arazi yine köylünün elin
den alınmıştır. 

ıBu gibi araziler kazıklanarak tel örgülerle 
çevrilmektedir. 

Açılklaıdığmı bu üç konuda köylü ne yapsın? 
«(Mal canın yongasıdır» deriler. Ekip biçtiği tar
la elinden alındığı gibi açlıkla karşıkarşıya bı
rakılmakladır. Bunun yanında hayvanları da 
ötlakiyesiz kalmıştır. Bu koşullar köylüyü ne 
hale getirir. Her türlü sıkıntıya göğüs geren 
köylümüzün emek verdiği ve göz nuru döktü
ğü bir karış toprağı kesin olarak elinden alına
cak olursa, yurtta büyük olaylar meydana ge
lebilir. Bu topraklar köylüden alınmadan, bu 
köylüye bir geçjim yeri gösterilmeli, bu bir zo
runluluk olmalıdır. Üzerine hemen eğilinecefc 
konu budur. 

Bugün yurdun birçok yerlerinde olduğu gilbi 
Çanakkale'de de öyle köylerimiz vardır 
ki, bir karış toprağı kalmamıştır. Ayrıca hay
vanları kaçak ottaJtılmaktadlr. Köylü bu du
rumların düzeltileceğine inanarak sabırla bek
lemektedir. Yine köylü, otlakiyelerin hemen kö
ye devredilmesini arzulamaktadır. 

Onbinlerce köylü toprağından, onibinlerce 
hayvan da otlakiyesinden menedilmiştir, Yetkili 
bir şansın Çanakkale Ü ve ilçelerine güderek köy
lünün sesini dinlemesini salık veririm. 

Açlık insana ne yaptırmaz M, üzüntülü gün
ler doğmasın... Geçerli çareler üzerinde durula
rak olumlu tedbirler alınmalıdır. Ne garip tecel* 
lidir ki, orman ve mahsuller için gereken tedfbir 
almıyor; ama buralarda yaşıyan ve çalışan köy
lü vatandaş düşünülmüyor. Bunun telâfi edilme
sini bekliyoruz, önce köylü geçimine kavuştu
rulsun, sonra orman için tedfbir alınsın. Bunu 
inat ve ısrar ile bekliyoruz. 

ıSayın arkadaşlar; beni sabırla dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür eder, saygılarımı suna
rım. 

(BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırasıyla arz ediyorum, efendim. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme-
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/607) 

«BAŞKAN — izin talepleri vardır, okutaca
ğım, efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

flıizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 4.8.1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur* 
Sabit Osman1 Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
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Izmiir Milletvekili İhsan Gürsan, 20 gün has
talığına binaen^ 13 . 7 .1971 tarihinden itibaren. 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Özmen, 20 
gün hastalığına binaen, 15 . 7 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Hatipoğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 19 . 7 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 15 gün 
mazeretine binaen, 22 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren. 

(Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 15 gün ma
zeretine binaen, 22 . 7 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Musa Doğan, 25 gün maze
retine binaen, 22.7.1971 tarihinden itibaren 

IBAŞKAN — Efendim, izin taleplerini ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

İzmir Milletvekili Sayım İhsan Gürsajı'a 
13 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 20 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Sayın 
men'e 15 . 7 . 1971 tarihinden 
izin verilmesini kabul edenler... 
ler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Sayın î. 
lu^na 19 . 7 . 1971 tarihinden 
izin verilmesini kabul edenler... 
ler... Kabul edilmiştir. 

Abdülkadir öz-
itibaren 20 gün 
Kabul etmlyen-

, Sıtkı Hatipoğ-
itibaren 15 gün 
Kabul etmiyen-

Haikkârii Milletvekili Sayın Ahmet Zeydan'a 
22 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 15 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kara Milletvekili Sayın Veyis Koçulu'ya, 
22 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 15 gün izin ve

rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Sayın Musa Boğan'a 
22 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 25 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
2/515 esas sayılı kanun teklifinin, havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan alınacak 3 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (2/515, 4/198) 

IBAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Ah
met Şener tarafından verilmiş bir geçici komis
yon teşkiline dair önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Gaziantep Sena
törü Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının ve benim 
de imzam bulunduğu, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine ve 
5237, 5422, 6964, 7336 ve 756 sayılı kanunlara 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
(kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri İmrulması hakkındaki 
kanun teldifimizin havale edilmiş olduğu İçişle
ri, Köyişleri, Tarım, Orman ve Bütçe - Plân 
komisyonlarından üçer üye tefrik edilerek geçi
ci bir komisyonda işin önemine binaen görüşül
mesini temimen gerekli komisyonun kurulması
nın oya arzını saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, gereği yapılacaktır efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —<• Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Esnaf v& Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde' değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/546; 
C. Senatosu 2/334) (M. Meclisi S. Sayısı : 406, 
C. Senatosu S. Sayısı : 1632) 

3. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko-
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misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/548; C. Senatasu 2/335) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sayısı': 1633) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/507; C. Senatosu 
1/1255) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senato
su S. Sayısı : 1634) 

5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

6. — İsparta Milletvekili Hüsameddin Ak-
mumcu'nun; komünizm kadar zararlı ve kökü 
dışarda bir aşırı akım olan masonlukla müca
dele etmiyen İçişleri Bakanı hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/20) 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Sayın Eü-
sameddin Akmumcu'nun gensoru önergesini 
okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Komünizm kadar zararlı ve 
kökü dışarda bir aşın akim olan 
masonlukla mücadele etmiyen İçiş
leri Bakanı hakkında gensoru açıl
masına dair önergedir. 

Aziz milletimizin millî mefkuresini parçala
maya, millî birlik ve beralberliğini bozmaya, 
millî ve mânevi değerlerini sinsice tahribe çalı
şan, gizli ve bâtıl ortaçağ musevi tarikatı ©sası
na dayanan ve kökü dışarda olan mason loca
ları ve müntesipleri hakkımda bugüne kadar 
- Hükümet programında zararlı cereyanlarla 
mücadele öngörüldüğü halde - maalesef gere
ken kanuni takibata tevessül edilmemiştir. 

Türkiye 1de masonlar Türk Yükseltme Cemi
yeti Türkiye Büyük Locası ismi altında faali
yette bulunmaktadırlar. 

Âyinlerini mabet ismini verdikleri locala
rında gizli olarak tertip ve icra etmektedirler. 

C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (31. Meclisi 1/508; C. Senato
su 1/1256) '(M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Se
natosu S. Sayısı : 1635) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demimizin 1 nci maddesi bir gensoru önergesi
dir. Herhangi bir itiraz vukübuimadığı takdir
de gündemimizin «ikinci defa oya konulacak 
işler» kısmında bulunan 1 ilâ 5 numaralı kanun 
tasarı ve tekliflerinin açık oylamasını yapma
yı Başkanlığınız düşünmüş bulunuyor. Bir iti
raz var mıdır?,. Bir itiraz olmadığı cihetle oy 
kupaları önce sıralar arasında dolaştırılacak ve 
sonra kürsü önünde bekletilecektir. Sayın üye
lerin oylamaya katılmalarını rica ederim. 

TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Âyinlerinde ve kitaplarında raslaman isimler, 
terimler ve hikâyeler tamamen yahudi dili olan 
tbranioedir. 

Hangi millete mensübolursa olsun mason 
olanlara birader, olmıyanlara da haricî derler. 

Devlet içinde imtiyazlı bir sınıf ve zümre 
hâkimiyetini tesis ve devamını temin hususun
da âzami gayret sarf ederler. Bunun İçin de 
Devlet teşkilâtında mühim ve yüksek mevkile
re kendi mensuplarını getirmeyi ve hak tevziin-
de başkalarının hak ve hukukuna tecavüzü im
tiyazlı bir smıf ve zümre hâkimiyetinin deva
mını temin için zaruri ve meşru görürler. 

Milletlerarası yahudiliğin gizli bir devleti 
mahiyetinde olan, milletleri manen öldürme ve 
iktisaden sömürme gayesini güden masonluk 
içtimai, siyasi ve iktisadi hayatımızda millî hay
siyet ve millî menfaatlerimizle asla bağdaşmı-
yan son derece menfi tesirler icra etmektedir. 

Kısaca temas etıtiğimiz bu hususlar artık in
sanlık âleminde münakaşa konusu olmaktan 
çıkmış açık ve mevsuk hakikatlerdendir. Bu 
açık ve mevsuk hakikatleri inkâr etmek ya ma
son olmak veya masonluğa bilerek, Istiyerek 
hizmet etmek demektir. 

Anayasa gizli ve fiilî de olsa her hangfr bir 
smıf ve zümreye imtiyaz tanımamaktadır. Ce
miyetler Kanunu ise devletin siyasi ve millî bir
liğini bozmak amacını güden, din, mezhep tari
kat esaslarına dayanan, merkezi yurt dışında 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE3 
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olan bîr cemiyetin Türkiye'de şubelerinin açıl
masını, a ra ulusal maksatlarla cemiyet kurul
masını yasaklamış bulunmaktadır. 

Buna rağmen Anayasa ve Cemiyetler Kanu
nunun ihlâline rıza gösterilmekte ve bu rıza hali 
devam etmektedir. 

Gayrimillî ve art niyetli bir sınıf ve zümre
nin imtiyazlı mevcudiyet ve hâkimiyetinin de
vam ve muhafazası için gösterilen bu kanunsuz 
müsamahanın elbette ki, hukuk devleti anlayışı 
içinde yeri yoktur. 

Bu itibarla komünizm kadar zararlı ve teh
likeli kökü dışardaki milletlerarası yahudiliğe 
dayalı bir aşırı akim olan masonluk ile mücade
le etmiyen İçişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılması için işbu önergemin gündeme alınma
sını, kabulü için de oya konmasını saygı ile rica 
ederim. 

2 . 8 . 1971 
İsparta Milletvekili 

Hüsameddin Aikmumcu 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, buyurunuz 
efendim. 

HÜSAMEDDİN AKMUMÖU (İsparta) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tavizsiz bir millî birik ve beraberlik hükü
meti olması lâzımgelen bu hükümetin, büyük ve 
tarihî fırsatı kaçırmaması, değerlendirmesi, 
Devletin idari kademelerinde gayrimillî art ni
yet i unsurların temizlenmesi için, bu gensoru 
önergesini vermiş bulunuyorum. 

Gensoru önergemde bahis mevzuu ettiğim 
masonluğun evvelâ kısaca menşeine ve mahiye
tine temas etmek mecburiyetindeyim. 

Masonluğun tarihî kökü Hiram efsanesine 
dayanmaktadır. Hiram efsanesine göre, Kudüs'
te Süleyman Mâbeidi adını alan yapıda çalışan 
ustalardan biri ds Adon Hıram AJbif adında 
dul bir kadının oğludur. Bu yapıda 40 bin işçi 
çalışmaktadır. Bunlara mason, yani duvarcı 
adı verilmiştir. Hiram, maiyetindeki işçileri çı
rak, kalfa ve usta diye üçe ayırmıştı. İnşaatın 
sona ermesine doğru usta olmayı bekliyen üç 
kalfa usta olamamışlardı, usta olmayı arzu edi
yorlardı. Hiram bir öğle üzeri Mabedi gezer
ken, usta olmayı arzu eden üç kalfa, üç ayrı ka
pıda ayrı ayrı Hiram'ıın yolunu kesip ustalık 
sırlarını söylemesini istediler. Hiram, bu istek
lerini reddetti, bunun üzerine Mabedin Güney 
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kapısındaki kalfa elindeki cetveli Hiram'm sol 
omuzuna, Batı kapısındaki kalfa da elimdeki 
gönyeyi sağ omuzuna, Doğu kapısındaki kal
fa da elindeki çekici Hiram'm başına vurarak 
öldürdü. Üç katil gece olunca da cesedi dağa 
götürüp gömdüler ve mezarının üzerine akasya 
dalları diktiler. 

Hiram'm ölümlü bütün çalışmaları durdur
du ve her tarafı matem kapladı. Hiram "m ce
sedimin ve katillerinin aranmasına başlandı. 
Ceset bulununca söylenecek ilk kelimelerin 
mukaddes kelimeler olması emredildi. Hiram'-
m gömüldüğü yer akasya dallarının yardımı ile 
bulundu. Bu sırada, macbenah ve mohebon 
kelimeleri söylendi. Bu andan itibaren bu ke
limeler masonluğun mukaddes kelimeleri oldu. 
Daha sonra Hiram'm katilleri bulundu ve ce
zalandırıldı. Mabet çalışmaları da yeniden baş
ladı. Yeni (bir 'mimar üstat tâyin edildi. Ondan 
sonra kaybolan kelimenin bulunması için ça
lışıldı. Nihayet bir mabet harabesinde mikâp 
bir taş üzerinde kaybolan kelime bulundu. Bu 
kelime evrenin ulu mimarı olarak ifade edilen 
ibranice Yahova idi. 

Bütün bu malûmat Musevilerin mukaddes 
kitabı olan muharref Tevrat'ta vardır. 

Masonluğun merasim safahatının, kıyafet
lerinin, sembollerinin, hiyerarşisinin temelleri 
bu Hiram efsanesinden gelmekte ve ona izafe 
edilmektedir. Bütün semboller Süleyman Ma
bedinin yapıcılığından alınmıştır. Meselâ üçün
cü derece masonluğun mukaddesi kelimesi Mec-
benah ve Mohabon^dur. Akasya dalı aynı dere
cenin tanışma nişanıdır, üçüncü derecedeki üs
tatların çalıştığı yere Hiram efsanesinde oldu
ğu gibi orta hücre denir, ilk üç derecenin ça
lıştığı yer de Süleyman Mabedine göre tamızim 
edilmiştir. Sağdaki sütunun ismi Jakin, solda-
kinin Boozdur. Bu sütunlar üzerinde de ya
rılmış nar şekli vardır. 

Masonlar aralarındaki yardımı dolaştırdık
ları dul kadın kesesi vasıtasiyle toplarlar ve 
«dul kadımın çocukları yardım edin» derler. 
Masonlara göre bunun sebebi şudur: Muhterem 
üstadımız Hiram ölünce, masonlar onun anası
na riayet ettiler ve Hiram kendilerini kardeş 
telâkki ettiği için onlar da Hiram'ım anasını 
kendi anaları saydılar. 
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iSaym milletvekilleri; 
Masonluk çalışmaları Yahudilerin muhar-

ref Tevrat'ında yer alan Biram efsanesine gö
re yapılır ve mabetlerinde ayinler buna göre 
tertip ve icra edilir. Locaların toplantı yap
tıkları salona mabet denir. Mabet dikdörtgen 
şeklinde mümkün olduğu kadar büyük bir sa
londur. Zemin, satranç taJhtası gibi siyah ve be
yaz desenlidir. Mabedin tavanı gökmavisi, du
varları kırmızıdır. Tavana yıldızlardan tezyi
nat yapılmıştır. Yalnız bâzı derecelerin âyin
lerinde o derecenin mânasına göre mabette de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Meselâ, üçüncü derecede Kiram'm ölümü 
ve bundan duyulan teessür ifade edildiği için 
üçüncü derece rehberinde bu değişiklik şöyle 
anlatılmaktadır: «Duvarlar matem alâmetleri 
olarak siyah kumaşlar ile kaplanır, mabedin 
Şark kısmına Dehbir, diğer kısmına da Hilkal 
denir. Dehbir ince siyah bir perde ile Hilkal-
den ayrılır. Gerek duvar örtüleri gerek Deh-
biri Hilkaîden ayıran perde üzerinde gözyaşı
nı anidıran gümüşten levhacıklar bulunur. Deh
bir, şiddetli ziya ile aydınlatılır. Hilkal karan
lık lolup yalnız nazırların lönünde rehberi oku
yabilmek için süyaJh tüllerle örtülmüş birer ışık 
bulundurulur. Dehbire çıkan basamaklarda ye
şil renkli büyük iki şule bulunur. Hilkalin or
tasına bor lahit veya tabut konur.» 

Rehberdeki bu ifadeler masonların muhar-
ref Tevrat'a ve bunda geçen Hiram efsanesine 
ne kadar bağlı olduklarını göstermektedir 

Masonlar bâzı rakamlara da kudsiyet iza
fe etmektedirler. Bunlar: 3, 5, 7, 9, 10 ve 11 ra
kamlarıdır. 10 rakamı israil'in kurtulacağı 10 
haftalık müddetin sonuna işaret etmekte, 11 
ise yine israil 'in sembolüne göre kurtuluşu ifa
de etmektedir. 

İskoç ritueline göre masonluk 33 derece üze
rine tanzilm edilmiştir. Türkiye Mason Locaları
nın da kabul ettiği bu esasa göre, bu 33 dere
cenin her birinin kendilerine mahsus sembol
leri, mukaddes kelimeleri ve merasimleri var
dır. 

Dereceler sıraısiyle şöyledir: Birinci derece 
çırak, ikincisi kalfa, üçüncüsü üstat, dördün
cüsü sır üstadı, beşincisi mükemmel üstat, al
tıncısı mahrem kâtip, yedincisi nazır ve hâkim, 
sekizincisi bina emini, dokuzuncusu dokuzların 

seçilmiş üötadı, onuncusu oribeşlerin seçilmiş 
hâkimi, onlbirincis'i yüce seçilmiş şövalye, oni-
kincisi büyük mimar üstadı, önüçüneüsü royal 
arş şövalyesi, ondördüncüsü yüce üstat veya 

: mukaddes kubbe büyük seçikniş, onbeşincisi 
< doğu. veya kılıç şövalyesi, onaltıncılsı Kudüs 

prensi, onyedincfei doğu ve batı şövalyesi, on-
sekizincisi roş kruva şövalyesi, ondokuzunou-

I su büyük pontif veya yüce. isıkoçyalı, yirmin-
; ciısi muntazam locaların büyük muhterem usta* 
; di, yirmilbirincisi noaşit şövalyesi, yirmiikittcM 
krali balta veya Lübnan prensi, yirmiüçüncü-

; sü talbarnaki şefi, yirmidördüncüsü tabarniaM 
\ prensi, yimibeşineisd tunçyılan şövalyesi, yir-
mialtıncısı mersi prensi veya trinter iskoçyalı, 

• yirmiyedincilsi Kudüs Mabedinin hâkim âmi-
; ri, yirmisekizineisi güneş şövalyesi, yirmidoku-
! zuncusu seınandre büyük iskoçyalısı, otuzun-
I cusu seçilmiş kadoş şövalyesi, otuzbirincisi bü-
i yük müfettiş kumandan, otuziikincisi mukad-
- des sır yüoe prensi, otuzüçüncüsü hâkim, büyük 
; umumi müfettiş. 

En üst derecedeki masonların ve her loca-
! nm üstadı muhteremlerinin parola cümlesi şu-
j dur : «Ben, ben olduğum için benim.» Bu cüm-
; le Yahudilerin mulharref Tevrat'tan sonra ge-
j len Eksodüs'ünden aynen alınmıştır. Buna ıgö-
! re, Hazreti Musa'ya bilinmeyen bir kuvvet şu 
j (telkinde bulunmuş: «'Git Yahudilerin önderli-
| ğini yap.», «Onlara kendimi nasıl tanıtayım?», 
i (Ben, ben olduğum için benim.) dediğin tak-
\ dirde Yahudiler seni hemen tanıyacaklardır.» 

işte en üslt derecedeki masonlar da kendi
lerini birbirlerine tanıtmakta bile Yahudiliğe 
ve onun batıl âkidelerine ne kadar bağlı ol
duklarını göstermektedir. Yahudiliğin de, ma
sonluğun da temeli bâtıl ve Ortaçağ Musevi 
Tarikatına dayanır. Çünkü, masonlukla Yahu
dilik birbirinden ayrılmaz, israil dinî bir Dev
lettir, israil'de lâiklik yoktur, israil, tamamen 
muharref Tevrat'a ve Eksodüse dayanır. Bü
tün Devlet işlerini buna göre idare eder. işte 
onun için de, masonlar ve Yahudiler sureti ka-
ttiyede birbirlerinden ayrılmazlar. Komünistler 
nasıl vatandaşları oldukları memleketten ziya
de Dünya komünistliğine bağlı bulunuyorlar
sa, masonlar da Milletlerarası Mason Birliğine 
bağlıdırlar. 

Şimdi, sizlere bir şahsın nasıl mason olaca
ğı ve (başından nasıl merasimlerin geçirildiğini 
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izah edeceğim. Zira anasonlar mademki locala
rına «mâibet» diyorlar, mademki toplantılann-
daki çalışmalarına «âyin» ismini veriyorlar; 
gerek mâJbetleri, gerek âyinlerini bir bir göz
ler önüne sereceğim ki, kendimi tarihî ve vic
dani mesuMyetimden tebriye edebileyim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Müşahedeye müstenit midir bunlar? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Müşahedeye müstenit olabilir mi? Sır ve gizli
lik olan bir yerde müşahede imkânlarına saJhi-
(bolunabilir mi? 

Birindi, ikinci, üçüncü derecede olan ma-
sonlar, dördüncüyü bile bilmez beyefendi. 

ORHON CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
!Siz hepsimi! nasıl biliyorsunuz peki? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. 

HÜSAMKDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Tstikîk ettik. Niçin bu kadar hassasiyet göste
riyorsunuz beyefendi? 

Şimdi, nasıl âyin icra ettiklerimi arz edlyo-
mımi. içiriye aldıkları şahsı nasıl bir mua-
jneleye tabii tuttuklarını anlatacağım : 

Mason namzedi merasim başlamadan önce 
karanlık bir hücreye alınır, içinde muhtelif 
taşlar, tuz ve kükürt kapları, kum saati, bir 
orak (yalnız Sekici eksik yanında), bir kafa
tası, ekmek parçaları ve bir su testisi bulunan 
ve bir mezar atmosferi verilen bu hücre bir 
mum ışığı ile aydınlanmaktadır. Hücreye 
alman namzedin üzerindeki para ve kıymetli 
eşyalar alınır, gözleri siyah bir bantla bağlan
mıştır ve etırafını göremeanskte'dir. Bu sırada 
kollarına 'giren .iki1 masonla sembolik üç se
yahat yapan mason namzedi oda içinde do-
laştiirüiır. Daha sonra namzedin Masonluğa ka
bul merasimine devam edip etmemesi reye 
feonur, kabulü halinde namzet yemfin etmeye 
davet edilir. Üstadı muhterem namzede, «Üye
lerimizin rey ve muvafakati ile biraz sonra 
nur ve ziyaya kavuşacaksınız» der ve üstat 
tekrarlar, tekrlls edilen yeni mason da şu ye-
mamıi icra eder : «Hür masonluk için gayret ve; 
sadsükatle çalışacağım ve onun prensiplerine 
tamamliyle sadık kalacağım, toplantılarına 
muntazaman devam edeceğim. Türkiye hür 
ve kabul edilmiş masonlarının büyük locasını 
(Türkiye'de remzi üç derecenin yegâne nâzım 

ve hâkim otoritesi olarak tanıyacağım. Bu 
taahhütlerimden vaztgeçmektense ve onları boz-
ımaktanisa ölmeyi tercüh edeceğime yemin ede
bim.» 

Mason namzodi tekris merasiminden sonra 
bu yeminlini yapar; yeminlinden sonra birinci 
nazır, etrafına aynen şöylece seslenir : «Şark
tan Garba, Şimalden Cenuba yer yüzündeki 
bütün masonlara ilan ederim ki, filân kardeş 
bugünden itibaren mason sıfatını haizdir. 
Herkes kendisini bu sıfatla tamsın.» Artık bu 
harici birader olmuştur, mason locasına gir
miştir. 

Şimdi, masonların emniyete verdikleri Türk 
Yükseltme 'Cemiyeti Nizamnı&müsİjrDe bakarsa
nız orada şu tabiini görürsünüz : «Türk Yük
seltme Cemiyeti Türkiye Büyük Locası.» Yani, 
nizamnamelerinde Türkiye büyük locası de
mek suretiyle İngiltere'nin, Fransa'nın, Ame
rika'nın localanyla olan bağlılıklarını, yakın-
lıklannı tüzüklerinin başında da izhar ve ifa
de ederler. Yine aynı tüzüğün birinci madde
sinde «TüTk Yükseltimle Cemliyeıtinin üyeleri
ne mason ismi verilir» derler. Hiçbir dernekte, 
hiçbir siyasi teşekkülde üye vasfEdilmemiştir; 
«Bu cemiyetin üyesine şu isim verilir» den
memiştir. Bunlara denmesinin yegâne sebebi, 
aralarındaki milletlerarası bağlılıktan ileri gel
mektedir. 

Şimdi bunlara ait nizamnımenin 123 ncü 
maddesine bakacağız. Orada ne diyor- «Celsenin 
açılmasından sonra hiçbir birader vazife harici, 
sütununun nazırından müsaade almaksızın yerini 
terkedemez. Üstadı muhteremden müsaade alın
madan mabet terk olunamaz». 

Dikkat buyurunuz, mütemadiyen «mabet» 
diyorlar, âyin icra ediyorlar. Bugüne kadar 
hiçbir Hükümet, «Neden mabet diyorsunuz; ne 
âyini icra ediyorsunuz?» dedi mi şimdiye ka
dar? Demedi, işte biz bu yaraya parmak bas
mak için söz alıp konuşuyoruz. 

«Mabet terkolunamaz. Müsaade alınınca dul 
kadın kesesine iştirak hissesi bırakılır. Üstadı 
muhteremden başka hiçbir birader müsaade al
madan söz söyliyemez. Şarkta oturan birader
ler üstadı muhteremden, diğerleri sütunlarının 
nazırlarından söz isterler..» 

Ne demek Şarkta oturan birader, ne demek 
üstadı muhterem, ne demok sütunlarının nâzın? 
Bunlar devamlı olarak remzi ifadeler. 
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Nizamname sunuda söylüyor, diyor ki; j 
«Türkiye Büyük Locası Anayasası». Dikkat bu
yurun, burada bir de Türkiye Büyük Locası 
Anayasası var. Bu Anayasa emniyetin elinde 
mevcut değil... 

«Türkiye Büyük Locası Anayasası veya Lo
calar Umumî Nizamnamesi maddelerinin tâdili 
ile ilgili bir teklifin müzakeresinde reye yal
nız üstat derecesine haiz biraderler iştirak ede
bilir.» 

Buurada yine masonların bütün derecele
rine ait âyin şekillerini izah edecek değilim. 
Yalnız, müsaade buyurulursa bir derecenin 
âyin şekline temas etmekle iktifa edeceğim. 

Celse açılıyor, şöylece «Muhterem loca usu
lü dairesinde toplantıya davet edilip çalışma 
zamanı geldikten, üstadı muhterem ve diğer 
vazifeliler vazifelerine mahsus, biraderler ise 
remzi derecelerine göre alâmetlerini takarak 
yerlerini alırlar.» 

Yine burada da remzî derecelerine göre alâ
metlerini takıyorlar, âyin elbiselerini giyiyor
lar. Bu sırada mabet alacakaranlıktır. 

Celsenin açılabilmesi için locanın, üçü üstat 
derecesinde, en az yedi faal azasının hazır bu
lunması lâzımdır. 

Üstadı muhterem, vazifelilerin yerlerini alıp I 
almadıklarını gözden geçirir, gelmiyenlerin ye
rine vekil tâyin eder. Herkes yerini aldıktan 
sonra tam bir sessizlik olur. 

Üstadı muhterem... çekiçle bir darbe vurur. 
birinci nazır... Çekiçle bir darbe vurur, ikinci 
nazır... Çekiçle bir darbe vurur. 

Üstadı muhterem : 
«- Birinci nazır birader, mason musunuz?» 
Birinci nazır : 
«- Kardeşlerim beni öyle tanır üstadı muh

terem!» 
Üstadı muhterem : 
«- ikinci nazır birader, kaç yaşmdasmız?» 
ikinci nazır : 
«- Üç yaşındayım üstadı muhterem!» 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu! Efendim, yir
mi dakikalık süreniz doldu. Her halde konuş
manızı tamamlamadınız. Ne kadar süreye ihti
yacınız olduğunu belirtiniz, Genel Kurula arz 
edeceğim. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, müsaade buyurursanız mümkün ol- I 

I duğu kadar kısa kesmeye gayret edeceğim. Fa
kat noksan bırakmamam için muayyen bir za
mana da ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, siz bana ih
tiyacınız olan zamanı söyleyiniz; ben Genel 
Kurula arz edeceğim. Veya bitimine kadar 
deyiniz.. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, konuşmam yarım saati daha tecavüz 
eder mi etmez mi bilmiyorum. 

BAŞKAN — Ne kadar dediniz efendim ? 
HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 

Yarım saat veya bir saat kadar müsaade edi
lirse. («Bitimine kadar» sesleri.) 

Efendim, müsaade buyurursanız bir husu
sa temas edeceğim, 

BAŞKAN — Hayır efendim, şimdi bu mu
ameleyi bitirmeye mecburum. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Sorduğunuz suale cevap olarak sumu arz ede
ceğim: 

Şimdi bu meselenin etraflıca aydınlanması, 
bütün yönleri ve cephelerdyie; içtimai, ikti

sadi, siyasi hayatımızdaki icra ettiği tesirle
riyle beraber gözlerinizin önüne serilmesini iş
iyorsanız ve bunun gündeme alınıp almmaana-
sı hususunda vicdani kanaatinizin tahassülü 
için elbetteki fiMrlerimi etrafbca izah etmeme 
müsaadenM istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, ayrıca şu 
bilginizi de tazelemek istiyorum: önergenizin 
gündeme alınıp alınmaması hususu müzakere 
edilmektedir. Gündeme alınmış olması halin
de söyliyecek közlerinizin de kalması iktiza. 
eder. Onu da dikkate alınız. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Alındığı takdirde çok fazla söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Evet. Ben hatırlatmış oldum. 
Şimdi talebiniz nedir efendim? 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendüim, hitamına kadar müsaade edilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Efendim, Sayın Akmumcu, 
konuşmasının bitimine kadar süre istemektedir. 
Bu isteğini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmdyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurunuz Sayın Aknuumcu. 
HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Lûtfunuza çok teşekkür ederim. 

— 418 — 



M. Meclisi B : 142 4 . 8 . 1971 O : 1 

Merasim devam ediyor: 
Üstadı muhterem: 
«— Birinci nazır birader, bir nazırın mabet

te ilk vazifesi nedir?» 

Birinci nazır: 
«— MâJbediin haricilere kapalı olup olma-

ıdığmı tahMk etmektir üstadı muhterem!» 
Üstadı muhterem: 
«— öyle ise dahilî muhafız birader vasıta-

siyle bu hususu tahkik ediniz.» 
Birinci nazır dahilî muhafıza işaret eder. O 

/tetkik ettikten sionra yavaş sesle birinci nazıra 
mabedin haricilere kapalı olduğunu söyler. 

Şilmdi burada dikkat edilen en mühim nok
ta; mason localarının toplandıkları yere, lo
calarda içtima ettikleri sahaya, salona tama
men mâlbet, mabet, mabet» diye isim vermele
ridir. Demek ki mabetle âyin mason toplantı
larında kullanılan, birbirinden aynlmıyan iki 
kelimedir. 

Gelelim masonlarım kfoMimüm dışarıda oldu
ğu meselesine: 

Masonların kökü dışarıda mıdır, içeride mi
dir? Kendileri birtakımı iddialarda bulunu
yorlar: «Biz millî müesseseyiz» diyorlar. 

«Kökümüz dışarıda değildir, tamamen yurt 
içimdeyiz» diyorlar ve verdikleri nizamname
ye göre de masonlar yurt içinde faaliyette bu
lunduklarını bildiriyorlar. Yani bugün resmî 
emniyet kayıtlanma göre masonlar sadece yurt 
içinde faaliyette bulunmaktadırlar. 

kiye delegesi de buraya iştirak ediyor. Demek 
M, masonlarım «kökümüz dışarıda değildir» 
iddiası bu toplantıyla da fiilen tekzibedümıiş 
oluyor. 

Peki, tüzüklerinde «Bizim kökümüz dışa
rıda değildir, millî müesseseyiz» diyorlar da; 
27 Mayıs 1960 tarihinden bugüne kadar niçin 
bu cemiyet hakkında takilbalta geçilmiyor veya 
geçilmek istenmiyor? Buna ancak, masonlu
ğun fiilî hâkimiyetini kabul ediyoruz demekle 
cevap vermek mümkün olabilir. Başka türlü 
cevap vermek, izah etmıek mümkün müdür? 
El/bette M değildir. 

Yine, 1968 yazında israil'de turizm muhar
rirleri ve gazetecileri için milletlerarası bir top
lantı tertibedilmişti. Bu toplantıya Türkiye'
deki Turizm ve Gazeteciler Cemiyeti de çağir 
rılmıştı. Davetiyelere eikM bir sirkülerde şu 
satırlar vardı: 

«Cemiyetimiz adına ziyaretimize gönderile
cek delegeler arasımda mason, Lioms, Rotary 
kulüpleri üyeleri varsa, vakit kaybetmeden ad
larının bildirilmesi rica olunur. Bu çeşit dele
geler için israil'de kaldıkları süre içinde ayrıca 
birtakım toplantılar hazırlanmıştır.» 

Ş1)mdi, demek ki, 1968 yazında İsrail'de tu
rizm münasebetiyle yapılan toplantıya çağırı
lan Türk gazetecilerinin içerisinde mason olan
ları, Lions, Rotary Kulübünün mensubu olan
ları için ayrı ve farklı muamele tatbik ediliyor, 
onlar için ayrı toplantılar icra ediliyor. Peki, 
masonluğun kökü dışarda değil- de yahudllikle 
iç içe değil de neden İsrail bunlara ayrı bir hu
susiyet ve kıymet izafe ediyor? Bunun sebebi 
nedir? Turizm ve Tanıtma Bakanlığı niçin susu
yor? Turizm ve Tanıtma Bakanlığımda bir vazi
felinin eline geçmiyor mu bu vesika?.. Resmen 
ve alenen geçiyor, ama o da susmayı tercih edi
yor. Ya mason olduğu için veya başında bulu
nan masonların işine son vereceğini düşündüğü 
için ifşa edemiyor. Başlka nedir?... 

Masonluğun kökünün dışarda oluşuna dair 
bir vesikayı daha arz edeceğim, o da 1904 Mar
tında neşredilen «Archive İsraelite» adlı bir ki
taptan. Orada şu satırlar yazılı : «Yahudiler 
gayet iyi anladılar M, diğer dinleri mahvetmek 
için en iyi vasıta masonluktur. Masonlar, Sala-
mon mabedini vücuda getirenlerin mânevi ev
lâtları sayılırlar. Diğer din ve milletlerin akai-

Gelelim böyle olup olmadığı iddiasına: 
Dikkat buyurun! 27 Mayıs 1960 günü ve o 

günü takübeden günler Milletlerarası Mason 
Birliği (A. M. i.) toplantısını İstanbul'da ter
tiplemektedir. 27 Mayıs ve onu takibeden 
günlerde her türlü siyasi ve gayrisiyasi toplan
tı yasaklanmış bulunmaktadır. Ancak, istan
bul'da bir tek toplantı yapılıyor; o da Dünya 
Masonlar Birliğinim toplantısıdır. Buraya da 
Türkiye'yi temsilen Türkiye subrem konseyini 
temsilen «iSureven grand komandör» Hazım 
Atıf Kuyucak iştirak ediyor. O zamanım is
tanbul ve Havaisi Örfi İdare Kumandanı bulu
nan Fahri özdiilek'le askerî valisi bulunan Re
fik Akttuliga bunu gayet iyi bilirler. 

İstanbul'da bir toplantı yapılıyor, millet
lerarası masonluğun toplantısı yapılıyor, Tür-
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dini tezyif ve tahkir eden masonluk, yahudili-
ğin üstünlük ve muvaffakiyetine yol açmakta
dır. Yahudiler, diğer mîlletlerin safiyetinden is
tifade ederek, bütün dünyada geniş mikyasta 
mevki alan masonluğa girip, orada imtiyazlı 
mevkileri ele geçirtmişlerdir. Masonluk, yahudi-
ler için siyasi, içtimai ve kültürel davalarının 
tahakkukuna büyük bir vasıta olmuştur. Bütün 
dünyada yahudiler en enerjik ve çalışkan ma
son biraderlerdir. Mason biraderler sifatiyle 
localara yahudi ruhu telkin ©dip, masumluğu 
kendi gayeleri için âlet ittihaz etmişlerdir.» 

Bir İngiliz muharriri, yahudilik ve mason
luk arasındaki kuvvetli bağı belirtmek maksa-
diyle şöyle demiştir : «Mason, eğer doğuşta bir 
yahudi değilse, muhakkak ki, suni bir yahudi-
dir.» 

Sayın milletvekilleri, devletimizin idarî ka
demelerinin en üstte bulunan mesul makamla
rına verilen bir raporun netice kısmında aynen 
şöyle denilmektedir : 

«A) Mason teşkilâtı ve bu teşkilâtın çalış
ma tarzı açıkça göstermektedir ki, her mason 
miülî duygulardan ve vatan sevgisinden mah
rumdur. Her mason, kökleri dışarda, yabancı 
ruhlu bir tarikatın ajanı ve hizme'fcçisidir. 

«B) Bu teşkilâtı zararsız hale getirmek 
için her çareye başvurarak çalışmak gerektir. 
îlk tedbir; esaslı bir inceleme yaparak masonlu
ğa girmiş olanların kümler olduklarını öğren
mek ve böylelerini kilit mevkilerden uzaklaştır
maktır. 

«€) Bu işi yapabilmek için aynı metotlar
la, gizli ve ciddî çalışmak, bu çalışma işinde 
Devletin her türlü teşkilâtından faydalanmak, 
bu faydalanmayı dikkatle plânlamak ve derhal 
harekete geçmek lâzımıdır.» 

Devlettin en üst idari mercilerine verilen bu 
rapor, maalesef bugüne kadar kuvveden fiile 
çıkamadı. Bu rapordaki hakikatleri benimseyip 
taikibedecek devlet adamı ortada bulunamadı. 

iÇok acildir, elbette ki, bu raporu veren va
tanperver, milliyetperver teşkilâtımızın men
supları, raporun takibedilmeyişinden dolayı va
zife şevki bakımından hüsrana uğramışlardır. 
Onlar gibi biz de aynı hüsranın ıstırabını çeki
yoruz. 

iSayın milletvekilleri; 
Kendi iddialarına gelelim : Masonlar kendi

lerini nasıl müdafaa etmeye çalışıyorlar... Mec

lisimizin kütüphanesinde de mevcut şu eser; 
(masonluk nedir, ne değildir). Perg«lli ve gön
yeli, mavi renkli bir eser, üzerinde de (O) ru
muzu var. Burada kendilerini müdafaa için şun
ları yazmışlar. Evvelâ kendilerini tanıtma im
kânlarından bahsediyorlar, 'diyorlar ki; «Ma
sonların kendilerine özgü. işaret ve alâmetleri 
vardır. Bunların ifade eititiği mâna, mason ol
makla öğrenilir. Masonlar bu sayede dünyanın 
her yönünde, lisanından bir kelime bilmeseler 
de bulundukları memlekette kendilerini tanıta
bilirler.» 

'Dikkat buyurunuz, Amerika'da, Japonya'da, 
İngiltere'de, dünyanın neresinde olursa olsun, 
bir mason kendisini rahatHılkla tanıtabilecek; 
bunu bizzat kendileri itiraf ediyorlar. Bütün 
bunlara rağmen «hayır, kökümüz dışarda de
ğildir.» diye milletle istihza ediyorlar. 

Yine mabet üzerinde duruyorlar, diyarlar 
ki : «Masonluk, Dünyada bir iyilik ve barış 
mabedi kurmak ve bu uğurda çalışmak iddiası
na rağmen, çeşitli çevrelerin hücumlarından 
kurtulamamıştır.» 

Peki, Dünyada bir barış mabedi kurmak id
diası var da, nasıl süz «Türkiye içinde faaliyet
te bulunuyoruz, dışarı ile alâkamız yoktur.» 
diyebiliyorsunuz?.. Bu kadar gülünç bir iddia, 
umumi mantıkla istihza değil midir? 

Yine burada bir ibarede de diyorlar ki : 
«Şunu hatırlatmak isteriz; Tanrı ne sadece 
Müslümanların ve ne de Türk musevilerin ve 
hiristiyanlann tanrısıdır. O, Kur'anm ilk sure
sinde, kendisini âlemlerin rabfbı olarak tanıtmış
tır. Fatiha suresinin ilk ayetinde, (Âlemlerin 
Eaibbı olan Allaha hamdolsun.) denilmektedir. 
Bu âyeti vicdanı ve aklı üe okuyan ve ona ina
nan bir insan, Allahın bütün insanların rabbı 
olduğunu anladıktan sonra, o kimse için din ve 
milliyet farkı ve husumeti kalır mı?» 

Bakınız Fatihayı Şerifin ilk âyetini nasıl 
tefsir ediyor, nasıl vicdansızca tefsir ediyor. 
Evet, Kur'anı Kerim'in o ilk âyetinde Cenabı 
Hak, «Elhamdülillâhi Rabfbü Âlemin» buyur
muştur. Fakat, bütün kâinatı, insanları, inana
nı da, inanmıyanı da, kâfirini de, müminini de, 
münafığını da, zındığını da, masonunu da Allah 
yaratmıştır, buna kimsenin itirazı yoktur. Bu 
na ne Müslüman, ne hrisbiyan itiraz eder. Mu
seviler, yahudiler hariç, diğer bütün insanlar. 
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«Evet, Allah yaratmıştır.» derler. Neden «hariç» 
dediğimi şimdi izah edeceğim. 

Şimdi bakın, «demek ki bu âyet var, artık 
din ve milliyet farkı kalır mı?» diyor. Yani ma
sonlara göre din ve milliyet farkı yok. Ya ne 
var; Türkiye'deki mason faaliyetine göre dil, 
din ve milliyet farkını kaldıracağız, masonluk 
potasında eriyip beynelmilel yahudiliğin sö
mürgesi haline geleceğiz. İstediği bu. 

Fatihayı Şerifteki o âyet din farkını kaldı
rır mı?.. Asla kaldırmaz, ama onu istismar edi
yor, islâmi bilgisi olmıyanları kandırmak, be
yinlerini yıkayıp, mason locasının azat kabul 
'etmez kölesi haline getirmek için biı telkinde 
bulunuyor. Ondan sonra da dönüyor, «Hayır, 
masonluk millî bir müessesedir, biz hudutları
mız içlinde millî bir kuruluşuz.» diyor. Burada 
da, «Din ve milliyet farkı yoktur.» diyor. 

Peki bu tezatları neden izah edemiyorlar?. 
Dernek ki, hem kökü dış ardadır, milletlera

rası yâhudiliğe dayanmaktadır ve hem de din 
ve milliyet farkı tanımıyan art niyetli, gayrı-
millî bir müessesedir. Bunu, kendi ifadeleri ile 
beyan ediyorlar. 

Şimdi, «Yahudilikle ne alâkamız var,» diyor
lar. «Biz sadece yâhudiliğe ait tâbirleri kulla
nıyoruz.» diyorlar. Bakınız orada aynen şunu 
ifade ediyor : «Mason kitaplarında raslanan 
ibranî isimler, terimler, hikâyeler ise bu iddia
lar için yeterli bir delil sayılmaz.» 

Yani, demek ki, bu masonlukta gecen tâ~ 
birlerin yahudice olması masonların ithamına 
vesile olmıyacak. Peki, Salamon mabedinden 
ilham alacaklar, tâbirleri ibranice olacak, bey
nelmilel hüviyet taşıyacaklar, İsrail'e hususi 
surette davet edilecekler, ondan sonra da, «Ha
yır, bizim siyonizm ile alâkamız yoktur.» diye 
zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkacaklar. Müm
kün müdür bu?.. 

Yine diyorlar ki, «Mescidi Aksa Kudüs'te
dir. Burası Islâmiyetten 4 500 sene evvel 
Musa dinine merkez olmuştur. Müslümanlarca 
da mukaddes bir yer sayılan buraya saygı gös 
termek, museviliğe özel bir hizmet sayılabilir 
mi? Müslümanlar Mescidi Aksa'ya muhabbet 
besliyorlar, biz de Kudüs'e muhabbet beslersek 
bu, Museviliğe özel bir hizmet olabilir mi?» 

Müslümanlar oradaki Mescidi Aksâ'ya mu
habbet besliyorlar, evet. Ama, masonların Ku-
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düs'e olan muhabbeti ,oradaki Salamon Mabe
dinden geliyor, muharref Tevrat'tan geliyor, 
muharref Tevrat'tan sonra en kıymetli kitap 
olarak tuttukları Ekzodüs'ten geliyor. 

Niçin bu farkı tefrik etmemek istiyorlar ̂  
niye bunu izaha yanaşmıyorlar? «Bizim mu
habbetimiz, Salamon Mabedinden geliyor» di
yemiyorlar?.. 

Diğer taraftan yine yahudiliğin altı köşe 
yıldızına temas ederek şunu söylüyorlar : «Al
tı köşe yıldız, Hazreti Süleyman'ın mührüdür. 
Bu altı köşe yıldız, binlerce sene sonra bir 
Yahudi devleti kurmak istiyenlere bayrak ol 
muştur.» Peki Yahudi Devletine bayrak olmuş
tur da, masonluğa bayrak olmamış mıdır? Al
tı köşeli yıldız, dünyanın her yerinde yahudi
liğin, İsrail'in ve masonluğun bayrağı olarak 
bilinmektedir. Bunu kim inkâr edebilir? Bunu 
herkes biliyor ve kabul ediyor. Bunu dahi, ta
savvur ediniz k i tevile çalışıyorlar. 

«Her dinin, bir öncesinden bâzı unsurlar 
gelenekler aldığı, dinlerin tekammülünü ince-
liyen bilginlerce bilinmekte ve bu hal yadırgan-
mamaktadır» diyorlar ve «Din propagandası 
yapmıyan masonluğun tarihî yerlerden ve olay
lardan iktibaslarda bulunması neden yadırga
nır?» diyorlar. 

Evvelâ burada «din propagandası» deni
yor. Masonluk din propagandası yapmıyor
muş. Masonluk bizatihi bir din, bizatihi gizli 
Ortaçağ musevi tarikatı. Bunun propagandasını 
masonlar dışarda yapmıyorlar. Ancak, tekris 
muamelesine tabi tuttukları insanlara, derece de
rece beyin yıkama muamelesinden sonra ya
pıyorlar. Ama, bakın şimdi nasıl din istismarı 
yapıyorlar, onu arz edeceğim. 

Elimde gördüğünüz şu mecmua, bu sene 
Mason balosu münasebetiyle çıkarılmış ve «Kar
deşlik» ismini taşıyan^ beyaz kapajk üzerinde 
mavi ve kırmızı çizgileri bulunan bir mecmua
dır. Bunun üzerinde bir ayeti kerime ve iki de 
hadisi şerif meali var. Ayeti kerime meali şu : 
«İnananlar birbirlerinin kardeşleridirler.» 

Şu, (Masonluk nedir, ne değildir) adlı ki
tapta da diyor ki; «Din propagandası yapmı
yan masonluğun...» Peki, din propagandası 
yapmıyor da, balo münasebetiyle çıkardıkları 
bu mecmuada niçin ayeti kerime ve hadisi şe
rif meali koyuyor? Baloda dansa başlarken, iç-
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ki içerken besmeleyi şerif çeksinler diye mi ko
yuyorlar?.. 

SAMÎ ARSLAN (Denizli) — «163 ncü mad 
deye girer mi?» diye sorun bakalım Bakana!.. 

HÜSAMEDDtN AKMUMCU (Devamla) — 
Ne demektir bu? Din ile bu derece istihza, is
tihfaf, tahkir olur mu?.. İnsan bu kadar ardan, 
hayadan, edepten sıyrılır mı? 

Dikkat edilirse, Basın Kanununa göre, çı
kan her mecmuanın üzerinde tarihi olması ge
rekir. Matbaası var, ama tarihi yok. Fakat 
takibata da uğramaz. Neden?. Savcı korkar da 
ondan. Ankara Savcısı, mason locasının nerede 
olduğunu bilmez mi? Bilir. Bu mecmuayı gör
mez mi? Görür. Ama, Ankara savcılığından ol
mak istemez, onun için korkar takibata geçe
mez. 

Orada diyor ki; «Din propagandası yapmı-
yan masonluğun tarihî yerlerden ve olaylardan 
iktibaslarda bulunması neden yadırganır?» 

Yani Salamon Mâibefdi Kudüs, İsrail tarihi, 
muharref Tevrat, Eksodüs bunların kaymaJkları 
oluyor da, «Bu tarihî kaynaklardan faydala 
nırsak bundan ne çıkar?» diyorlar. Bumdan her 
şey çıkar, bumdan bu vatana ihanet çıkar, 
bundan bu vatana vatan satıcılığı çıkar, mil-
liıyetsüzlik çıkar. (Alkışlar) 

Şimdi, gize gösterdiğim bu Kardeşlik 
Mecmuası dolaynsiyle Masonluğun: kökü dışa
rıda olduğuma dair yeni bir delilini blizzıa* 
kendilerimin verdiğini de izah etmiş olacağım. 

Balo münasebetiyle bir «hoş gıeldümiz» ya
zısı var. Büyük üstat yardımcısı, ismim! vermi
yorum, büz şahıslarla uğraşmıyoruz.. («Ver, 
ver» sesleri.) Efendim lüzumu yok. («Ver, 
ver» sesleri) Peki öğrenmek (istiyorsanız söy-
Myelim. Büyük üstat yardımıcısı.. («Korkuyor 
muısum?» sesleri.) Hayır korkmuyorum; Allah-
tan başka kimseden korkum yok. 

BAŞKAN — Devam edimiz efendim. 
HtilSAMEDDiN AKMUMCU (Devamla) — 

Büyük üstat yardımıcısı Dr. Şekûr öktem, 
«Hoş geldiniz» yazısında şöyle söylüyor : 

«1883 tarihime aJit yazılı bir vesikadan- o za
man Tepefaaşmda verilmiş olan bir mason 
balosunda kardeşlerin kordonları ile bulun
duklarını, nutuklar iradedildiğinli ve bir ma
dam tarafından da ayrıca bir hitabette bulu
nulduğumu öğrenilmiş bulunuyoruz. 

O zaman memleketimizde masonlar teker te
ker başka memleketlerdeki obediyomslara bağlı 
localar halinde çalışmlalkta idiler...» 

((«Ne demek?» sesleri.) Efendim, o-bedû-
yâaısın mânasını bilmiyorum, öyle çalışıyorlar
mış. 

ISAM1 ARSLAN (Denizli) — Şubeler de
mek. 

HÜSAMEDDtN AKMUMCU (Devamla) — 
«Türk millî masonluğu büyük locası 1909 
tarlihitnde yedi ayrı locanın bir (araya gel
mesiyle memleketimizdeki çalışmalarına baş
lamış bulunımaJktadır. Dermeğimizin Hüfeümıetıçe 
tasdik edilmiş ilk isimi; Tekâmülü Fikrî Cemi
yeti ildi. 25 Ekiım 1929 tarihlide yapılan heyet 
toplantısında bu islim; Türk Yükseltme Cemi
yeti olarak değiştiriflmiş ve buıgüme kadar da 
bu isimle devam etmiş bulunmaktadır.» 

Şimdi bakın hem burada bir madamım hi
tabımdan irşadolumduklarını söylüyor, diğer 
taraftan o güne kadar yabancı mteımleketler-
ddkl obediyanslara bağlı localar halinde ça
lışıldığını İfade ediyor; omdan sonra da 

«Türk millî masonluğu1 kuruldu» diyor. Yani, 
tahtımda müsifcetir mâma olarak «Biz millî 
teşkilâtız, dışıarı ile alâkamız yok.» demeye ge
tiriyor. 

Şimdi, masonların ne derece din ve milliyet 
bağımdan uzak olarak faaliyette olduklarını 
gösteren bir vesikayı daha süslere arz edeceğiz. 

O da şu vesikadır : Yine aynı balo mecmu
asında Siyah çerçeve içerisinde «Ebediyete inti
kal edenler» diyor. Başına da demiş ki; «Son 
<bir yıl içinde kaybettiğimiz sevgili ve kıymetli 
kardeşlerimizin aziz hâtıraları önümde saygı ile 
eğiliyoruz» «âdı, soyadı, ölüm tarihi» demiş. 

Bakin açıklanmakta mahzuru olmıyan isim
ler : 

Adı, isoyadı 

Vitali Bassam 
Salvador Nardea 
Şerafettin Süral 
Moiz Parelli 
Nesim G-alimidi 
Salamon Kohan 
Hıfzı Olgum 
Nubar Sıvacıyan 
Guiseıseppe Torcoma 
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Adı, soyadı 

Ha l t înceer 
Mustafa Zühtü inhan 
Moşe Bilman 
İzzet Belan 
Ekrem Ergüven 
Celâl Imre 
Hristaki Angelidis 
Kadri Olcar 
Aziz hatırası önün/de eğildikleri kıymetli 

kandeşlerine bakın. Her locada muhakkak su
rette en azından birkaç yaJhuıdi varadır. Yahudi 
hiçbir millete itimat etmez. Etmediği için de 
her locayı kontrolü altına almak ister ve onla
ra direktif verir, onları kumandası altında bu
lundurur. 

İşte onun için bu aziz kardeşlerine hürmeti 
vazife telâkki ederler. 

Şimdi, geçen sene, yani son ölüm tarihi olan 
18 Mart 1971, bunun baskı tarihi olmadığına 
göre her halde bu da 18 Mart 1971 tarihinden 
sonra tabedilmiş bir balo mecmuası. Yani, balo 
1971 in Nisan ayında, birkaç ay evvel verilmiş 
oluyor. 

Şimdi, balo münasebetiyle bu »mecmuaya bir
çok devlet müesseseleri reklâm veriyorlar. Ay
rıca maddi ve mânevi yardımda bulunuyorlar. 
Şimdi. Ankara'da böyle bir mason balosunun 
verildiğinden kimsenin haberi yok. BelM Millî 
istihbarat TeşkilâStımıaın veyahut siyasi polisin 
malûmatı var. Bunun dışında kimsenin yok. 

Fakat, şimdi buradaki teşekküre bakınız, 
onu arz edeceğim : «Teşekkürlerimiz. Balomu
zun başarılı ve verimli olması için bizlere müm
kün bütün yardımları ve yakınlıkları gösteren 
aşağıda adresleri kaydedilmiş müesseselere en 
samimî İlişlerimizle teşekkürü en zevkli bir va
zife saymaktayız. 

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Grenel Mü

dürlüğü. 
Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlü

ğü. 
Türkiye Garanti Bankası Genel Müdürlüğü. 
'Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü. 
Şekerbank Genel Müdürlüğü. 
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tiler Bankası Genel Müdürlüğü. 
Etibank Genel Müdürlüğü. 
iSümerbank Genel Müdürlüğü. 
Şeker Sigorta Genel Müdürlüğü. 
Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü. 
Doğan Sigorta Ankara Müdürlüğü. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Yeni Karamürsel Mağazaları. 
iSpor - Toto Müdürlüğü. 
Türk - Amerikan Bankası. 
Tekel Genel Müdürlüğü. 
Nihat Baş artan Gümrük İşleri. 
Mobil - Gaz. 
Petrol Ofisi. 
Ankara imar Limitet. 
Tuzcuoğlu Nakliyat İşleri. 
Mars Matbaası. 
Daily News Gazetesi. 
Yankı Dergisi 
Türk Tarih Kurulmu Basımevi. 
Yapı ve Kredi Bankası. 
Set Kafeterya 
Yüksel Palas. 
Apaydın Oteli. 
BP Petrolleri Ankara MümesisilÜği. 
Osmanlı Bankası. 
Türkiye Çimento Sanayii. 
Yurttaş Gıda Sanayii. 
Çimento İşverenler Sendikası. 
ıGima Genel Müdürlüğü. 
Ataş Rafinerisi. 
Pan - Am Ankara. 
Hayat Mecmuası Ankara TemisMiği. 
Aral Şarapları. 
Piknik. 
İstanbul Emniyet Sendiği.» 
ISayın milletvekillerî; 

Kimsenin haberi olmıyan balodan hangi res
mî devlet teşekküllerinin haberi olduğunu gö
rüyorsunuz. Bu bir mason balosu mudur, yoksa 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin özel sektörle 
birlikte yaptığı bir toplantı mıdır, nedir? Bun
lar mason balosuna maddi ve mânevi her türlü 
yakınlık ve yardımı neden göatöeriyorlar, bu cü
reti nereden alıyorlar? Bu resimî Devle/t teşek
küllerinin, bu umuim müdürlüklerin başlarında, 
idare meclislerinde oturan hangi suni yahudi 
mason var? Bunları ortaya çıkartmak Hüküme-
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İtin vazifesidir arkaldaşlar. Bunları Hükümet 
ortaya çıkartmalıdır. Bu resmî müesseseler de
vamlı ihanette uğramaktadır. Çünkü, masonlara 
krediler oradan dağıtılmaktadır. İthalât işlerin
de suyun başı oralarıdır. Kota tahsis salâhiyet
leri içlin tavassut yerleri oralarıdır. İhanetin 
başı oralarıdır. Onun için oralar oraya yardım 
ediyor. Nasıl bir ve beraber olarak çalışıyorlar 
görüyorsunuz. Neden bu hakikatler meydana 
çıkmıyor, neden gizleniyor? Bu Devletin emni
yet teşkilâtı yok mu? Mîllî İstihbaratı yok mu? 
Var. Rapor vermiyorlar mı? Elbette ki, veriyor
lar. Onların vatanperverliklerinden zerre kadar 
şüphemiz yok. Ama, raporu veriyorlar, verdik
leri makamdan gözleri yaşlı ayrılıyorlar. Çün
kü, haklarında takibat icra edilmiyor. Size te
min ediyorum, bu konuşmaıma rağmen bu mü
esseselerdeki bu suni yahudiler yine meydana 
konmıyacaktır. 

Alm'a bunların meydana konacağı gün gele
cektir, gelecektir. Bundan eminiz ve bundan 
ümitvarız. 

Mason locaları hakkında takibat yapacak
lar. Mason localarına maddi ve mânevi devlet 
kaisalannı açanların hesap vereceği gün gele
cektir. Onlara rıza gösterenlerin hesap vereceği 
gün gelecektir. O gün gelecektir inşallah. 

Şiimdi, masonların yaptıkları tahribat sade
ce bu kadarla kalmıyor. Deraıîn arz ekmiştik, iç
timai, iktisadi ve siyasi hayatımızda da büyük 
tesir icra ediyorlar demiştik. 

Bütün dünyada bunlar devamlı olarak siya
setle iştigal ederler. Fakat, kendileri hiçbir mîl
letin içerisinde siyasi parti olarak ortaya çık
mazlar. Bunlar, dünyadaki bütün partilere ken
di aşılarını vururlar, lider kadrolarına da girer
ler, üktidarda da olsa, muhalefette de olsa, par
tileri, kendi fikirlerinin tatbik vasıtası haline 
getirirler. 

Bültün partileri gerek iktidarda olsun, gerek 
muhalefette olsun devamlı olarak kontrollan 
altında bulundurmak isterler. Masonların gaye
si buldur. Çünkü onların esas gayesi, milletleri 
manen öldürmek, iktisaden iliğine; kanma ka-
Idar sömürmek. Bütün gayeleri ve dâvaları bu
dur. 

İçtimai tesirleri her memlekette kendisini 
göstermektedir. Buıgiün Amerikan gençliğine 
Ibakınız, neden beyaz zehîre ve beyaz ze'hirin 

birtakım benzerlerine alâka duyuluyor? Neden 
gençler zehir iptilâsrna düşüyorfar? Her türlü 
imkânlar kendilerine verilmesine rağmen bu 
imkânları insani ve müspet yolda kullanmıyor
lar? Gizli bir el var, görünmiyen eller var. 
Dünya milletlerinin dimağlarını zehirlemek, on
ları salim ve iyi yoldan çıkartmak, nesilleri de
jenere etmek ve kendi esaretine almak... Tatbik 
ettiği budur. Bugün Amerikandaki, Fransa/da-
ki, diğer memleketlerdeki gençliğin buhranları 
bunlardan İleri gelmektedir. 

Bizde hangi ana - baba, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine evlâdını kendi kardeşine kurşun 
atsın diye, mensubu olmakla şeref duyduğu 
ordusunun karşısına elinde ımakinaîı tüfeikle 
çıksın diye gönderir? Acaba üniversitede neden 
bunlar başkalaşıyorlar? Neden bunlar zalimle-
şjiyorlar? Neden bunlarda muhabbet yerine ce
miyetlerine karşı husumet kaim oluyor? Bunu 
düşünmek lâzım. 

Dikkat buyurunuz, daha evvelki 7 kişilik 
Orta Doğu Teknik Üniveırısitesi mütevelli heye
tinde 4 tane mason vardı. Mütevelli Heyeti Baş
kanı da masondu, rektörü de masondu. Aynı za
manda Sosyalist Fikir Kulübünün de üyesiydi. 
Nazım Hikmet köşesinin yapılmasına ses çıkar
mamıştı. Zira, 'siıyonizmden maada bütün dinî 
ve millî sistemleri yıkmak için komünizmi âlet 
olarak kullanmak gerekiyordu ve talebeyi böy
lece birbirine düşürdüler. İlim ve irfan yuvala
rını silâh deposu haline getirdiler. Milleti birbi
rine hasım kamplara bölmeye çalıştılar. İşte şim
di kışkırtılan, beyni yıkanan masum gençler ya
kalandı. Elbette ki, kanun cezasını verecektir. 
Hiç kimse fiilinin cezasını çekmekten istisna 
edilemiyecektir. Fakat acaba bu masumları bu 
hale getirenlerden hesap sorulmıyaeak mıdır? 
işin en mühim tarafı orasıdır. Orası bizi alâka
dar eder, biz asıl orası üzerinde durmaya mec
buruz. Yarın üç sene, beş sene, on sene hapis ce
zası alan belki 500, 800, 1 000 kişi yeniden tah
liye edilecek, dışarıya çıkacak. Bunlar bu eemi-
yeta hayırlı insan olarak mı çalışacak? Hayır. 
Cemiyete kırgın, küskün bir insan olarak kala
cak ve cemiyetten intikam almaya çalışacak. Ser
vetin düşmanı olacak. Huzurun, refahın, saade
tin düşmanı olacak. Yeniden huzursuzluklara 
sebebiyet verecek. 

Kanunları tatbik etmek lâzımdır, kâfi değil
dir. Bu kökü dışarıda olan mason yuvaları ve 
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saliklerini bir bir ortaya çıkarıp bu cemiyette 
onlara gereken cezayı vermediğimiz takdirde bu 
millet iç huzuruna eremiyecektir. Onu arz et
mek istiyorum. 

Dikkat edilirse bulgun örfi idarece tesbit edi
len en azılı solculardan hemen hemen hepsi 
önce masıon locasına kaydolmuştur. îşte Çetin 
Altan, işte Çetin özek, işte Mümtaz Soysal ve 
daha başkaları... Hepsinin kayıtları açıktır, il
gili fişlerinin fotokopileri bütün gazetelerde 
çıkmıştır. Bunu inkâr edecek bir tek insan yok
tur. 

Demek ki, bunlar içtimai hayatımızda çok 
menfi tesirler icra etmektedirler. Basın yoluy
la da bunu yapıyorlar. Dikkat ederseniz birta
kım basın, örfi idare ilân edildiği güne gelince
ye kadar en müstehcen, en müstekreh, en iğ
renç resimleri çıkarmaktan zerre kadar haya 
da etmiyordu, utanmıyordu da... Hâlâ da de
vam ediyorlar; genç, körpe dimağları zehirli
yorlar. Onlarda seks hayatının, cinsi hayatın 
erken inkişafını temine çalışıyorlar. Babıâlinin 
(bu anaç ve kart mason ağalarına da «dur» de
mek zamanı gelmiştir. Artık bu müstehcen neş
riyatlarına devam etmemeleri lâzımgeliyor. 

Bakarsınız en ciddî olarak gördüğünüz 
yüksek trajlı bir gazetenin ikinci sayfasının 
köşesinde namuslu bir muharririn yazısı için o 
gazete satış yapar. Bakarsınız «Bulvar Gazete
si» kadar kıymetsiz ve âdi gazete, cinsî haya
tı teşvik, birtakım sansasyonel haberler verdi
ği için efkârı umumiyece benimsenmeye kalkı
lır. Bunları da önlemek vazifemizdir, işte, bun
ları da sevk ve idare edenler mason locaları
dır. Milletlerarası, beynelmilel Yahudiliğe 
Ibağlı olan mason localarıdır. 

Her milletin iktisadi hayatında da gayet 
tahripkâr tesirler icra etmektedir. Milletlerara
sı Yahudilik ve ona bağlı masonluk milletleri 
mütemadiyen borçlandırmak siyaseti takibct-
mektedir. Alman borç paraların millî menfa
atlere uygun olarak değerlendirilmesine mani 
olmaya çalışır. Milletlerin millî varlığını mü
dafaa ve hayatiyetini muhafaza edememesi 
için büyük gayret gösterir. Bunun iğin de mil
letlere her şeyden evvel lâzım olan ağır sana
yiin, harb sanayiinin İmrulmasmı enlemeye 
gayröt eder. Nitekim, bizde de ağır sanayiin, 
haılb sanayiinin doğmamasının sebebi budur. 
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I Bugün millî varlığımızı muhafaza ve müdafaa 
I edebilmek için, hayatiyetimizi idame ettirebil

mek için elbette ki, kuvvetli bir devlet olmaya 
medburuz. Bunun da ilk şartı ağır sanayie ve 
harb sanayiine sahibolmaktır. 

Ne demiş bir şair : «Hazır ol cenge, ister 
isen sulhu salâh.» Cenge hazır olmalıyız, Sulh 
ve salâh istiyorsak. Elbette ki, bizim de millet 
olarak dünya barışma yardım etmek en büyük 
arzumuzdur. Milletlerarası bir menfaat muva
zenesine dayanan, milletlerin birbirlerini istis
mar etmiyen bir sistemin tatbik edilmesini biz 
de büyük bir millet olarak canı gönülden iste-

I riz. Ancak, buna rağmen senelerce Türkiye'de 
harb sanayii ihmal edilmiştir, ama nerelere pa
ralar verilmemiştir ki... Eğer her sene harb sa
nayiimiz, motor sanayiimiz için 25 milyon lira 
ayrılmış olsaydı, 1940 dan bu yana, İkinci Dün
ya Harbinin geçirdiği felâketlerden sonra edin
diğimiz tecrübe bizi bu yolda millî bir intibaha 
getirmiş olsaydı, o zaman biz de ağır harb sa
nayiini temin ve tesis için yiyeceğimiz günlük 
iki kabın birini dahi ona vermek lüzumunu 
hissederdik, ama maalesef bu da olmadı. Ne
reye verdik? Bize lâzım olan Devlet Bale ve 
operasına. Harb etmek için motor sanayiimiz 
olmasın, ama bale ve opera mektebimiz olsun; 

I her sene 35 - 40 milyon lira oraya verelim, za
rarı yok. 90 milyon liralık Kültür Sarayımız 
olsun; motor fabrikamız bulunmamış ne çıkar. 

I Tankımızı, topumuzu kendimiz yapamıyorimu-
I şuz ne çıkar... Balerinlerimiz, Devlet Tiyatro

muzun artistleri, Kültür Sarayının müntesip-
leri var ya, onlar mason localarını kandırır, 
tecavüzü bizim üzerimizden defederler değil 
mi? B'5yle bir hain mantık içinde mi mütalâa 
edeceğiz memleket meselelerini 

I Bakarsınız Sağmalcılar'da içme sularına lâ
ğım karışır kolera olur, vatandaşlar hastanla-
nır; ama mutlu bir Yahudi ve mason azınlığı 
istanbul'un sefasını sürer. Adalar onların, Be
yoğlu onların, sular onların... Şimdi Ankara'da 
susuzluktan yanıyor, istanbul'da susuzluktan 
yanıyor. Ne ehemmiyeti var. Yanan Kültür Sa-

I rayı olmasın, Devlet Bale ve Opera Mektebi ol-
I masın. Susuzluktan yanmışız, bundan ne çı

kar, gibi garip bir zihniyetin zebunu olarak 
yaşıyoruz. îşte dâva burada. 

Yabancı sermaye de Öyle tatbik ediliyor. 
I Yabancı sermayeyi biz nasıl tatbik ediyoruz 
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memlekette? Yabancı sermayenin tatbik şartla
rı vıar, ama bu tatbik şartlarını elimizin tersiy
le itiyoruz, ya ne yapıyoruz? Ooca - Cola... Ni
ye? Bizim millî meşrubatımız olmaz, yapama
yız. O halde Amerikan Yahudisine kapılarımı
zı açalım, milyarlarını katmerleştirsin, bizden 
isltdıfade etsin. Çünkü beynelmilel Yahudi ve 
mason böyle istiyorda ondan. Yahudi ve ma
son istediği için Ooca - Cola'ya ruhsat verili
yor. Ooca - Oola'ya bu memleketi düşünen ruh
sat veremez. 

Tulborg ne oluyor? Kini huna ruhsat veri
yor? Sebebi ne? Şimdi, bütün bunları millî bir 
zaviyeden, milliyetçi bir giözle görmeye mecbu
ruz. Bizim birtakım iktisadi meselelerimizi ko
münistler istismar ediyorlar. Komünist istis
marında da diyorlar ki, «Memlekette vurgun 
var, soygun var, sömürü var ve bunun düzeni 
var.» Bunu istismar ediyor komünistler. Biz 
niçin komünistlere imkân zemini hazırlamış 
olalım Komünistlere imkân zemini hazırlama
mak mecburiyetindeyiz. Komüniste diyeceğiz 
ki, «Hangi salhamız istismar ©diliyor, çık, gös
ter.» O gösteremiyeoek. O halde ya Moskova'
ya gideceksin, ya Pekin'e diyeceğiz. 

işte bunu söylemek için sanayi hamlesi yap
maya meoburuz. Refahı tabana indirmeye mec
buruz. Müreflfeih Türkiye böyle kurulur. Mü
reffeh Türkiye mason ve yahudi saltanatını te
min etmekle kurulmaz. Bunu böyle bilelim. 

Dikkat ediniz, Türk'ün zekâsı her şeyin üs
tündedir. Biz üstün ırk nazariyessine bağlı in
san değiliz, ama büyük ve kahraman bir mille
tin evlâtlarıyız. Avrupa'ya adaleti, insanlığı gö
türen bir milletin evlâtlarıyız. Avrupa barbar
lığının üzerine aziz milletimizin insaniyet örtü
sünü örtmüş bir milletiz. Viyana kapılarına ka
dar uzanan ordularımız asmanın çubuklarına 
bedellerini fazlası ile bağladı da üzümünü öy
le yedi. önce parasını bağladı. Neden önce pa
rasını bağladı? Belki üzümünü yerken ölürsem 
parasını çıkarıp celbimden asmaya bağlıyamam 
diye düşündü de ondan, önce parasını bağladı, 
Sonra üzümünü yedi. işte biz tarihin efendisi 
"böyle büyük bir milletin evlâtlarıyız. Ecdadı
mıza lâyık olmak mecburiyetindeyiz. Onun için 
her millete örnek olan bir milletin zekâsı da 
geri değildir. Zekâda da üstünüz, kabiliyette 
de üstünüz, insanlıkta da, hamiyette de, insan 

severlMe de üstünüz ve Avrupa'nın, Amerika'
nın örneğiyiz. Yine inşallah o hale geleceğiz; 
ama şimdi soruyorum: Neden Türkiye'deki 
9 600 ithalâtçının aşağı - yukarı % 90 ı Yahudi 
ve mason olacak? Bunun seöbeîbi ne? Neden ko
ta tahsis salâhiyetleri onlara yapılacak? işte 
bunun üzerinde de durmaya, eğilmeye mecbu
ruz. 

Dikkat edilirse Odalar Birliğinin Başkanlı
ğına devamlı olarak anaç ve kart masonlardan 
biri getirilmiştir. (Gülüşmeler) 

Evet sayın milletvekilleri, bu devamlı ola
rak böyle olmuştur. Hattâ bir tanesi; Sim En
ver Batur, «Saihibolduğum vasıfların en büyü
ğü masonluğumdur.» demiştir, diyebilmiştir. 

Şimdi, diyeceksiniz ki, bu 9 600 ithalâtçı
nın organizesine karşı Türkiye'de bir mücadele 
bayrağı açılmıyor mu? Açmak için, masonlara 
karşı, millî kuruluşlarımızın faaliyete geçmesi 
lâzım. Biliyorsunuz, Türkiye'de millî sermaye 
piyasası henüz teşekkül halindedir, teşekkül 
edememiştir henüz. Şimdi, bu 9 600 ithalâtçının 
Anadolu evlâdı olmasını temin, elbette ki, he
pimize düşen millî bir vazifedir. Mason locala
rının faaliyetine müsaade edeceğiz, onların bey
nelmilel yahudilikten aldığı talimatı gereğin
ce, milletimizi manen öldürmeye, iktisaden sö
mürmeye ses çıkarmıyacağız, ondan sonra da 
tutup; «Efendim onların istismarına karşı millî 
sermaye harekete gelsin.» diyeceğiz. 

Mücadele müsavi şartlar altında icra olu
nur. Bir taraf himaye görür, bir taraf ezilirse 
böyle bir mücadele verilmesi mümkün değildir. 

Almanya'da çalışıp, alnının teriyle kazanıp, 
Türkiye'ye tor an, freze tezgâhları getirmek is-
tiyen bir işçi, bir türlü döviz alamamıştır. Ona 
demişlerdir ki; «Git, Burla Biraderler1 bu işe 
l>akar, kota tahsis salâhiyeti onda, onun vasıta-
siyle getir.» O adam şunu söylemiştir: «O hal
de ben tekrar Almanya'ya döneyim.» Ağlamış, 
üzülerek tekrar Almanya'nın yolunu tutmuş, 
gümrükten de torna, tezgâhlarını alıp gerisin 
geriye götürmüştür. Eğer locaların himayesin
de olsaydı, eğer locaların işaret ettiği bir ma
son ticarethanenin tavassutunu temin etseydi, 
o zaman kendisini kurtarmış olacaktı. 

Dikkat ©diniz, Almanya'da yine Fort - pi
kap var, Türkiye'ye gümrüğüyle beraber 
50 000 liraya maloluyor; ama simidi Pört - pi-
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kapların sokulması, Fort - minibüslerin sokul
ması yasak edildi. Niye?.. Türkiye'de umum 
müdürlüğünü Bernar Nahum'un yaptığı Koç 
müessesesi var, ondan alacak 120 000 liraya 
50 - 60 000 liraya Türk işçisi dövizini eşya 
ya taJhvil ederek getiremüyecek. Dâva bu. işte 
şimdi TOFAŞ kurdular. Ora da yakudinin, 
masonun kontrolü altında. 

Şimdi biz, tutup da iktisadi bakımdan bir 
istiklâliyet iddiasında nasıl bulunuruz? iktisadi 
bakımdan bu, esaret midir, değil midir? Onu 
soruycrum alâkalılardan, bunu istirham ediyo
ruz. 

Demin dedik ki, ayrıca mason locaları bir 
de yan kuruluş temin ediyor. Yan kurulukları 
nedir mason localarının Rotary ve Lions klüp
leri. Bunlar da yan kuruluşları. Hani demin arz 
etmiştim, İsrail Hükümetinin turizm dolayısiyle 
dâıvet ettiği gazeteciler vardı ya, o gazeteciler 
arasında olan mason Rotary ve Lion!3 klüibü 
üyeleri için ayrıca toplantılar yapılacak diyor
du ya, işte orada bahsedilen Rotary ve Lions, 
Propeller klüpleri de beynelmilel yahudiliğm 
ve masonluğun yan kuruluşlarıdır. Türkiye'de 
doğmakta olan sermaye piyasasını, yahudilik 
ve masonluk lehine teşkilâtlandırma gayesi 
içimdedirler; yaptıkları hareket budur. 

Şimdi sizte bakınız, Rotary klübe, Lions 
klülbe ait bir yazı okuyacağım. Efendim, bu Ro
tary ve Lions klüplerinin anatüzüklerinin 2 nci 
-madde, 2 nci bblüm!ünide şöyle diyor; biraz son
ra bu maddenin çıkarıldığını da arz edeceğiz : 

«İyi hükümet ve iyi vatandaş nazariye ve 
itiyadını terviç ve teşvik etmek, cemiyetin me
deni, içtimai ve mânevi refahında faal bir rol 
oynamak.» 

Şimdi Rotary ve Lions klüpleri, mason loca
larının yan kuruluşudur, demiştik. Bu tüzük 
hükümete verildiği zaman, içişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği; «iBuradaki iyi hükümet ve 
iyi vatandaş nazariye ve itiyatmı terviç ve teş
vik etmek, maddesinden (iyi hükümeti) çıkarı
nız.» diyor ve çıkarıyorlar. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Rotary ve Lions 
klüpleri dünya milletleri içerisinde, iyi hükü
met, iyi vatandaş nazariye ve itiyadını terviç 
ve teşvik etmek hakkını nereden alıyor? Rotary 
ve Lions klüpleri diğer devletlerin içişlerine 
ne hakla müdahale ediyorlar? Bu anlaşılamı

yor. Sonra cemiyetin medeni, içtimai ve mâne
vi refahında faal rol oynıyacaklardır. Bunlar 
'bizim millet olarak mânevi refahımızda faal 
rol oynamıyorlar, bunların faal rolleri, millet
lerarası yahudiliğin, mason localarının refahını 
temin ediyor. Dikkat ederseniz masom locaları
na kayıtlı olanlarla, Rotary ve Lions klüpleri
ne kayıtlı olanlar aynı şahıslardır hemen he
men. Çünkü Rotary, Lions klüpleri mason loca
larına adam hazırlama kampı halinde faaliyet
te bulunmaktadırlar. 

Bunlar, Türkiye'de umuma yararlı cemiyet
ler haline getirilmişlerdir. Neden? İçişleri Ba
kanından onu da soruyorum; umuma yararlı 
cemiyet olarak bunları, hangi prensiplere uya
rak, kabul ediyoruz? Umuma yararlı olmaları
nın sebepleri nelerdir? İyi hükümet, iyi vatan
daş hazırlırvacaklarına inandığımız için mi bun
ları öylece kabul edeceğiz arkadaşlar? Bu müm
kün değil. Demek ki, masonlar yan kuruluşla-
riyle de, memleketimizde yeni teşekkül etmekte 
olan, sermaye piyasasını hâkimiyetleri altına 
almaya çalışıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, rica etsem ar
tık tamamlar imisiniz?.. 

HÜİSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Keseceğim. 

BAŞKAN — Hayır, tamamlayınız. 
HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 

Tamamlıyorum efendim. 
Şimdi sayın milletvekilleri, konuşmaya baş

ladığım andan itibaren, bu ana gelinceye kadar 
izah ve ispat ettiğim hususlar şunlardır : 

Masonluk, kökü dışarda olan milletlerarası 
yahudiliğe dayanmaktadır. Menşeini muharref 
Tevrattan almaktadır, o bir munevi tarikatıdır, 
kökü dışardadii'. Bımularm gayeleri; milletleri 
manen öldürmek, ikisaden sömürmektir, millî 
ve dinî hor türlü kıymeti tezyif ve tahrir et-
n^ktir, millî mefkureden loşlaştırmaktır. Bü
tün bunlar, senelerden beri, tecrübe edinilen 
hakikatlerdir, dünyanın her yerinde böyledir. 

Şimdi, artık bugün,, demokratik nizam içe
risinde, bunların hayatlarını devam ettirmeye 
rıza göstermek, demokrasiye, insan hak ve hür
riyetlerine hürmetsizliktir, kanunlara karsı say
gısızlıktır. Bunların mevcudiyetlerini, Anaya
sa ve Cemiyetler Kanunu içerisinde mütalâa 
etmeye imkân yoktur. Hukukî varlıkları hak-
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kında, Devletin en yüksek kademesine verilen 
rapordan sizlere üç fıkrayı okudum. Demek ki, 
bu teşkilâtla mücadele etmek zarureti vardır. 

Şimdi yeni bir Hükümet kurulmuştur. Bâzı 
arkadaşlar belki diyecekler; Hükümet üç ay
lıktır, İçişleri Bakanı yeni gelmiştir. Hükü
met üç aylıktır ama, çocuk değildir ki büyü
mesini bekliydim. Hükümet demek, memleke
tin meselelerini her yönüyle bilen ve bu mese
lelere kargı ciddî surette eğilon ve söylediğini 
yapan bir icra kuvveti demektir. 

Şimdi, örfi idare ilân edilir - edilmez ku
mandanlarımız derhal faaliyete geçtiler; bütün 
komünist yuvalarını bastılar, en azılılarını,, kır 
gerillâcılarını, şehir gerillâcılarını yakaladılar 
ve Kanunun, adaletin pençesine tevdi ettiler. 
Şimdi burada bütün bunların gıdalamnasına 
sebbeiyet veren mason locaları ayakta duruyor. 
Mason locaları hakkında Hükümet canibinden 
en ufak bir kıpırdama olmuyor, işte şurada 
iki - üç kilometre ileride duruyor, Çalışma Ba
kanlığının arkasında, balkonundan kos - koca 
kaim zincir inmiş bir bina -Tar; ihanet yuvasınır. 
mabedi ,fesat olacağının melanet yuvası, mason 
locası duruyor orada. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Neresi orası? 
HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 

Mason locası, Türk Yükseltme Derneği Tür
kiye Büyük Locası. Şimdi İçişleri Bakanı kalk
sın burada söz versin: «Derhal örfi idareye ha
ber vereceğim, şu anda takibat yaptıracağım» 
desin, tabutları, kuru kafaları, çengelleri, per
gelleri, gönyeleri, elbiseleri, ibadet tarzlarını,, 
hepsini elo geçirelim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Vakit kaybet
mezse. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Vakit kaybetmezse, oradan tabiî bir tarafa 
kaçırılmazsa. Bu ini basalım, buna nefes al-
dırmıyalım istiyoruz. Gensoruyu bunun için ver
dik. Biz, içişleri Bakanının şahsiyle alâkalı 
dsğiliz, vazifesiyle alâkalıyız elbetteki. İçiş
leri Bakanı kalksın desin; «Tetkik edeceğim.» 
Yok.. Zira, geçen sene 1970 Bütçesinde içişleri 
Bakanına sual sordum; «Tetkik edeceğim, ce
vap vereceğim, Türk efkârı umumiyesine açık
lamada bulunacağım.» dedi bu kürsüden. Ara
dan bir sene geçti, 1971 bütçesinde tekrar ha
tırlattık, ama yine vadinden hulfetti, sözüne 
sadakat göstermedi, ahde vefa göstermedi. 

Şimdi bu içişleri Bakanı da; «Tetkik edece
ğim, neticeyi alacağım veya bir Meclis soruştur
ması haline getirelim, tetkik edelim, henüz ede
medim.» gibi cevaplar vermesin, açık ve kati 
konuşsun. Hükümet olarak masonluğun yanın
da mısınız, değil misiniz? (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) onu ifade ediniz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bun'in ce
vabı Türkiye'de Hükümet düşürür. 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (Devamla) — 
Onu ifade ediniz, dâvanın mühim noktası ora
sıdır. Hükümet bunu açıklamaya mecburdur. Ya 
bu memlekette fiilî olarak mason hakimiyetini 
kabul edeceğiz, «Hâkimiyet kayıtsız şartsız mil
letin» değil, «masonlarındır» diyeceğiz veya 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin» ise bu fe
sat ocağının melanetlerine son vereceğiz («Bra
vo» sesleri). Açıkça bu ifade edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Meclis araştırmasiyle ne alâkası var bunun, 

tetkikatla ne alâkası var bunun? Bu melanet
leri bütün dünya biliyor, dünyanın her tarafın
da bu yolda neşriyat yapılıyor. Amerika'da ma
sonların isimlerini, resimlerini neşreden gün
lük gazeteler çıkıyor; meydan okuyorlar. Hen-
ry Ford'un yazdığı gibi «Amerika'yı beynelmi
lel Yahudinin tasallutundan kurtaracağız.» di
yorlar, onun mücadelesini veriyor Amerika. 
Biz de vereceğiz, biz de dünyaya bu yolda ör
nek olacağız, örnek olmamız da lâzımgeliyor. 
Onun için tekrar ediyorum*; içişleri Bakanı 
çıksın, açıkça ifade etsin; «Bumun kökünün dı-
şarda olduğunu kabul ediyoruz.» desin. Ediyor 
mu, etmiyor mu onu söylesin,.. Mücadele ede
cekse derhal Örfi idareye bu hususta gereken 
talimat verilsin. Evet, Örfi idare Hükümetin 
emrindedir, Örfi idare vazifesini derhal ve sü
ratle yerine getirecektir. Bundan katiyen şüp
hem yoktur, bu hususun ifade edilmesi lâzımge
liyor. 

Sayın milletvekilleri, bu masonluk mevzuu 
gündeme alındığı takdirde size, bu delillerime 
inzimam edecek çok daha fazla deliller takdim 
ve ars edeceğim. 

Onun için sayın milletvekilleri, gündeme 
alınması hususunda benimle beraber olacağınız 
ümidini taşıyorum. Gündeme alınmasında mah
zur olmıyacaktır; ğündeone almmasiyle, «Hâ
kimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.» hususu 
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bir defa daha bu Mecliste teşçil edilmiş olacak
tır. Bunu gündeme alalım, enine -boyuna ko
nuşalım; maddi refahımız, mânevi huzur ve 
saadetimiz millet olarak buna bağlıdır, bunu 
tahakkuk ettirmeye mecburuz. 

Sayın milletvekilleri; 
Deminden beri beni büyük bir sabır ve sü

kûnet iğinde dinlediniz. Hiçbir parti tefriki gö
zetmeden, Millet Meclisimi teşkil eden şu anda 
burada bulunan bütün milletvekili arkadaşla
rıma ayrı ayrı teşekkürü bir şükran borcu bi
lirim ve reylerinizin de, masonluk meselesinin 
gündeme alınması şeklinde tecelli edeceği inan
cı içinde kürsüden ayrılırken cümlenizi hür
metle selâmlar, Allah'tan muvaffakiyetler ni
yaz ederim. (D. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na iSayın tönsal, (buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

İsparta Milletvekili Sayın Hüsamettin Ak-
mumcu tarafından verilmiş, kökü dışarıda bir 
akım olan Masonlukla mücadele etmiyen İçiş
leri Bakanı hakkında gensoru laçılması hak
kındaki önerge üzerinde Demokratik Parti 
Grupunun görüş ve düşüncelerini açıklıyaca-
ğım. 

'Gerek siyasi, gerekse iktisadi ve sosyal ha
yatımız yönünden konu Ibüyük bir önem taşı
maktadır. Ta 18 inci Asrın başlarında Üçüncü 
Ahmet zamanında 'Türkiye'ye girmiş olan ma
sonluk, 18 nci Asrın sonlarında ve 19 ncu As
rın başlarında Üçüncü Selim devrinde kendi
lerinden bahsedilebilecek öneimÜ bir zümre 'ha
line gelmiştir. 19 ncu Asrın ortalarındaki Kı
rım Harbinden ısonra sayılarının büsbütün art
tığı görülmüştür. Tanzimatı ımütaakip Devlet 
hayatımızda kilit noktaları işgal eden mühim 
şahsiyetlerin büyük bir (kısmının mason locala
rına girmesi neticesi, masonluğun Devlet ha
yatımız üzerinde ve cemiyetimizin istikbalini 
alâkadar eden konularda büyük bir ağırlık ka
zandığı görülmüştür. 

İkinci Abdülhamit devrinde masonlarım fa
aliyetleri menedilmiş, buna rağmen Abdülha-
mit'in hal'ine kadar masonluk gizli olarak faa
liyetlerini sürdürmüştür. İkinci Meşrutiyet ve 
Albdiilhamit'in hallinden sonra ise, yeniden fa-
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T aliyete geçerek yönetime hâkim hale gelmiş 
I oldukları, özellikle 1909 - 1912 yılları arasında 
I masonluğun en önemli faaliyetlerini gösterdi

ği ve Osmanlı Devletine aşağı - yukarı bütün 
I müesseseleriyle el koyduğu tarihî bir gerçek

tir. 
Masonluğun Devlet ve millet hayatımıza hu 

kadar büyük lölçüde hâkim olduğu yıllarda ve 
3U yıllan hemen takibeden yıllarda uğramış 

I olduğumuz felâketlerin büyüklüğü çok düşün-
I lürücüdür. »Cemiyetimizin istikbali ve Türk 

Devletinin bekası bakımından mevzua ciddi-
I fetle eğilmek gerektiği kanaatindeyiz. 

I Cumhuriyetimizin kuruluşunu mütaakıp 
I 1935 yılına kadar Türk Mason Teşkilâtında ge-
I üşmeler olmuş, 'Türk 'Mason Locası birçok dış 
I ülkelerde yapılan büyük mason toplantıların-
I da temsil edilmiştir. 1929 da Türk Yükseltme 
I Cemiyeti ismini alan Türk (Mason Cemiyetinin 
I 1933 te tescil isminin Türk Yükseltme Cemiye-
I 'iti Türkiye Büyük Marıkı şeklini aldığını gö-
I rüyoruz. 
I 1935 yılında Atatürk'ün emri ve Hüküme-
I tin kararı ile Mason Locaları kapatılmıştır. 
I MÜasonlar, kendi tabirleriyle 14 yıllık bir uy-
I xuyu mütaaMp Atatürk'ün ölümünden 10 yıl 

sonra, 1948 lerden itibaren hayır işleri ve fik-
I rî çalışmalarla meşgul olacak teşekküller hüvi-
I yetiyle önce istanbul, sonra Ankara ve izmir'-
I le şubeler açmak suretiyle faaliyetlerine yeni-
I len ve açık olarak başlamışlardır. Atatürk'ün 
I ıtfason Teşkilââtını ortadan kaldırmasını niü-
I taakip, faaliyetlerini gizli, fakat tesirsiz bir şe-
I kilde devam «eden ve fakat aralarındaki tesa-

nüdü daima muhafaza eden eski masonlar bu 
yeni teşkilâtlara tekrar dâhil olmuşlar, cemi
yet hayatımızda oynadıkları önemli rolü de
vam ettirmek imkânını bulmuşlardır. 

I Dünya masonluğunun tarihi ise cok daha 
eskidir. Gizli bir cemiyet olması dolayısiyle ta
rihî gelişmesi karanlıktır. Rivayete göre, Ku
düs'teki Süleyman Tapmağının mimarı Hiram'a 

I kadar dayanır. En yaygın inanca göre ise, 
I 7 nci Yüzyıldan beri görülen loca teşkilâtiyle 
I doğmuş ve gelişmiştir. Açık fbir dernek olarak 
I faaliyeti ise 1717 de ingiltere'de olmuştur. Ma-
I sonluğun bütün dünyaya yayılmış olduğu ve 
I insanlık tarihinin akışına müessir 'olacak kadar 
I güc kazanmış olduğu bir vakıadır. Hattâ dün-
I yanın bâzı kudretli ülkelerinde devlet adam-
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lığı ve iktidara gelebilmek (için Mason olmanın 
şart olduğu inancını yerleştirecek kadar var
lık (göstermişlerdir. 

Memleketimizdeki 've dünyadaki masonlu
ğun kısaca tarihçesinden bahsetmemin sebebi; 
Devlet ve ımillet (hayatimiz bakımımdan mev
zuun önemini daha iyi ifade edebilmek içindir. 
Türkiye'de tilki asırlık bir maziye sahip, zaıman 
zaman Türk (idare teşkilâtına büyük ölçüde 
hâkim olmuş, siyasi, ekonomik ve sosyal haya
tımıza endirekt yollardan müdahale etmek im
kânını elde edebilmiş böyle bir cereyanım üze
nine Meclis olarak eğilmek ve meselenin içyü
zünü açığa çıkarmak elbette hayati bir önem 
taşımaktadır. Ancak, asırlar löteye kök salmış, 
gerek tarihimizde ve gerekse bugünkü hayatı
mızda siyasi ve idari önemli noktaları tutabil
miş ve ağırlığını hissettirebilmiş bir cereya
nın (hesabını bir gensoru önergesi münasebe
tiyle birkaç aylık Ibir Hükümetin içişleri Ba
kanından sormayı mevzuun ciddiyetiyle (müte
nasip görmüyorum. Konu evvelâ açıklığa ka
vuşturulmalıdır. Masonluk nedir, gayeleri ne
leridir, gayelerine varabilmek için neler yapar
lar? Bu suallere cevap verebilmek elbette ko
lay değildin*. 

18 mci Asırdan beri Mason Teşkilâtının her 
ceplhesi için birçok eserler kaleme alınmıştır. 
Buna rağmen Ibu eserleri (okuyanların mason
luk hakkında tam ve ciddî bir bilgiye sahibo-
labildikleri iddia edilemez, ilmî Ibir şekilde bu 
soruların izahını yapmak mümkün değildir. 
Çünkü üyeleri herşeyi Söylemezler. Masonluk 
hakkımdaki bilgilerimiz daha ziyade rivayetle
re ve anasonların cemiyet hayatımıza yaptıkla
rı teisirlere dayanmaktadır. 

Ortada bîr vakıa vardır ve o da; Mason
luğun gizli bir cemiyet olduğu, toplantılarını 
büyük bir gizlilik içinde yaptığı, üyelerinin 
gizli olduğu vâkıasıdır. inkâr edilemiyecek 
bir diğer hakikat da; Masonluğun beynelmilel 
olması ve kökünün dışarıda olması hakikati
dir. 

Türkiye ̂ deki Mason localarında bâzı sem
bollere ve armalara ımillî (işaretler koymak su
retiyle Türk masonluğunu millî bir müessese 
ıgibi göstermek yolundaki çalışmalar bu haki
kati örtmez. Zira Türkiye ̂ deM Masonların 
Beynelmilel Mason toplantılarında temsil edil

meleri ve oralarda alman (beynelmilel mahiyet
teki kararlara iştiraki ve üst Mason kuruluş
larının yabancı Mason kuruluşlarıiyle temas 
edebilme durumları Türkiye masonluğunun 
millilikten uzak olduğunun belgeleridir. 

Bütün faaliyetlerinde gizlilik olan ve bey
nelmilel mahiyeti olan (bu cemiyetin faaliyet
lerini açıklığa kavuşturmak, cemiyet hayatımı
za musallat olabilecek kötülükleri önlemek ba
kımından kaçınılmaz bir zarurettir. 

Masonik faaliyetlerdeki bu gizlilik neden
dir, halktan hakikatler niçin gizlenmektedir? 
(Birbirine yemin ile bağlanmış kişilerden te
şekkül eden, yalnız yeminli ve bir nıevi imtiyaz
lı şahısların vâki olduğu gayelere sahip toplu
lukların liçinde bulundukları teşekküle ne dere
ce zararlı (olduğunu ve bu teşekkülü yıkıntıya 
ıgötürdüğünü, 'Türk 'Milleti eski ve yeni birçok 
tecrübeleriyle gayet iyi bilir. B'öyle bir toplu
luğa bağlı azaların ıçoğu hayra hizmet ettikle
ri düşüncelerinde bile olsalar, 'hakiki gayeleri
ni ustalıkla gizlemesini bilenlerin 'elinde şerre 
çalışan birer ââlet olmaktan kurtulamazlar. 

İşte birbirine yeminle bağlı, yalnız imtiyaz
lı azaların vakıf olduğu gizli gayelere sahip bir 
cemiyet hüviyetindeki masonluğun Türk toplu
munda telâfisi gayrimümkün rahneler açtığı ve 
açacağı iddialarında büyük ağırlık vardır. 

Türk halkının büyük bîr ekseriyeti mason
luğu bir nevi dinsizlik olarak anlar; bu sebep
le de bu cemiyete iyi gözle bakmaz. Bundan is
tifade öden bâzı politika cambazlarının; milli
yetçi, vatanperver memleket evlatlarını, «ma
sondur» diyerek halkın gözünden düşürmeye 
gayret ettikleri çok görülmüştür. Bunun tersi 
de çok görülmüştür; mason biraderlerine daya
narak ikbal basamaklarına tırmananların hal
kın desteğini de sağlamak için mason olmadık
larını iddia ettikleri gibi. Politika hayatımıza 
bir vuzuh ve ciddiyet kazandırmak için mesele
nin üzerine bu yönden de Meclis olarak ve cid
diyetle eğilmekte fayda görürüz. 

Masonluğun gizli bir yaJhudi organı olduğu 
iddiası vardır. Siyon Hükümetinin kuruluşunda 
masonluğun öncü vazifesini gördüğü iddiası 
vardır. Masonluğun siyonizmin bir vasıtası ol
duğu ve yeryüzündeki bütün mason localarının 
millî olduMannı iddia etseler bile bilerek ve
ya bilmiyerek siyonizme hizmet ettiği iddiaları 
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vardır. Bu mevzuda vakıalara dayanan inandı
rıcı belgeler İleriye sürenler de vardır. Bu da 
mevzuun büyük önemini belirliyen hususlardan 
birisidir. Türk Milletinin bilmediği ve akıl er
diremediği tekmil bozguncu faaliyetlerin hep 
mason kanallarından geldiği iddia edilmektedir. 
Millî tesanüdü bozanların başında masonların 
bulunduğu çok söylenilmiştir. Tarihimize, ecda
dımıza ve mukaddes tanıdığımız her şeye karşı 
nefreti bize masonların aşıladığı iddiaları çok 
yaygındır. Bütün bu iddiaları açıklığa kavuş
turmak ve icabediyorsa gereken tedbirleri al
mak Meclis olarak tarihî ve kaçınılmaz bir va
zifedir. 

Bütün bunlar elbette birkaç aylık bir Hükü
metin İçişleri Bakanından beklenilemez. Mese
leye Meclisin el koyması ve araştırması gerek
lidir. 

İnsanlar arasında din, milliyet farkı gözet
meksizin sevgi yaratmaya çalıştığını ileri süren, 
milletlerarası bir dernek hüviyetimde gözükme
ye çalışan masonluk hakkında Atatürk'ün dav
ranışları da mevzuun önemini ortaya koyar. 
Atatürk, muhakkak M, masonluğun ne olduğu
nu, neler yapmak istediğini ve neler yaptığını 
gayet iyi biliyordu. Doğduğu Selanik ve gayet 
iyi tanıdığı Makedonya, tahsilinin bir kısmını 
yaptığı Manastır şehri masonluk faaliyetlerin 
en kesif olduğu bölgelerdi ve masonluk faali
yetlerde rol alanların ve önplânda görülenlerin 
büyük kısmı arkadaşları ve âmirleriydi. Bu va
satta Atatürk'ün masonların memleket kaderi 
üzerindeki faaliyetlerini ve gayelerini anlıya-
madığı düşünülemez ve masonluğu bu kadar ya
kından tetkik etmek ve anlamak imkânına sa-
hibolduktan sonra mason localarını kapatmış 
olması bu mevzuda Türk Devletinin kaderini 
elinde bulunduranlara yapılacak çok iş düştü
ğünün işaretidir. 

iSözlerimi bitirirken Atatürk'ün mason lo
calarının kapatılmasından sonra söylemiş oldu
ğu sözleri tekrarlıyacağım. «Ben çok iyi bildi
ğim ve tanıdığım bu masonları salâhiyetlerimi 
kullanarak hem de kendi nzalariyle yasak et
tirdim. Localarını kapattırdım. Beni sevenler 
ve kararlarıma değer verenler bu gayemi yarat
malıdırlar.» 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıra
larından «bravo» sesleri şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, başkaca söz istiyen 
olmadığı için Hükümet adına Sayın içişleri Ba
kanı, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İsparta Milletvekili Sayın Akmumcu'nun, 
Türk Yükselme öemliyeti hakkında içişleri Ba
kanının gereği gibi hareket etmediği, yani 
'kökü yurt dışında bulunan bir cemiyetin 
faaliyetlerinin yerek öemiyetler Kanununa, 
gerekse Anayasaya aykırı olması nedeniyle 
'hakkında tahkikat yapılmaması cihetliyle İç
işleri Bakanı hakkında gemsoru açılması hu
susundaki önergesini1 okudum ve kendilerinim 
bu cemiyet hakkımdaki izahını dikkatle din
ledim. 

Yüce Heyetinizce de pek iyi bil'inmiekte-
dir ki, Türkiye'de bir cemiyetim kurulması, 
Anayasanın 29 ncu maddesinde de işaret edil
diği veçhile, serbesttir. Anayasanın 29 ncu 
maddesinde, önceden izlin alınmaksızın ce
miyet kurulacağı .ve ancak kamu düzeni ba
kımından kanunla sınırlandırılacağı beyan 
edilmiştir, işaret edilmiştir. 

Yin8 hepinizin bildiği veçhile Oemiyetlier 
Kanununun birinci maddesi, kazanç maksadı
nın dışında ikiden ziyade kişinin bir araya 
gelmesiyle madeni haklara sahip herkesin 
cemiyet kurabileceğime işaret etmiş, ancak bi
rinci maddemin son fıkrası kanuna, ahlâka ve 
âdaba aykırı cemiyetlerin kunıTiiamıyacağuıa 
•bareıt etmiştir. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Dev - Genç de öyle kurulmuştu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
(Devamla) — izin verisiniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efen
dim. Sayın Bakan siz devam buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
(Devamla) — Şimdi blir cemiyetin tüzüğünün 
kanuna aykırı olup olmadığının tetkikimin, 
İçişleri Bakanlığının yetkisi dâhilinde olma
dığını Mu'hterem Heyetiniz pekâlâ bilirler. 
Çünkü, Cemiyetler Kanununun birinci maddesi 
esasen tüzüğün içişleri Bakanlığına veya şu
besi olmadığı takdirde vilâyete verilım&si ha
linde tüzel kişilik iktisabedeceğlni yazar. 
Binaenaleyh kurulan bu cemiyete, «'Senin 

— 431 — 



M. Meclîsi B : 142 4 . 8 . 1971 Ö : 1 

faliyetine müsade etmiyorum,» demek yetkisi 
içişleri Bıakanmıa ait değildir. Eğer cemiyet 
tüzüğü kanuna, ahlâkla laykırı bir cihet taşı
yorsa binanın kapatılması yetkisi Cemiyetler 
Kanununun 33 ncü maddesi gereğince adli
yeye aittir. 

Bu durum muvacehesinde tüzüğü kanuna 
aylkırı olmamakla beraber, eğer gayesi dışına 
taşımış ilse, o takdirde de yine mahkemieye 
tevdi olunur ve mahkeme, yapacağı inceleme 
sonucu kapatılmasına karar verir. 

iŞimdi Sayın Akmumcu, bidayeten gerak 
önergesiinde ve gerekse huzunınuzidıa arzu 
olunurdu ki, bu cemiyetin faliyetlerinin gaye
sinin dışıma taştığı hususundaki delileri ib
raz etmek suretiyle, içişleri Bakanlığına yar
dımcı olmak .suretiyle bu delillerini maıhıke-
nııeye intikal etikıebilmıefc imkânını bize ver
miş olsun. Şimdiye kadar dinlediğim, öteden 
beri söylenenlerin dışında bu cemiyetin faa
liyetine mahkemece ©on verilebilmesi için bir 
delilin meveudolduğunu göistermemektedir. 
Çünkü Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 ncu 
maddeleri esasen hangi cemiyetlerin kurula
mayacağını, 10 ncu maddesi ise beynelmilel 
maksatlarla teşkil olruniamıyacıağıını denmıeyan 
etmiştir. Yine biliyorsunuz ki, Cemiyetler Ka
nununun 28 nci maddesi gereğince bu fcuru-
ruluşlarm toplantılarına Hükümet komiseri 

V — GÖRÜŞÜLEN 

6. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN' — Şimdi efendim, gündemimizde 
Yüce Heyetinizin daha evvel aldığı karar gere
ğince Asayişe müessir bâzı fiillerle ilgili tasarı
nın müzakeresine devam ediyoruz. Sayın Ko
misyonun ve Hükümetin yerlerini almalarını 
rica ederim. 

Efendim Saym Komisyon temsil edilmiştir. 
iSayın Hükümeti, yetki belgesine haiz İçişleri 
(Bakanlığı Müsteşarı temsil etmektedir. 

Kaldığımız maddeden müzakerelere devam 
©diyoruz. İkinci maJddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Birinci maddenin (B) bendinde 
ısayılan hallerde; samlk veya hükümlünün teslim 

gönderilmektedir. Kanuna ve tüzüğüne aykırı 
bir faaliyet görülemediğinden dolayı hakkın
da bir işlem yapılamıaımıştır. 

Dolayısiyle içişleri Bakanı hakkında, bu ce
miyet hakkında tahkikat yahut da takibat ya
pılmaması nedeniyle gensoru (açılmasının gün
deme alınması yolundaki talebin kabul ediiüip 
edilmemesini; Yüce Heyetinizin takdirlerinize 
arz edenim. Saygılarımı sunarım. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sual sorabilir 
miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Soru soramazsınız efendim. 
Anayasa müsait değil. 

Efendim, Hükümet adına Sayın İçişleri Ba
kanı görüşmüştür. Bu suretle Sayın Akmumcu 
tarafından verilmiş bulunan gensorunun günde
me alınıp alınmaması ile ilgili müzakereler ta
mamlanmıştır. («Zilleri çalın Sayın Başkan» 
sesleri) 

Açık oyda olur efendim o. Zil çalınması İç
tüzüğe göre ancak açık oyda bahis konusudur. 

Gensorunun gündeme alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunacağım. Komünizm kadar zararlı 
ve kökü dışarda bir aşırı akım olan masonlukla 
mücadele etmiyen İçişleri Bakanı hakkında 
gensoru açılmasına dair olan önergenin günde
me alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemişıtir efendim. 

SN İŞLER (Devamı) 

l olmaları İçin yapılan ihtardan sonra P'ois veya 
ı jandarmaya karşı silâh kullanmaya filhal te-
l şebbüs etmeleri halinde ihtara lüzum olmaksı

zın silâh kullanılır. 
Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye 

müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar 
haklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum : Sayın 
Ülker, Sayın Aytuğ, Sayın Buldanlı, Sayın 
Akal, Sayın Özgüner ve Sayın Kürşat. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Grup adına söz işitiyorum. 

KADRİ EROGAN (Sivas) —• Bıen de grup 
ı adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz grup adına tatbika-
Î timiz gereğince grup yetkililerinin yazılı beya-
ı nı lâzımdır efendim. 
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KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Za
ten tevali ediyor. 

'BAŞKAN — Hayır, ben ettirmiyorum efen
dilim. iSureti katiyede grup yetkilisinin yazılı bir 
beyanı olmalıdır. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Varsa mesele yok. 
KADRİ EROGAN (Sivas) — Daiha evvel 

grup adına konuşmalar yapmıştık. 

BAŞKAN — Varsa mesele yok efendim. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Akışık, buyu

run efendim. 
Siz de Demokratik Parti Grupu adına söz 

istediniz değil mi Sayın Erogan? 
KADRİ EROGAN (Sivas) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
iSayın Akışık, hatırlatmak isterim; gruplar 

adına on dakika ile konuşmalar sınırlı idi efen
dim. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın Başkan, sayım 
milletvekilleri; 

Asayişle ilgili kanun tasanısmm ikinci mad
desinin bir özeliği vardır. Bu maddenin ha
zırlanışı, redakte edilişi hukuk ölçülerine uy
mamıştır. Malûmuâliniz İM fıkradan ibarettir. 
Birinci fıkrada, silâh kullanma şeklini ihtara 
talbi tutar; ikinci fıkrada da suçlulara yar
dımcı durumda olanlarım hangi hallerde silâh 
kullanma ile mıuhatabolacaklanmı izah etmeye 
çalışır. 

Maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen 
husus; aslında birinci maddenin içine girmesi 
lâzumıgelen bir husustur. Çünkü, bu madde 
tek başıma fıkra olarak ele alındığı zaman, 
ihtarım yalnız bu madde ile ilgili kaldığı, birin
ci maddenin ise ihtarsız olarak - muhtelif cel
selerde muhtelif arkadaşların ortaya koyduğu 
tereddütleıi haklı çıkaracak şekilde- silâh 
kullanma gibi bir anlama geleceği ortaya çı
kıyor. Maalesef bunu, bundan evvelki celse
de telâfi etme imkânı varken, Sayın Komis
yon Sözcüsünün de bu lüzumu kabul etmiş ol
malarına rağmen, madde aleyhine konuşanla
ra âdeta bir nevi tecziye kastiyle bu teklifleri
ni geri aldılar ve Sayım Turıhangil'in de bâzı 
tutumlar içine girişi ve girenleri tasvibedişi 

bir nevi Başkanlık mahareti arasında kabul 
edilerek o da meseleye katılınca, ikinci mad
denin birimci fikrasımın vehameti şu anda önü
müze çıkmış bulunuyor. 

ihtar, ikinci maddenin medlulüne şüphesiz 
girebilecek hal değildir; yani mantık bunu böy
le kabul eder. Ama sadece mantık yolu ile, 
muhakeme yolu ile bunu çıkarmayı, bir nevi 
takdire tabi tutmayı kanun, kanun olarak ka
bul etmez, mümkün olduğu kadar açıklık ge
tirir. Sayım Komisyonun, kürsüye geldiğim 
sırada böyle bir noksanı hesaba katarak ikinci 
maddeye o şekilde bir açıklık getireceğini, bil
hassa birinci fıkrası itibariyle getireceğini duy
duk ve memnun olduk. Ümidederiz ki, bu te
re ddiiitleriimliz ortadan kalkmış olur. 

Yalnız ikinci maddenin ikinci fıkrasının bir 
tehlike arz ettiğini tekrar dikkatlerimize sunmak 
isteriz. Burada der ki: 

«Müsademe esmasında; sanık veya hüküm
lüye müsademede veya kaçmada yardımcı alan
lar haklarında da birinci fıkra hükmü uygula
nır.» Yani, hükümlüye kaçarken, müsademe 
ederken yardımcı olanlar ihtarlı olarak, eğer 
silâhlı bir karşılaşma gilbi an mevzuubahiıs ise 
ihtarsız olarak bir zabıta muamelesine mu-
hatabolacaklar. 

Bir kere dikkatimizi çeken nokta şudur: 
Asıl suçlu, bâzı himayelere mazhar olmuştur; 
eğer adına himaye demek mümkünse. Yani 
tevkif edilmiş olduğu halde riayet etmemiş, 
ilân edilmesine rağmen gelp teslim olmamış, 
dağa çıkmış ve asayişi bozmuş, buma rağmen 
zabıta ile karşılaştığı zaman bir ihtar şansına 
ıda sahibolJmuş, ihtara da riayet etmezse ken
disine karşı silâh kullanılmış. Fakat yardım
cı gibi görünenlerde böyle bir şans yek. O 
yardımcının oraya tesadüfen gelmiş olması, bir 
akrabalık saikasiyle gelmiş olması, bir merak 
ısâikasiyle gelmiş olması ve buna benzer birçok 
hallerle gelmiş olması mümkündür. Hangi 
halde, kalabalıkta bulunan insanların psikolo
jisi ve fiiliyatı itibariyle, hangi maksada hiz
met ettiklerini tesibit etme imkânı olmadığına 
göre, kullanılacak slâh, yardımcı olanların tü
müne teşmil edilen bir silâh oluyor. O şekilde 
ki, zabıtanın silâh kullanmasında karşıdaki 
kalabalığın silâhlı olup olimamaısı da hesaba ka
tılmıyor veyahut kalabalık silâhlı ise, haküka-
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ten yardımcı duımımda olmasına rağmen silâh
sız durumda olan bir kişinin varlığı mevzuu 
bahis ise, bu da hesaba katılmıyor ve asıl suç
lunun bu tasarı ile biraz sahiîbolduğu avantaj
larından mahrum edilerek bir silâhlı müdaha
leye muhaftabedilebiyor. 

Bunun mahzuru'evvelâ şurada : Bir aile 
'efradımca kütle hallinde sıilâh açılması daıima 
mümkün. Ayrıca, ülkemizde, birçok ülkeler
de olduğu güM meselâ üniversite hâdiselerin
de, okullarda, yani toplum bünyesini' ve psi-
kolojisiınli aksettiren birçok yerlerde bu tip 
davranışlarla karşılaşmak mümkün. 

Meselâ bir anarşistin veyahut bir anar-
şıilst kopyasının etrafında olup olmadıklarıma 
bakılmadan, emsalini ylinie yakın tarihimizde 
gördüğümüz üzene, bür binaya, o anarşistin 
(nıiansubolduğu topluluğun yardımcı olup ol
madığını takdir etme imkânı olmadan tümü
ne silâh kuıllanımıa imkânı bu ikinci madde ile 
önümüze çıkmış oluyor. 

İkincıi maddede yardımıcılık hususunda 
eğer silâhsız kiışıilere silâhın kullanılmıyaca-
ğına dair bir sarahat gietirilmek suretiyle ağır
lığı tehlikesi telâfi edilirse, diğer hususlara 
bir ıdereoeye kadar iyi1 niyetle;, li'vi gözle bak
mak mümkündür. 

İkinci maddenin s'lkinci fıkrasının hukuk 
açısından bir diğer mahzuru; bugüne kadar bi
limsel tarafiyle bütün hukuk literatüründe, 
hukukta ve cefada tanınmış olan bir te
şebbüs halimin bir nevi teşevvüşe uğratılma
ğıdır. Yüksek malûmunuz, bıir suçlu, diyelim 
ki, zabıta ile silâhlı bir çatışmaya girdiği an
da ona yardım edenler varsa, bu gibi halde 
hukuk anlayışında, hukuk dilinde, orada yar
dımcılık d'sğü iştirak hali vardır, o suçluya 
iştirak edilmiştir. ıŞiimdi burada bir yardım
cılık getiriliyor ve yardımcılık, iştirak hafaim 
gösterdiği cezalandırılma dışında yenli bir ce
zaya muhatap tutuluyor. Dolayısiyle ikinci 
maddenin ikinci fıkrası* ceza hukukunun bür 
nevi müesseselerinden birisi olan iştirak ha
ilinin tamamen ihlâl edilmesine ve dolayısiyle 
her iki halin de bir nevi teşevvüşle uğratılma
sına meydan veriyor. 

Şimdi, zabıtaya mukavemet etmek, yand 
karşı koymak, çatışmaya girmek hukuk niza
mında, Ceza Kanunumuzda zabıtaya muka
vemet olur. Mukavemette, ona her hangi bir 
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suretle, hele bilhassa silâhlı haliyle yardımcı • 
olanlar o suçun şierilkidirler, asli veya tfer'î an
lamda şeriki olurlar. O suçun şeriki olarak 
ne oeza göreceklerini de Ceza Kanunu1 tâyin 
letmiştıir. Şimdi biz, ikinci fıkrayı getiriyoruz 
ve diyoruz ki : «Müsademe sırasında; sanık 
veya hükümlüye müsademede veya kaçmada 
yardımcı olanlar haklarında da birinci fıkra 
hükmü uygulanır.» 

Eğer burada yardımcılık, sonra göreceğimiz 
dördüncü maddedeki yardımcılık anlamında 
ilse, onun da yine Ceza Kanununun 276 ncı 
maddesinin şümulünü ihlâl «den bir tarafı 
var. Eğer iştirak hali anlamında ise, zaten 
buraya girmesine mahal yoktur. 

BAŞKAN" — Sayın Akışık, süreniz doldu 
©fendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Süremizin de dolmuş olduğunu nazara alarak, 
şu hususu da söyliyerek sözlerimi tamamlamak 
isterim. 

Buradaki silâh kullanmanın asıl tehlikeli ta
rafı, üçüncü maddedeki - tasarı aynen kabul 
edildiği takdirde - verilen hudutsuz yetki haliy
le birleşmesi halinde hakikaten endişe yaratıcı 
vasfa girmiş olmasıdır. 

Silâhsız kişiler dahi eğer suçlunun etrafında 
ise veyahut ona yardım edebilecekse, hattâ 
yardım etmese bile, zabıta mensubunun değer
lendirmesi, takdiri eğer o makama tevcih edil
miş ise, bu takdirde o şahıslar için hayati teh
like yaratan büyük bir mesele oluyor. Çünkü, 
zabıta mensubu takdirini bu anlamda kullandığı 
zaman,, arkasında bu kanunun üçüncü maddesi 
vardır, üçüncü maddesinin zabıta mensuplarına 
verdiği yetki şöyle : Âdeta hiçbir tahkikata uğ-
ramıyacak, tevkif edilemiyecek, tahkikat adı 
altında aleyhine bir teşebbüse girişildiği za
man, tahkikat merciine, - ki bu savcıdır - sav
cıya diyecek ki, «Ben filân kanuna göre bu 
yetkimi kullandım» Savcı bu cevabı aldıktan 
sonra âdeta tahkikatı durduracaktır. 

Şimdi, zabıta mensubunun kafasında böyle 
bir yetki varken, bir suçlunun yakalanması gibi 
bir vazifeyi yerine getirmenin de kendisine 
verdiği inşirah varken ve hele bu gibi hallerde 
silâhsız dahi olsa silâh açma yetkisinin bu ka
nunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasından çı
karılabilecek olduğunu hesaba katmışsa, artık 
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bir sade vatandaş sınıfından olan jandarma 
erinin bir kütleye, kütlenin vasfına, hüviyetine 
bakmadan ateş açması mümkün olacaktır. 

Biz bu konuda, iştirak hali hususunu da 
hesaba katmadan, sadece hiç olmazsa silâhlı yar
dım kaydiyle fıkranın değiştirilmesini istirham 
eden bir önerge takdim edeceğiz. Tasvibederse-
niz ve saym Komisyonun da birinci fıkranın 
yeni redaksiyonu sırasında buna iltifat ettik
lerini görürsek zannederiz ki, artık üzerinde 
durduğumuz tereddütler ortadan kalkmış ola
caktır. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Erogan, Demokratik 

Parti Grupu adına buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA KADRİ EROGAN 

(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; görüşmekte bulunduğmuz kanun tasarısı
nın ikinci maddesinin birinci fıkrası aynen şöy
le tesbit edilmiş, : 

«Birinci maddenin (B) bendinde sayılan 
hallerde; sanık veya hükümlünün teslim olma
ları için yapılan ihtardan sonra polis veya 
Jandarmaya karşı silâh kullanmaya filhal teşeb
büs etmeleri halinde ihtara lüzum olmaksızın 
silâh kullanılır.» 

Muhterem arkadaşlar; burada silâh kullan
maya teşebbüs etmesi halinde, zabıtanın ihtar-
sız silâh kullanacağını hüküm olarak getirmek
tedir. Bir tahmin veya faraziye olarak; o an
da eşkiyanın silâhımı teslim etmek için silâhını 
eline alması dahi filhal teşebbüs telâkki edile
rek ihtara lüzum-kalmadan infasını kanunüeş-
tiiriyor. Onun için, çok zayıf bir ihtimal de ol
sa, faraza tasarıyı getirenler der ki; «Yani eş
kıyayı biz serfhesfc bırakalım, illâ jandarmayı, 
polisi öldürsün de omdan sonra mı polis silâhını 
(kullansın.» Bizıim kaslUmız o değildir. Biz diyo
ruz ki, Devlet dailma kuvvetlidir, Devlet daima 
hüsnümıiiyeltlidir, tedlbirlliıddr, üstün kuvvete sa
hiptir. Binaenaleyh, bübün bu vasıfları ve kud
retti ile fırisat kollayan insan durumuna düşerek, 
giörür görmez, ımadem ki ihtar etıbim, diye hemen 
isilâhını kullanıp ifna eıtmıeısi gibi mahzuru önle
mek için «filhal müsademede bulunmak» ibare
sini getirmek suretiyle zabıtanın ihtarına rağ
men yine de silâhlı müsademe yapmağa geçer
se o zaman hiç bir vicdani sorumluluk kalmaz. 
Binaenaleyh, ben Yüce Heyetinizden istirham 
ediyorum, dağ başında, her hangi bir şçikiMe 

beM de müdafaayı nefs havası içerisinde za
bıtanın onu öldürmeden teslim alması imkânı
nı ortadan kaldıracak bir hukukîlik vermeme
liyiz. Onun için biz diyoruz ki, buradaki 
«siüâh kullanmaya filhal teşebbüs etmeleri» ye
rine, «filhal müsademeye geçmek» suretiyle) 
bütün ihtarları hiçe sayarsa o zaman elbette 
ki, silâh kullanmak reddedilmez bir vakıa ola
rak karşUmmza çıkıyor. 

Birinci fıkradaki istirhamımız: «filhal si
lâh kullanmaya teşebbüs» ibaresi yerine «fil
hal müsademeye geçmeleri halinde ihtara lü
zum kalmaksızın müsademe yapar» dersek da
ha salim bir yol çizmiş oluruz. 

2 nci maddenin ikinci fıkrasına gelince ora
da da aynen şöyle diyor: «Müsademe sırasında; 
sanık veya hükümlüye müsademede veya kaç
mada yardımcı olanlar hakkında da birinci 
fıkra hükmü uygulanır.» 

Muhterem arkadaşlar, bu hüküm çok nâs-
betsiz bir hüküm olur. Sebep: Biz Silâhı han
gi şartlarda zabıtaya kullanma imkânı veriyo
ruz? Bir veya birkaç kaitıil suçundan tevkif 
ımiüzekkeresi ile veya arama müzekkeresi ile 
aranmakta olup silâhlı olarak dağa çıkıp, ora
da da lalettayin silâhlı olaraJk dolaşmak değil, 
filhal emniyet ve asayişi ihlâl ettikleri anlaşı
lanlar veya bir veya birkaç katil suçundan hü
kümlü veya mevkuf olup silâhlı olarak dağa 
çııkan ve asayişi f iilhal ihlâl ettiği anlaşılanlar 
olursa onları 10 günden az ve 30 günden çok 
olmamak üzere, Yüce Heyetlinizin kabul eltlfciği 
radyo ve televizyon da dâhil, ilân ettiğimiz ki
şilerle 6 ay veya 10 sene sonra da olsa zabıta 
karşılaştığı zaman yine de ihtar edecek, ihta
rı kabul etmezse silâh kullanılacaktır. Halbu
ki, bu çok tehlikeli bir fıkradır, Yüce Heyeti
nizin dikkatine arz ediyorum. Ormanlık bir 
köyde jandarma önüne kaJtmış, eşkiyayı bova-
lnyor. Sabahın alaca karanlığında veya akşa
mın ilk karanlığında veyahut gece. O anda 
kendini korumak için bir eve sığınan bir eş-
kiyaya karşı zabıta kuvvetleri derhal müsade
meye girişmiş, ev sahibi bihaber, hiçbir ilgisi 
ve illiyeti yok. O anda teslim olmasını emre
decek. içeride eşkiya silâhını dayamış. Silbel 
Erkan hâdisesi daha dün cereyan etti, Türk 
Devleföi bilmem miydi, topu ile, tüfeği ile bir 
anda imha ederdi, ama sabır gösterdi, basiret 
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gösterdi ve öldürmeden elde etti. Çünkü, Dev
lete yakışan budur. 

Binaenaleyh, böyle bilhassa dağ başında ce
reyan edecek hâdiselere ve şakilere müteveccih. 
bdr kanun hazırladığımıza göre, hiçbir günahı 
oilmıyan bir insan veya bir dul kadın kendi ba
şından belâyı atmak için «Amanı şu arka ka
pıdan çık» dedi, ilk görünüşte sanki eşkıyaya 
yardım ediyormuş gibi gelebilir. Onu, egkiya-
ya tanıdığımız haktan mahrum ederek, imha 
etmek, görülecek, duyulacak, işitilecek bir hü
küm olmaz. Bunu katbul etmemiz mümkün de
ğildir. Ama eşıkiyaya silâhlı olarak yardım 
ederse burada iradesi inzimam etmiştir, kendi 
fiilî hareketi ile Devletlin zabıtta kuvvetine kar
şı o da bir eşkiya gilbi harekete geçmiştir ve o 
da zabııta kuvvetlerinden gelecek tehlikeyi bi
le bile iradesiyle göze almıştır. Binaenaleyh, 
faunada tekrar okuyorum ve dikkatlerinize arz 
©diyorum: «]YDüsademe sırasında sanık veya 
hükümlüye müsademede veya kaçmada yardıan-
cı olanlar hakkında da birinci fıkra hükmü uy
gulanır» ibaresini kalbul eitmelk miümkün de
ğildir. Ancak, olsa olsa silâhlı olarak filhal 
yardım edenler hakkında da yukardaki fıkra 
hükmü icra edilmek suretiyle denebilir ve bu 
takdirde de masum pek çok vatandaşlarımızı 
hiçlbir suretle iradesi inzimam etmediği halde 
mağdur olmalarından kurtarmış oluruz. 

Her iki husu's'ta da birer önerge takdim et
miş bulunuyoruz. İltifat edilmesini istirham 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, 2 nci maddede 1 nci maddedeki esas 
tamamlanıyor. Yani 1 nci maddenin bir parçası 
loluyor bu 2 nci madde. «Birinci maddenin (B) 
bendinde sayılan hallerde; sanık veya hüküm
lünün teslim olmaları için yapılan ihtardan 
sonra polis ve jandarmaya karşı silâh kullan
maya filhal teşefbbüıs etmeleri halinde ihtara lü
zum olmaksızın silâh kullanılır.» 

(Burada bir defa yazılış olarak vuzuh ver
mek ihtiyacı var. Yukarda ilân suretiyle yapı
lan ihtar var. Biran için olsun insanin aklı ora
ya kaçabilir, onun için buna bir açıklık vermek 
lâzımdır. Bu ihtar oradaki «teslim ol» ihtarı
dır, yani karşılaştıkları zaman yapılan ihtardır, 

metindeki kastın bu olduğu anlaşılıyor. Filhal 
teşebbüs etmeleri halinde de silâh kullanılır, 
deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada bu 2 nci mad
denin tatbik edileceği şahıslar 1 nci maddede 
gösterilen şahıslardır; «ağır hapis cezasını ge
rektiren bir suçtan sanık olanlar.» Bu çok ge
niş bir kapsamdır. O suçu işlediği takdirde belli 
şartlar altında eğer silâhlı bulunursa, silâhlı ol
duğu nasıl tesbit edilecek, onu.da yönetmelik 
tesbit e'deoek. «Biz gördük, silâhlı idi» demek 
suretiyle mi olacak; birisine ateş ettiği zaman, 
«işte silâh var» mı denecek, yoksa silâhlı oldu
ğu farzedileoek bir vaka mı yapmış olacak?... 
Onlar şurada meşkûk. Ama İçişleri Bakanlığı 
mahallî zabıta kuvvetlerinden aldığı bilgiye 
göre tesbit edecek ve ilân edecek. Bunun Ana
yasaya aykırı olduğunu ilân etmiştik. Şimdi, o 
noktadaki fikrimiz mahfuz kalmak şartiyle bu 
maddeye ihtiyaç yoktur; çünkü, bir kanun an
cak bir boşluğu doldurmak için getirilir, yahut 
mevcut bir kanunu değiştirmek için getirilir. 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunumda sarih ola
rak şu durum için hüküm vardır : «Polisin va
zifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiilî 
mukavemette bulunulmuş veya taarruzla mü
manaat edilmişse..» İşte 2 nci maddedeki her iki 
ihtimali de Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
derpiş etmektedir. Böyle bir hükmün getirilme
sine lüzum yoktur. Yani çift hüküm getirmiş 
oluyoruz biz, tekrar etmiş oluyoruz. «Efendim, 
bunun psikolojik faydası vardır» denebilir. Ka
nunların böyle psikolojik fayda için getirilmesi 
bahis mevzuu olamaz. Orada açık hüküm var
dır; bu açık hüküm gereğince zaten polis ve 
jandarma tabancasına elini atan adama ateş 
eder, her zaman eder ve etmiştir. «Dur» diye ih
tar ettiği adam durmazsa ateş eder; Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanununda bu husus vardır, 
dolayısiyîe bu 2 nci madde fazladan konmuş 
oluyor. 

İkinci fıkradaki hükme gelince, bu hükmü 
kabul etmeye imkân yoktur : «Müsademe sıra
sında; sanık veya hükümlüye müsademede ve
ya kaçmada yardımcı olanlar haklaruıda da bi
rine1! fıkra hükümleri uygulanır.» 

Bir defa ceza hukukunun prensipleri içeri
sinde yardımcı olanlar zaten ceza görürler. Kim 
yardımcı olursa olsun mutlaka cezalarını görür
ler. Bu yolda Türk Öeza Kanununda ve diğer 
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kanunlarda hükümler vardır. Ayrıca bir başka 
hususiyet daiha arz ediyor; 1 nci maddeye tabi 
olurlar. Yardım edenler, ilân edilenler değildir,. 
Yani 1 nci maddedekiler ilân ediliyor, haber ve
riliyor, «teslim olmazsanız size ateş ederiz» de
niliyor. Fakat bu ilân edilmiş kimseye yarldım 
edenlere, - benden evvel konuşan Sayın Erogan 
arkadaşımız da ifade etti - burada ağır bir hü
küm getiriyoruz; hiç ilgisi olmıyan, İçişleri Ba
kanlığının tetkikinden geçmemiş, ilân edilme
miş - kanunun kabul şekline göre bir kimseyi 
de buna ithal ediyoruz. Buna kim yardim et
miş? Ne yapmış? «Müsademe sırasında; sanık 
veya hükümlüye müsademede veya kaçmada 
yardımcı olanlar...» Müsademe veya kaçmada 
yardımcı olan tâbiri gayet geniş bir tâbirdir. 
Burada benden evvel konuşan ve mesleği de 
idarecilik olan arkadaşımız gayet yerinde ola
rak söyledi. Evinin içine bir şaki girmiş, kendi
sini öldürüp öMürmiyeceği belli değil, canı teh
likede, bir yerden kaçmasını temîn ediyor. Her
kesin yapabileceği bir şey, hepimiz bunu yapa
rız, bizi öldürsün diye beklemeyiz, onu kaçır
mak isteriz. Bunu kaçırdı diye onun üzerine de, 
birinci fıkra hükmü uyarınca ateş edilecek. Bu
nun da kabul edilmesine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Ülker, 
tamamlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, bitiri
yorum, efendim. 

Değerli arkadaşlarım, anlaşılıyor ki, bir şe
yi tesMt etmek lâzım. Bizim namusumuzu, ca
nımızı, malımızı koruyan Devlet kuvvetlerini 
korumamız lâzımdır. Bunda hiç kimsenin tered
düdü olamaz. Daha iki gün evvel iki tan© jan
darmamız şehidolldu, şakiler iki jandarmamızı 
öldürdüler. Hiçbir milletvekili arkadaşımız, 
jandarma ezilsin, yok olsnn diyemez ve böyle 
bir düşünceye sahibolamayız. Tatbikattta birta
kım sıkıntıları olduğu da kesindir. Bu sıkın
tıları açık açık ortaya konulmalıdır ve o çare
ler aranmalıdır. Yani, bu kanunu çıkarırsak 
bu sıkıntılar mutlaka giderilir kanaatine kapıl
mamak, meseleleri ortaya koymak lâzımdır. 
Polisin jandarmanın sıkıntısı nedir, bunlar 
tesbit edilip tek tek çareleri bulunmalıdır. Eğer 
diğer maddelerde konuşmak fırsatı bulabilir
sem bunların 'bir kısmını anlatmaya çalışaca
ğım. Yani, çıkacak kanunun Devlete zarar vere

ceğini söylüyoruz. Devleti, tebaa ile Devleti 
idare edenlerin bir bütünü olarak kabul ettiği
mize göre, bu yanlış kanundan doğacak netice
lerden Türk Devleti, Türk zabıtası» Türkiye Bü
yük Millet Meclisi sorumluluk duyar. Biz so
rumluluk içerisinde, bunun yanlış olduğunu söy
lüyoruz. Yoksa, gereken tedbirlerin her zaman 
alınmasına taraftarız; ama «bunlar tedbir de
ğil» diyoruz. Bunun karşısında ne Sayın Bakan 
ve ne de say m Komisyon çıkıp da «Siz bunu 
söylediniz, ama bu böyle değildir, doğru söyle
miyorsunuz; doğrusu budur» diye bizi ikna yo
luna gitmiyoılar. Bendeniz kendi kendime «El
lerinde böyle deliller yok ki, çıkıp konuşmuyor
lar» diyorum. Yoksa çıkıp da anlatırlarsa hep 
birlikte bımun yanlış olduğunu anlarız; kendi
lerine iltihak etmek fırsatını buluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

ikinci madd'-de, «Birinci maddenin (B) ben
dinde sayılan hallerde; sanık veya hükümlü
nün teslim olmaları için yapılan ihtardan son
ra polis veya jandarmaya karşı silâh kullan
maya filhal teşebbüs etmeleri halinde ihtara lü
zum olmaksızın silâh kullanılır.» hükmü geti
rilmiştir. 

Bendim önce konuşan arkadaşlarım, bu mad
denin mahzurlarını belirtmek suretiyle bir hay
li derinlemesine bilgi vermişlerdir. Bendeniz me
seleyi tamamen değişik bir zaviyeden ele ala
cağım. 

Türkiye'de Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nu, Jandarma Kanunu ve Jandarma Nizamna
mesi gibi polis ve jandarmanın silâh kulalnma-
smı gerektiren halleri gösteren kanun metinleri 
bulunmasına rağmen Devlet arşivleri tetkik edi
lirse görülecektir M, bu tarihe kadarki yekun 
pek o kadar kabarık değildir. Şöyle M: 

Polis ve jandarmanın silâh kullanacağı hal
ler kanunda tadat ve tasrih edilmiştir; kendi
lerine bu yetki verilmiştir. Bu yetki kendilerine 
verilmiş olmasına rağmen Türkiye'deki adlî ar
şivlerde polisin ve jandarmanın adam öldürdü
ğüne dair dosyalar gayet az denilebilecek ka
dardır. Yalnız, bu konuda kanunun bir boşlu
ğu yoktur. Evvelemirde Polis Vazife ve Salâhi-
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yet Kanunu vardır, Jandarma Kanunu vardır 
ve bunlarla ilgili nizamnameler vardır. Türk 
Ceza Kanununun 49 ncu maddesi, meşru mü
dafaa halinde silâh kullanmayı gerektiren halle
ri tadat ve tasrih etmiştir. Bütün bunlara rağ
men,, her hangi bir mevzuat eksikliği bulunma
masına rağmen, bu ikanunun Parlâmentoyla geti
rilmiş olmasının mânası anlaşılamamaktadır. 

Aslında, mevzuatımıza katılmakta olan ka
nunların sayısı birçok tatbikatta umumi ahengi 
ve insicamı gün göçtükçe bozmaktadır, güçlük 
ve aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Kanun
lar ancak, açık ihtiyaçlara ve zorunMdara ce
vap verlmesi, yürürlükte olanlardan birbiriyle 
ilgili bulunanların ahenkleştirilip tek metin ha
line getirilmesiyle bir birliğe ve beraberliğe ka-
vuşturulabilir. Kanunlar yapılır, Parlâmentodan 
çıkarılır. Çıktığı andan itibaren de Türkiye'nin 
her tarafında mer'idir. Yalnız, bir de bunları 
tatbik edecekleri, kanunları uygulıyacak hâkim
leri düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bence meselenin en çetrefilli yeri bu
rasıdır. Bir olayda polis veya jandarma adam 
öldürmeyi gerektirecek silâhlı bir çatışma halin
de kaldığı takdirde adliyeye intikal etmiş mese
lede hâkim hangi kanunu uygulıyacaktır prob
lemi ortaya çıkıyor. GetMlen bu kanun, 1 ncd 
maddesinde gayet açık olarak «Polis, jandarma 
diğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı 
kalmak üzere..» kaydını getiriyor. Binaenaleyh, 
bu konuda Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 
Jandarma Kanunu, Polis ve Jandarma tüzük
leri mer'i bulunmasına rağmen bu kanun getiri
liyor ve bu kanun da adını saydığım kanunları 
yürürlükten kaldırmıyor. E, insaf! Hâkim bir 
olay için elbette ki, açık ve kesin olarak tadade-
dilmiş meltin ister. Bu durum karşısında hâkim 
hangisini tatbik edecektir? 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, vaktiniz doldu 
efendim. 

OMIEHÎMET AYTUĞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım konu çok mühim, eğer arkadaşlarım çok 
kısa olarak konuşmamıa müsaade ederlerse... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Çünkü 
bu konuda Umumi Heyetin bir kiisıtlama karan 
olduğu için konuşımanızm devamı hususunda 
aya başvuramam. Lütfen tamamlayınız. 

aVEEHMET AYTUĞ (Devamla) — Teşekkür 
©derim efendim. 

Mevzuatımızdaki bu dağınıklığı ardı ardına 
getirdiğimiz kanunlarla kenidi elimMe biraz da
ha artırmaktayız. Sadece Cumhuriyet devrinde 
çıkan kanunların sayısı 9 105 tir. Tüzüklerin sa
yısı bilinmemektedir, yönetmeliklerin sayısı ise 
20 ilâ 30 000 arasındadır. Mevzuatımızı uygula
mak durumunda bulunanların güçlüklerle kar
şılanmalarının asıl nedeni, mevzuatın sayıca çok
luğu ve çeşitliliği yanında, neyin nerede oldu
ğunun bilinmemesidir. Bu madde de neyin nere
de olduğunun bilinememesi gibi bir hüküm getir
mektedir aşağı -yukarı. Böylece uygulayıcılar 
eksik ve hatalı kararlar vermektedirler. Yürür
lükte olan kanunlardan birbiriyle ilgili ve bağ
lantılı olanlarının ahenkleştirilip tek metin ha
line getirilmesi şartiyle kanunlarımızın sayıca 
azaltılması ve daha kolaylıkla yararlanılabilir 
hale getirilmesinde büyük fayda vardır. 

Yasama organlarına getirilen kanunlar mut
lak bir ihtiyacın sonucudur. Bu tasarı, bir ihti
yacın değil, bize kalırsa kanunlarda bâzı eksik
liklerin bulunması nedeniyle, bunları ikmal 
etmek maksadiyle getirilen bir taşandır. 

Bu kanun tas;ansını bu Parlâmentoya getiren 
Hükümet, daha evvel Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununu, Jandarma Kanununu ve Nizamna
melerini birleştirip tek metin halinde huzurumu
za getirmiş olsaydı hem bu dağınıklığı kaldırmış 
olacaktık, hem de böylesine bir kanunu Parlâ
mentomuzdan geçinmiş olimıyacaktık. 

iSaygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Kara-
aslan, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHİMET KARAAS-
LA'N (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

'Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi
nin şu şekilde tesbit edildiğini görmekteyiz: 
«(Birinci maddenin (B) bendinde sayılan haller
de ; ısanık veıya hükümlünün teslim olmaları için 
yapılan ihtardan sonra polis veya jıandarmaya 
karşı silâh kullanmcıya filhal teşebbüs etmeleri 
halinde ihtara lüzum olmaksızın silâh kullanı
lır.» 

(Burada kıymetli görüşleırini ortaya koyan 
sayın arkadaşlanmız özellikle bu maddeyi sanki 
müstakil bir madde imiş gibi ele alıp bütün gö
rüşlerini bunun üzerine teksif ettiler. Tasannın 
tümü görüşülürken de arz eittiğim, gibi 2 nci 
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maddeyi 1 nci maddeden ayrı, başlıibaşına hü
küm ifade eden bir madde olarak mütalâa etme
ye imkân yak. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — O zaman ka
nun tekniğime aykırı olur. 

AHMET KARAASLAN (Devamla.) — Efen
dim, müsaade etseydiniz Komisyonun vermiş ol
duğu değişiklik önergesiyle kanun tekniğine 
uygun hale getirilecekti. Yine de zannederim 
(bir değişiklikle o ,hale getirmek imlkânı hâsıl ola
caktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Şimdi uygun, 
değil yani. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, müdahale etme
yiniz efendim, vaktimiz israf oluyor. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Şim
di, polis ve jandarma, hu kanunun şümulün© 
giren kimselere karsı silâh kuUanaibilme yetki
sini veren *bu 2 nci maddenin hükmüne daya
nılarak silâh istimal edilebilmesi için evvele-
tmiıide 1 nci maddede zikredilen unsurların 
mevcudiyeti şart. Nedir Ibu unsurlar? Tekrar 
mahiyetinde de olsa hir kere daiha testbitinde 
fayda var : Sanık, Mam veya ağır hapis ceza
sını gerektiren bir suçu işlemiş »olacak. Sadece 
böyle bir tsnat veya töhmet altında kalması 
da kâfi değil; bağımsız mahkemece hakkında 
verilmiş tevkif veya yakalama müzekkeresi ola
cak. (Diğer ıbir unsur: Bir Monde sadece idam 
veya ağır hapis cezasını gerektiren (bir suç iş
lese, hakkında tevkif veya yakalama müzek
keresi olsa, bu kanun ahkâmına göre yine zabı
tanın hu şahlsa karşı hir müsademe halinde da
hi silâh kullanması mümkün değil. Belki Polis 
Vazife ve Selâhiyeıt Kanununa göre nefisi mü
dafaadan dolayı kullanabilir. 

Bütün bunlarla 'da, yani fiili ağır hapis ve
ya idam ©ezasını gerektiren (bir suçu işlemekle 
de kalmıyacak: Silâhlı olarak emniyet ve asa
yişi tek başına veya toplu olarak ihlâl edecek. 
Ondan sonra hu durumu teslbit edilecek, Ba
kanlıkça her türlü yayın vasıtasiyle bu duru
mu ilân edilecek; «Şu, şu suçlardan dolayı ara
nıyorsun, durumun şudur; eğer bu fiillerin sa
nığı isen gel Türk adaletine teslim ol, bağım
sız mahkemeler önünde bunun hesaJbını ver.» 
denilecek. Yani, Devlet Olarak, Devletin hü
kümranlığının bir icabı olarak biz, suçluyu 
takiroetme, yakalama imkânını Devlete tanı

mazsak fbu memlekette hiçjbir sahada nizam sağ
lamaya imkân yok. 

10 günden az, 130 günden fazla olmamak 
şartiyle verilen bu müddet içinde sanığın tes
lim olmaması halinde - ki, bu da kâfi değil - za
bıta kanuni görevinin icaJbı olarak bu şahsı ta-
kibetti ve karşılaştığı anda teslim olması için 
ihtarda bulundu. Sanığın, Ibu ihtara, (bu çağrı
lara rağmen teslim olması gerekirken, filhal 
silâhla mukabele etmesi anında ıda zabıta bu 
kişiye karşı silâh kullanacak... Arkadaşlar bun
dan daha tabiî, daha olağan "bir durum yok. 

Şimdi, arkadaşlarımız diyorlar ki, «Ortada 
Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu var, Jandar
ma Vazife Ve Selâhiyst Tüzüğü var; o halde 
(beyle bir kanunun lüzumu nedir?» Böyle bir 
kanuna lüzum ıda var, ihtiyaç da var. Bu tip 
kanunlar lüzum hâsıl olduğunda (her devirde 
çıkmıştır. Sayın Ülker arkadaşımın belirttiği
nin hilâfına, Cumhuriyet devrinde de bundan 
çok daha sert, rijit kanunlara ihtiyaç duyul
muş ve çıkarılmıştır. Bundan dolayı ne o dev
rin hükümetlerini, ne de meclislerini kınama
ya (hakkımız var. Bilâkis, (bu memleketin em
niyet ve asayişinin düzelmesi yolunda kendile
rine düşen vazifeyi ifa ettikleri için teşekkür 
ve şükran horcumuz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun, bir ihtiyaç
tan doğmuştur dedim. 

NURİ EROĞAN (istanlbul) — Tümü üze
rinde mi konuşuyorsunuz? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — 2 nci 
madde üzerinde görüşüyorum Sayın Eroğan. 

BAŞKAN — Efendim siz devam ediniz lüt
fen, siz de müdahale etmeyiniz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bu 
ihtiyacın nasıl hir 'ihtiyaç olduğunu anlamak 
için gazetelerin asayişsizlik havadisleriyle do
lu olan sütunlarına bakmak kâfidir: «Sekiz, on 
kişinin kaatili...» Yani sekiz kişinin, on kişinin 
canına kıyan kimse... «Yeni temin 'ettiği silâhın 
gücünü hiçbir sebebolımaksızın insan vücu
dunda deniyecek kadar canavarlaşan şahıs
lar...» Türk polıis ve jandarması (kendi men
suplarından şehüt verecek ölçüde müsademe
nin şartlarının ve unsurlarının tahakkuk et-
mssinıe rağmen müsademede karşı tarafı vur
duğu için takibata mâruz kalmıştır. Senelerce 
mahkemelerde sürünmüştür; erdir, terhis ol-
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anuttur,, bir başka yere gitmiştir, öküzünü, 
tarlasını satıp, mahkeme huzuruna gelip ifa 
ettiği görevim hesabına vermiştir. Bu kadar 
garip bir- anlayışı benimsemenin sebebinin ne 
olduğunu anlamak mümkün değil... 

Burnun yanında, ımâruz kaldığı bu tutumu 
arkadaşlarına; «Palan tarihte falan azılı şaki 
ile yaptığımız müsademe sonunda, Polis Va
zife Ve Salâhiyetleri Kanununun tesbit ettiği 
silâh kullanma yetkisinin unsurları, bütün 
şartlar, Jandarma Vazife ve Salâhiyet Tüzüğü
nün unsurları tahakkuk ettiği için silâh kul
landık, hattâ bir de şehit verdik; halen bu
nun hesabını vermek durumundayız, mahke
meye gelip gidiyoruz.» 'Şeklinde nakletmek su
retiyle diğer inzibat kuvvetlerinin , polis ve 
jandarmanın morali ve vazifeyi benimseme 
gücü üzerinde geniş tahribatlara yol açmış
tır. Öyle güçlükler hâsıl olmuştur k!i, jan
darma ve polisi benliımsiiysT-ek, üşüyerek vazi
feye sevk etmek imkânları tamamen ortadan 
kalkmıştır, idarecilik yapan, halen p<oüs ve 
j'andarma teşkilâtında âmir durumunda olan 
arkadaşlarımı bunu gayet iyi bilirler. 

Arkadaşlar, bütün mesiele, bu ımeımlekette, 
»emniyet ve asayiş düvelisin mi, düzelmesin mi; 
ıköıtü niyetli insanların, şakilerin kol gezmesi
ne müsait blir ortam mı yaratılsın,, yoksa bun
ların kökünü kazıyacak tedbirleri mi alalım, 
noktasında toplanmiaJktadır. Yüce Meclislin 
aksin* bir (kanaatte olduğuna asla inancım 
yoktur. Aksine, her (milletvekili arkadaşımJm, 
bu memleketin huzurunun tesisinde, bu meım-
ıleketfce ş!ekâvetin, emniyet ve asayişi ihlâl 
eden olayların kökünün kazınmasında bü
yük gayretöeri olacağı inancındayım. 

Sayın Eroğan'ın belirttiği gibi, 2 nci mad
denin biraz daha vuzuha kavuşturulması yö
nündeki görüşlere aynen katılıyorum, Bunun 
İçin de Sayın Başkanlığa değişiklik önergesini 
takdim etmiş bulunuyorum. Bu değişiklik öner
gesine katılmanızı istirham «der, beni dinle
mek lûltfunda bulunduğunuzdan dolayı saygı
lar sunarım. 

'BAŞKAN — M'Uî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Tosyalı.. Buyurun. 

M. G P. GRÜPTJ ADINA HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Müzakeresini yaptığımıs tasarı, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları dâhilinde Devletin, Hü
kümetin, kanunun ve bunları temsil eden po
lis ve jandarma gibi emniyet kuvvetlerinin, 
vatanı yıkmak, milleti Folnuek, rejimi tahribet-
mek istıiyen eşkiyaya karşı hâkimiyetini ka
rar altına alan bir tasarıdır. 

iBir eşkiya düşünün ki; memleketi yıkmak, 
milleti bölmek, rejimi tahribetmıek suçlarından 
gıyabında idam cezası almış, hakkında savcı
nın tutuklama kararı var. Bu husus otuz 
gün müddetle ve Devlet radyosuyla ilân edi
liyor. Buna rağmen bu eşkiya polisin,, jan
darmanın karşısına çıktığı zaman silâhlı 
eylemine devam ©diyor. Bu takdirde bunun 
öldürülmesi: için- bir de müsaade mii alınacak? 
O, benim vatanımı yıkmak, milletimi bölmek, 
rejimimi! ve millî huzurumu tahribetmıek üiçin 
müsaade mi aldı? 

Elbette, bu meımlekette Hükümlet olduğunu, 
jandarma ve polisin Hükümeti ve kanunu 
temsil ettiğini, kanun hâkimiyeti olduğunu, po
lis va jandamlanın, o eşkiyanın alnına sıka
cağı kurşun ispat edecektir. 
İkinci madde gayet yerindedir. Hattâ geçen 

gün söylediiğilm gibi hafiftir. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — öyle ise öl

dürüldükten sonra bir de cesedini çiğnesin
ler. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İltifat bu-
yurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 

Madde sarahate kavuşmuştur. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
İHüsamettaın Basen* 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etnuiyenler... Kabul edilL 

mistir. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri var

dır, aykırılık sırasına göre okutacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan kanunun İkinci mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde dü-
zenlenımeısini! arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 
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Birinci maddenin (B) bendinde sayılan 
hallerde : 

a) Sanık veya 'hükümlünün teslim ol
ması için yapılan (teslim ol) ihtarından sonra, 

b) ÎPolis veya jandarmaya karşı1 silâh 
kullanmaya filhal teşebbüs etmeleri halinde 
âjste İhtara lüzum olmaksızın, 

Silâh kullanılır. 

BAŞKAN — Sayın önder, sizin önergemiz 
de tamamen aynı, değil mi efendim? 

KEMAL ÖNDER (izmür) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Beraber muameleye koyaca
ğım, okutmaya da lüzum yok. Sayın Kadri 
Eoragan'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Asayişe müesisr bâzı fiillerim önlenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının 2 nc!i maddesi
nin 1 nciı fıkrasında yer almış bulunan silah. 
kullanmada filhal teşebbüs etmeleri ibaresi 
yerime, filhal müsademlaye ©eğmeleri ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif 'ederim. 

Sivas 
Kadri Eroğun 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

'Tasarımın 2 ndi maddesinin 2 nci fıkrasının 
maddeden çıkarılmasını öneriyorum. Saygıla
rımla. 

içel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başjkanlığına 

Asayişe müessir fiiller hakkında kanun 
tasarlısının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
madde metninden çıkanüımasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Cevat Sayın'a ait önerge 
ide aynı mahiyette.. Birlikte işleme tabi tuta
cağım, okutmak lüzumu d!a yok. 

Sayın Hasan Ali Gülean'ın önengtesdni oku
tuyorum. 
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Yüce Başkanlığa 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önftenmeısi hak
kında kanun tasarısının 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının aşağıda arz edeceğim şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim. 

Antalya 
Hasan Âli G-ülcan 

Madde 2. — Fıkra 2 : Müsademe sırasında 
sanık ve hükümlüye müsademe ve kaçmada 
yardımcı olanların eylemleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde beş seneden on 
seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık'a ait önergeyi 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan asayişle ilgili kanun ta
sarısının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (mü
sademe sırasında sanık veya hükümlüye müsa
demede veya kaçmada yardımcı olan s'ilâMı ki
şiler haklarında da birinci fıkra hükmü uygu
lanır) şeklinde düzeltmesini saygı ile öneri
rim. 

Bitlis 
Kenan Mümltaz Akışık 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'ın ikinci önerge
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 2 
noi fıkrasında; müsademe sırasında sanık veya 
hükümlüye müsademede veya kaçmada ibare
sinden sonra, silâhlı olarak ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif*ederlm. 

Sivas 
Kadri Erogan 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tekrar sırasiy-
le okutup muamelelerini yapacağım. 

(Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Maddeye vu
zuh getirmektedir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeye vuzuh bakımından 
değil, Komisyonun hazırladığı metinden deği
şik bir şekil oluyor. 
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iGEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Efendim, yal
nız vuzuh getiriyor. Komisyonun kanaati, bu 
önergenin 'komisyonun hazırladığı metne vuzuh 
getiridiği yönündedir. Bu yönden katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,, Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Sivas Milletvekili Kadri Erogan'ın birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

.BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergieısini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(İçel Milletvekilli Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — KaMmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo

rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Açık oylamaya katılmıyan üye var mı efen

dim?. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası ge

reksiz bir fikra. Şu bakımdan : Ceza umumî1 

hükümlerinde esasen «yardımcı» deyimi kulla
nılmaz, ama «iştirak öden» denir. Yani iştirak
çinin alacağı ceza umumi hükümlerde gösteril
miştir. Böyle olmasına rağmen o ceza umumi 
hükümlerinden de daha taşarak bu kere yar
dımcı deyimini kullanıp huzura bu maddede 
getirilmek istenen nedir? 

Bu maddenin bu 2 nci fıkrası der ki; «mü
sademe sırasında; sanık veya hükümlüye mü
sademede veya kaçmada yarldımcı olanlar hak
kında da birinci fıkra hükmü uygulanır.» 2 nci 
maddenin 1 nci fıkra hükmü zaten bâzı üyele
rin çok açık bir şekilde söylediği gibi anonk 
1 nci madde ile tamamlanır. Bu 1 nci madde 
2 nci madde ile beraber anlaşılır dediklerine 
göre, o halde 1 nci maddeye bakacağız; yani 
yardımcı da öldürülür. 
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Arkadaşlarım, bu, ceza umumi hükümleri
ne göre çok taşkın bir hükümdür. Ancak, zaten 
1 nci madde ile 2 nci madde bir madde halinde 
anlaşılır demiş ollmak - bunu geçen oturumda 
komisyon da böyle izah efcti - zaten kanun tek
niğime aykırıdır başka ya, hele 2 nci maddeyi 
böylece 1 nci madde ile nazarı itibara alırsak, 
o halde 2 nci maddenin 2 nci fıkrası yardımcı
ya ölülm hükmünün infazını getiriyor. İnfaz bu, 
yani düpedüz öldürecek. 

Şimdi arkadaşlarım, kim öldürülecek? Yar
dımcı öldürülecek. Yani suça iştirak eden. Ama 
bu yardımcının, suça işjtirak edenin öldürülme-
Isinin takdirini kim yapacak? Geçen oturumlar
da da söylediğim gM, bunu hukuk bilgisi olmı-
yan bir jandarma eri veya çavuşu yapabilir, ya
pacak. Adam öldürmenin bütün neticeleriyle 
infazı oracıkta yapılacak. Kim bu yandımcı? 
Evvelâ bunun üzerinde duralım. Bâzı arkadaş
lar durdular. «Yardımcı» kime denir? Ceza hu
kukunun umumi nazariyatında «Yardımcı»nın, 
yani «iştirakçi» aıin tarifi nedir? Bunların üze
rinde uzun uzun durmak lâzımdır, 5 dakika
lık süreye bunların izahı sığmaz. Ancak şu ka
darını söyleyelim ki, bu madde böylece geçer-
se, şakiye bir tehdit zoru ile testi ile su taşıyan 
dahi «yardımcı»dır ve alnının çatısından öldü
rülür. Öldürülmeli midir? Arkadaşlarım, bu ka^ 
dar katı bir anlayış içerisinde Yüce Meclisin 
bu kanunu geçirmesine ihtimal veremiyoruz. 
Ama biz bunun bir yakadan savunmasını 
ıböyle yaptığımız zaman, bir değerli arkadaşı
mız çıkıyor, - demin Adalet Parti sözcüsü ola
rak konuşan arkadaşım - şöyle itham ediyor: 
«Şakilerin böylece dağ başında kol gezmesine 
talbiî ki mealen söylüyorum, aynen, yani zabıtla
ra geçtiği şekilde söyleyemem - taraftar mısı
nız?» Kim bunu diyen? Biz kanun tekniği ve 
hukuk görüşü ile bu kanunun geçmesine taraf
tarız. Bu kanunun, meselâ 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının 1 nci madde ile birleşmesi ha
linde bir manâ taşıyabileceğini söyleriz. An
cak, bu durum kanun tekniğine aykırıdır, çün-
ki bölmüşsünüz. 2 nci maddenin birinci fıkra 
siyle 1 nci madde olduğu gibi değerlendirildiği 
takdirde, hiç değilse 2 nci maddenin ikinci fık
rasının, «Yardımcı da öldürülür» fıkrasının, bu 
kanunun getiriliş sebebine, getiriliş esprisine.. 
ceza hukuku umumi görüş ve nazariyatına ay-
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kın bulunduğunu ve («yardımcı»nın tarifi) an
lamına da aykırı olduğunu işaret etmeye mec
buruz. Çünki, bu kanun geçtiği takdirde, ona 
tehditle ekmek veya testi ile su taşıyan bir ka 
dinin, bir jandarma eri tarafından öldürülme
sine mani olamazsınız arkada şiarım, 

Şimdi kasıt bu mudur? Yani. «yardım ede-
nide öldürelim» diye mi kanun getiriyorsunuz 
Komisyonun kastı bu mudur? «Yok efendim. 
bu değildir» diyorsunuz. Ama, bunun tatbikatı 
böyle olur. Tatbikatı böyle olursa bunu bu ka
dar göstere göstere, «Yok efendim, kanunun 
karşısına geçmeyin» diyorsunuz. Kanunun kar
şısına geçmiyoruz, ama Komisyon ceza nazari
yatının tüm karşısına getiriyorsa; biz görevimi
zi yaparız ve bu kanun da geçer, ama bu kanun 
herhalde garip bir kanun olur. 

«Yardımcı» nedir? «Yardımcı» suça iştirak 
edendir, cezacı bunu böyle değerlendirir. Ama 
suça derece derece iştirak vardır. Türk Ceza 
Kanunu iştirak edenlerin hepsini asli fail gibi 
aynı ölçü ve derecede cezalandırmıyorki... Türk 
Ceza Kanunu bunu böyle değerlendirmiyor da, 
dağın başmda ne derecede yardımcı olduğu ka
bili münakaşa olan, sadece tehdit ile bâzı fiil
leri yapmış olan şahsın iştirakçi veya yardımcı 
olduğu kabul edilse dahi, ona verilecek ceza bu
radaki 1 nci maddenin ihata ettiği öldürme fiili 
değildir, bunun infazı değildir. Ama bunun,, me
selâ tehdit ile su taşımış veya ekmek getirmiş 
bir kadının öldürülmemesi gerekirdi. Nasıl öl-
dürülmemesi gerekir? Bu madde, bu durumda
ki kimseyi öldürttürür. Bu madde dle siz, kurta
rıcı kabul ettiğiniz 3 ncü maddeye tatbikata 
sarılamazsınız. 3 ncü made ancak, bu kanunda 
yazılı olmayanın istismarında, savcının açaca
ğı takibatla filân veya falan şahısların mahkûm 
olabileceğini söyler. Ama, 2 nci maddenin ikin
ci fıkrasına öldürebilmek hakkını getirdiğinize 
göre, bunun istismarı bahis mevzuu olmaz. Bu 
kanunun tatbikatında her halükârda, ucundan 
kenarından fiile yardım etmiş - derecesi ne olur
sa olsun - bir iştirakçinin öldürülmesi 3 ncü 
madde ile suç kabul edilmez, ilen öldüğü ile ka 
lir. Ama sizin çıkarmak istediğiniz kanun bu 
değildir. Bu değildir, ama varsm bu kanun böy
le geçsin arkadaşlarım; bu olmaz; Anayasaya 
ters düşer, ceza nazariytına ve cezanın getiriliş 
esprisine, kanunun getiriliş esprisine de aykırı 
düşer, 

Bu bakımdan teklifimin kabul edilmesini ri
ca eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerge ile 
sayın Oevat Sayın ve sayın Reşit Ülker'in öner
geleri aynı mahiyettedir. Onun için bu üç öner 
geyi birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Komisyon ve Hükümet bu önergelere katı
lıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Katılmıyo
ruz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FE-
RÎT KUBAT — Katılmıyoruz efendim. 

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
maddeden çıkartılması hususundaki önergeleri 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir 

Açık oylama işlemi bitmiştir, oy kupalarını 
kaldırınız. 

Sayın Hasan Ali Gülcan'a ait önergeyi oku
tuyorum. 

(Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat)"— Katılmıyo
ruz 'Sayın Başkan. 

İÇIŞLER! BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FE-
RİT KUBAT — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık'a ait önergeyi 
okutuyorum : 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FE-
RtT KUBAT — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Kadri Erogan'a ait önergeyi okutuyo
rum. 

(Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'm ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Efendim, 
Komisyonda bu husus uzun uzun müzakere edil
miş ve ekseriyetle bu fikre katılınmamıştır. Ko
misyonun fikrini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FE
RİT KUBAT — Katılmıyoruz efendim 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılama
dı, tekrar rica ediyorum efendim. 

KADRİ EROGAN (Sivas) — Adalet Par
tisi Grupu Sözcüsü de kürsüden fikrimize işti
rak etmişlerdi, şimdi aleyhte oy veriyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, oylama sırasında lüt
fen görüşmeyiniz. 

Önergeyi kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş olan ve 
'Sayın Ahmet Karaaslan tarafından verilmiş bu
lunan önergedeki değişik şekliyle 2 nci madde
nin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma saatimizin 
bitimine 5 dakika kadar bir zaman kalmıştır. 
Diğer maddeye intikal ettiğimiz takdirde, hem 
maddenin müzakeresinin tamamlanması müm
kün olmıyacak ve hem de diğer maddelerin 
mevcudiyeti sebebiyle kanunun müzakeresi - da
ha önce almış olduğumuz karar dairesinde - baş
ka birleşimlere intikal edecektir. Bu kanunun 
görüşülmesine gelecek birleşimlerde devam ede
ceğiz. 

7. — 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayısiyle 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı ve 

• İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 385) (1) 

(1) 385 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
bu arada grup yöneticileri tarafından müştere
ken verilmiş bir önerge vardır. Bu önergede, 
saat 19,00 dan sonra, çok müstecaliyet arz eden 
ve gayet kısa olan, deprem bölgesindeki tek
nik elemanlara yüzde 100 zamlı ücret ödenme
si imkânını sağlıyacak tasarının görüşülmesi 
istenmiştir. Bu önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Saat 19,00 dan sonra, gündemin 26 ncı sıra

sında 385 S. Sayılı âfet bölgelerindeki personele 
yapılacak ödemelerle ilgili tasarının görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

Burdur Erzurum 
Nadir Yavuzkan Sabahattin Araş 

D. P. Grupu adına 
Sakarya 

Vedat Önsal 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz tasarının 
görüşülmesine, daha evvel de arz ettiğini gibi 
önümüzidleki birleşimlerde devam olunacaktır. 

Bu tasarı ile ilgili olarak Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümetin yerlerini almalannı rica 
ediyorum. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Bu ta
sarının tümü üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Zekeriya 
Kürşad tümü üzerinde söz istemektedir, isteği
nizi kaydediyorum. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ben de söz 
istiyorum sayın Başkan. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
daha evvel yazılı olarak söz almak için müra
caatım var efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının öncelikle 
görüşülmesiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünün 26 ncı sırasında yer alan, 
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«12 ; 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayı-
siyle bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü. 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Rapor ve gerekçenin okunması hususunda 
bir talep vâki olmamıştır. Tasarının tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlarımın isimlerini arz 
ediyorum. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak müracaatım var. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, siz daha önce Ka
nunlar Müdürlüğünden mi söz talebinde bulun
dunuz efendim?. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Size buradan 
yazılı olarak göndermiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kılıç buyurunuz 
efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (ISamsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; çok kısa ve birkaç ke
lime ile hu kanun tasarısının lüzumu hakkında 
füMrleriimi belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Memleketimiz bir zelzele bölgesi haline gel

miştir. Jeolojik yapısı da beyanlardan öğrenil
diğime göre budur. Buna göre, zelzeleye mâruz 
kalmış olan vatandaşlara Devletin ve milletin 
şefkat elini, maddi ve mânevi imkânlarını bir 
an aksatmadan, en seri vasıtalarla ve en fay
dalı bir şekilde uzatabilmesi elbetteki şayanı 
arzudur. Bu arzunun tahakkuku için, tabiî 
bir âfete, bir depreme mâruz kalmış vatandaş
larımıza zamanımda erişmek, zamanında müessir 
ve faydalı yardımları yapabilmek, mânevi sıkın
tılarını az dahi olsa maddi imkânlarla telâfi 
©dip, en kısa zamanda onları normal hayatları
na kavuşturabilmenin çabasını bu tasarı taşı
maktadır. Binaenaleyh, bu tasarının en çabuk 
bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. Bu ba
kımdan da sözlerimi kısa kesmek istiyorum. 

Bu bölgelerde özellikle Bingöl bölgesinde 2 
ay sonra iş ve inşaat yapmanın zorluklarını na 
sarı itibara alarak Hükümetin göstermiş olduğu 
müstaceliyete bizim Millet Meclisi olarak cevap 
vermemiz gerekmektedir. 

Bu bölgelerde imar ve iskân Bakanlığı em
rinde kurulacak olan inşaat örgütlerinde çalı
şacak olan âmme hizmetlilerine, yapacakları 
hizmetin ağırlığı, ehemmiyeti ve büyüklüğü kar
şısında, onları gayri muayyen saatlerde, saatle 
tehdildedilmiyen bir çalışma düzeninin içinde 
çalıştırabilmemiz için, onlara sağlanması lâzım-
gelen maddî imkânları bu tasarı getirmektedir. 
Ayrıca, bu tasarının getirmiş, olduğu imkânlar
dan istifade edebilmek içim, diğer bakanlıkların 
da bu istikamette yeni örgütler kurmak sure 
tiyle bu örgütü genişletmeden, tasarının kapsa
mına girecek şekilde, İmar ve iskân Bakanlı
ğınım kontrolünde (kurulmuş olan örgütte çalış
ma esası kabul edilmiştir, ancak tadadi mahi
yette de sayılmamıştır. Çünkü gerek Köy işleri 
Bakanlığının, gerek Enerji Bakanlığınım, gerek 
diğer bakanlıkların da burada örgüt kurmak 
suretiyle; her birimin bu imkânlardan faydala-
nalbilmesi için, sahayı genişletmemeyi de nazarı 
itübara alarak, özellikle imar ve iskân Bakan
lığı bünyesinde kurulacak olan inşaat örgütün
de çalışacak olam hizmetlilere Verilecek para 
olarak öngörülmüştür. Bu sarahata uygum ola
rak bu tasarının çıkmasında ve çabuklukla çık
masında fayda vardır kanaatindeyiz. Bununla 
şunu söylemek istiyorum ki, bütün zelzele böl
gelerimde vazife verilecek olan hizmetlilerim, 
âmme görevlilerinin İmar ve İskân Bakanlığı
nın kontrolümde çalışması bu tasarı ile temin 
edilmelidir. Aksi halde, bunu yanlış yorumla 
mak suretiyle, herkets kendisi orada bir örgüt 
kuracak olursa, o zaman oradaki hizmetlerin 
de; herkes kemdi kafasına, kemdi plânına, kem
di talimatıma göre yürüyeceği içim bir keşme
keş içine girmesi muhtemeldir. Binaenaleyh bu 
tasarımın getirmiş olduğu istikamette, bütün so
rumluluğun, diğer bakanlıklar personelinim de 
İmar ve İskân Bakanlığının emrine verilmesi 
suretiyle tertip ve tamzim edilmek bu Bakanlı
ğa yükletilmesini hizmetim çabuk görülmesi 
bakımından, sorumluların tesibit edilmesi bakı
mımdan ve vatandaşlarımızın. biran evvel mor-
mal hayata dönmeleri ve çekmiş oldukları mâ
nevi sıkıntıyı unutarak tekrar yuvalarıma ka-
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vuşmaları bakımından faydalı mütalâa etmek
teyim. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın ilhan (Elrsoy, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kü
tahya) — Sayın Başkan, çok ımuhterem arka
daşlarım ; 

Huzurunuza getirilmiş olan kanun tasarısı 
biran önce çıkarılması, hattâ şimdiye kaJdar 
çoktan çıkarılmış olması lâzıımlgelen çok mü
him bir kanun tasarısıdır. 

Haddizatında deprem bölgelerinde, hattâ 
sadece deprem Iböljgeleri demeyelim, bütün lâfet 
(bölgelerinde şimdiye kadar çalıştırılagelımekte 
olan elemanlara kararname ile yüzde 100 zam 
veriliyor idi. Huzurunuza getirilmiş olan bu 
kanun tasarısı, 1871 bütçesinin 16 ncı madde
sindeki bir fıkraya istinaden getirilmektedir. 
O fıkrada şöyle deniliyor: «insan, hayvanı ve 
(bitkilerle ilgili salığın hastalıklar ve tabiî 'âfet
ler gilbi fevkalâde hallerin vukuunda, bu halle
rin ^devamı süresince kanunla veya Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu •ödemeler yapılır.» 

Hükümet çok yerinde olarak, takdir ettiği
miz bir şekilde kanun (çıkarmak suretiyle ve 
(bunu daha da zaptırapta almak kayıt ve şar-
tiyle, biraz daha ileri gideceğim, komisyonla
rımızda görüşüldüğü şeklini de kısaca izalh et
meye çalışacağım, sadece ve Sadece âfet bölge
sinde fiilen gece - gündüz çalışan elemana inhi
sar 'ettirilmek kayıt ve şartiyle bu ödemeleri 
yüzde 100 değil, yüzde 100 e kadar yapma im
kânını sağlıyacak bir hüküm getirmek istiyor. 
Bundan evvelki tatbikat yüzde 100 idi ve ka
rarname ile idi. Şimdiki tatbikat ise kanunla 
olacak, yüzde 100 e kadar olacak ve sadece 
ve sadece münhasıran orada çalışan elemanla
ra verilmek suretiyle tatbik edilecek. Bu^iti-
fbarla grup olarak katılıyoruz ve biran evvel 
kanunlaşmasında zaruret görüyoruz. Bunu her 
şeyden önce, deprem (bölgelerinde sokakta, 
açıkta kalan vatandaşlarımızın bir an evvel 
yuvalarına kavuşturulması için zaruri görü
yoruz. 

Hürmetler öderim. 

BAŞKAN — Millî (Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Tosyalı. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA-
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Millî Güven Partisi Grupu olarak biz de 
bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını, böy
lece depremi, seylâp ve yangın gilbi tabiî âfet
ler (bölgesindeki zararları en kısa zamanda telâ
fi etmek için fiilen çalışan imar ve iskân Ba
kanlığının mensupları ile, aynı yende aynı ga
ye ile çalışan YSE ve Karayolları mensupları
na da, maaşlarımdan, gayrı, yüzde 100 e kadar 
para verilmesini memnuniyetle kabul ediyo
ruz. Gördüğümüz tatbikat bu olmadığı takdir
de, tabiî âfetler bölgesine yardıma koşan bu 
Bakanlığın mensupları ve diğer ilgililerin işte 
geç kaldığını teslbit etmiş olacağız. 

Kanun tasarısına müspet oy vereceğiz, (mem
leketimize hayırlı olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad. 
MEHMET ZEKERİYA (KÜRŞAD (Maraş) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Âfetler bölgesinde çalıştırılacak olan per

sonelin maaşlarına yüzde 100 e kadar ilâve ya
pılması ile ilgili olan bu tasarı ile, maalesef, 
memurlarımızın, hizmet erkânımızın daima üc
retle, 'para ile devşirime suretiyle hizmet eder 
hale getirilmesi giibi bir fena yola girilmiş olu
yor ve bu şekilde de fena bir çığır açılıyor. 
Esasen memleketimdzde memurlara, maaşlı 
zümrelere karşı yönelen - husumet diyeceğim -
havanın daha da derinleşmesi bu suretle müm
kün hale gelaniş oluyor. Ben şaJhsan Ibu tasarı
nın aleyhindeyim. Kendi acılarımıza, kendi 
yaralarımıza ücretle gidecek isek ve ücretle 
giden bir 'memurun da orada samimiyetle çalı
şacağı kabul edilmiyorsa, şahsan ben buna ka
tılmıyorum. Çünkü bu birçok suiistimallere 
yol açacaktır. 5 günlük mesele 10 günde biti-
rilmayecektir ve yaralar (hakikaten istenilen şe
kilde tedavi edilemiy&oektir. ŞaJhsan ben bu ilâ
velere katılmıyorum. Yeni Personel Kanunu 
âfetler bölgesinde çeşitli yerlerde çalışacak 
kimselere yeteri kadar imkânlar getirecektir. 
Bununla iktifa edilmesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
(BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına buyurunuz. 
0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUÖ 

(Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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12.5.1971 tarihinde Burdur'da ve 22.5.1971 
tarihinde Bingöl'de vukubulan deprem nedeni 
ile bu deprem bölgelerinde çalıştınlacak perso
nele yapılacak ödemeler hakkındaki kanun ta 
sarısı huzurumuzdadır. Olağanüstü şartlar içe
risinde çalışacak personele ödeme yapmak üze
re getirilen bu tasarı, beriden evvel konuşan ar
kadaşımın söylediği gibi, bu niyetle getirilen 
bir tasarı değildir. 

657 sayılı Kanun, umumi esprisi itibariyle 
yan ödemeleri tamamen kaldırmış durumdadır. 
10 güm ara ile meydana gelen Burdur ve Bin
göl depremleri yeni inşaat amirlikleri ve şanti
ye şeflikleri kurulmasını ister istemez zorunlu 
kılmıştır. Burada yoğun ve mesai tanımıyan bir 
çalışma yapılacaktır. İnşaat amirliklerine iste
nilen nitelikte personel bulmakta büyük güçlük
ler vardır. En büyük güçlük, 657 sayılı Kanu
nun -kaldırdığı yan ödemelerden gelmektedir. 
Personelin maddi yönlden tatminleri sağlanma-
'dığı için, personeli uzun süre bu gibi görevlerde 
tutmak mümkün olamamaktadır. Zira sabahın 
erken saatlerinden başlayıp, gecenin geç vak
tine kadar, normal mesainin dışında, ağır, yo
rucu şartların gerektirdiği bir mıntakada çalı
şan bir kimseye elbette maddi bir imkân ve 
maddi bir olanak sağlamakta büyük yarar var
dır. 

öte yandan, hizmet yerlerinin önemli bir 
kısimı köylerdedir. Hizmet görecek kişiler, yük
sek mühendisler ve teknik elemanlar şehirde 
naJhiye merkezlerinde, kaza merkezlerinde de
ğil, çoğu ile, bütün sıkıntıyı, bütün ağır me
şakkati içinde toplıyan köylerde hizmet göre
ceklerdir. Ulaşım olanağı sınırlı olan yerler, 
hattâ vasıtanın gitmediği yerler bu parayı ve
receğimiz teknik personelin çalışacağı yerler 
olacaktır. Bu suretle âfet hizmetlerinde görev 
alanlara, çeşitli mahrumiyetler yanında, yoru
cu ve yıpratıcı muhit şartlarını da katarsak, 
daha âcil, daha yoğun bir görev yapmaları için 
işbaşına gönderdiğimiz bu kişilere elbette k i 
bıügünkü mevzuatın dışında bir miktar fazla 
maddi olanak sağlamak yerinde olsa gerektir. 

Mevcut personelin iş kapasitesi üstünde bir 
gayreti, bir fedakârlığı isteniyor. Zira mevsim 
kışa doğru gelmektedir, süre azdır, işler çok
tur. Burdur ve Bingöl illeri kısmen, köyleri ta
mamen âfete mâruz kalmıştır. Bu durumda, bu 

kısa süre içerisinde çalışacak personelin, kış 
bastırmadan âfete mâruz vatandaşları iskân et
mek, yeni konutlara kavuşturmak için insan
üstü bir gayr'et sarf edeceklerini şimdiden ka 
bul etmek mecburiyetindeyiz. 

657 sayılı Kanun ile fazla çalışma ücreti, 
mahrumiyet yeri ödeneği, iş güçlüğü ve iş risiki 
gibi hususlar ve özellikle teknik elemanlara ve
rilmesi öngörülen çeşitli yan ödemeler tamamen 
kaldırılmıştır. Zaman zaman Maliye Bakanlığı 
tarafından, gerek Meclisimizde, gerek Senatoda 
yeni bir tasarı hazırlanacağı ve bu tasarının 
yakında Meclislere geleceği söylenmesine rağ
men, bu ana kadar bu fazla çalışma, mahrumi
yet zammı, işgüçlüğü riski gibi yan ödemeler 
her nedense gerçekleştirilememiştir. Bu neden
le âfetler bölgesinde eleman temininde karşıla
şılan güçlük ortadadır. Tasan işte bu boşluğu 
doldurmak için getirilmektedir. Yerinde bir ta 
sandır. Binaenaleyh, âfet mıntakalarmda çalış
tırılacak, kısa sürede âcil bir mesai istiyen bu 
maJhrumiyet yerlerinde çalıştınlacak kişilere 
verilmesi lâzımlgelen bu para çok görülmemeli
dir. Tasan her haliyle yerindedir. Halk Partisi 
G-rupu adına, tasanya müspet oy vereceğimizi 
arz eder, saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan, bu
yurun. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

(Burdur ve Bingöl ide 3 ay evvel meydana ge
len deprem âfeti sonumda halk büyük ölçüde 
açıkta kaldı. Eğer bu deprem bir kış ayında 
olmuş olsa idi, felâketin ne kadar büyük olaca
ğını değerli arkadaşlarım takdir edeceklerdir. 
Bereket ki, Tanrının lûtfu olarak, baharda oldu, 
ve önümüzdeki büyük inşaat mevsimine ras-
gelldi. 

Çok değerli arkadaşlanm, 
Bütün bu müspet taraflara rağönen îmar ve 

îskân Bakanlığı gerekli elemanı bulamadı, çün
kü Maliye Bakanlığından gerekli kadroyu ala
madı. Hattâ öyle sıkıntıya düştüler ki, İstişare 
Kurulu üyeliğine a'dam. tâyin ettiler, îstişare 
Kurulu üyeliğinideki adamı âfetler emrimde kul
lanma gibi dolambaçlı yollara gitmek zorunda 
kaldılar. 

Türkiye'de âfet oluyor; halk açıkta... Halk 
ev bekliyor, inşaat bekliyor, ama Maliye Ba-
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uğrıyan bölgeler adına şimdiden çak teşekkür 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — 

Hem acele çıkacak diyorlar, hem de söz alıyor
lar. 

BAŞKAN — Başkanlıkla ilgili bir husus 'de
ğil ef endim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Her külfet bir nimet karşılığı olmalıdır. Ko
münist bölgeler hariç dünyanın her tarafında 
fazla çalışan her insana mutlak ve muhakkak 
surette maddî imkânlar sağlanmıştır. Bu bakım
dan, deprem bölgesindeki, asapları bozulmuş, 
gerginleşmiş, sıhhatleri bozulmuş, her şeyini 
kaybetmiş kimselerin biran evvel huzura ulaşa
bilmesi ve orada çalışacak kimselerin çalışma
larını teşvik bakımından bu tasarı, şahsi kana
atime göre yerinde getirilmiştir, hattâ bugüne 
kadar çıkması lâzımgelirken çıkmamıştır. Ye
rinde bir harekettir, şahsan bunu müspet ola
rak karşıladığımı arz öder, âfet bölgesi olan 
Burdur ve Bingö^deki vatandaşlarımızın biran 
evvel huzuru ve sıhhatine kavuşabilmeleri için 
hayırlı uğurlu olmasını diler, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel-
mıişltir, okutuyorum : 

kanlığından kadro çıkmadığı için Îmar ve is
kân Bakanlığı elinde para olsa dahi inşaatları 
yürütemiyor. Bu büyük bir sıkıntıdır arkadaş
lar. 1327 sayılı Kanun eğer bu şekilde bir en-
geflileme meydana getiriyor ise, önce 1327 sayılı 
Kanunun alâkalı maddelerinin değişmesi lâzım-
gelir. Aksi halde, düşünün ki, kış aylarında 
meydana gelecek bir âfette îmar ve îskân Ba
kanlığının eli kolu bağlı kalacak ve büyük sı
kıntılar içerisinde âfet bölgesine eleman yollı-
yamıyacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Deprem çok kötü bir âfet, çok ağır bir âfet, 

tehlikeli bir âfet... Binalar yıkılıyor, kimisi gö
çüyor, kimisi göçmek üzere... Bu enkazın içeri
sine, göndereceğiniz eleman girecek. Ben gire
miyorum, ev sahibi giremiyor, halk giremiyor, 
ama göndereceğiniz eleman, o yıkılmak üzere 
olan tehlikeli binanın içine girecek; hasarı tes-
bit edecek. Herkesin rahat yaşama durumu içe
risinde olmak istemesinin yanında, âfet bölge
sine göndereceğiniz elemanın bu sıkıntısının 
karşılığında eğer kendisine bir fazla ödeme 
yapmazsanız, hiç kimse böyle bir yere gitmez. 

Bu bakımdan normal çalışmalara nazaran 
âfet bölgelerinde böyle tehlikeli görevlerde ça
lışacak elemanlara bir fazlalık verilmesinde; 
hem âfetin süratle önlenmesinde, hem de ihti
yaçların biran evvel karşılanması yönünden ha
kikaten fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
İnşaatlar kış basmadan bitirilmek zorunda

dır. Kışın basmasına aşağı - yukarı 3 ay kaldı. 
îmar ve îskân Bakanlığına bundan evvelki bir 
kanunla imkân sağladık; Yüce Meollis olarak 
'500 milyon liraya yakın bir para verdik. îmar 
ve îskân Bakanlığı bu para ile konutları yapa
cak, ama eğer eleman bulamazsa bu para ne işe 
yanyacak arkadaşlarım? Her gün 4 milyona 
yakın para harcamak zarureti var. 4 milyona 
yakın parayı harcamak için de, biran evvel ora
ya elemanların gitmesi ve bu parayı harcıya-
cak seviyede, kıymette elemanların orada bu
lunmasına ihtiyaç var. 

Bu bakımdan, biran evvel bakanlığın sıkın
tılarını giderecek olan bu tasarının Yüce Mec
lis tarafından kabulünü istirham ediyorum. Ar
kadaşlarımızın göstereceği alâkaya, felâkete 

ıSaym Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti
ni arz ederim. 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... 

SABAHATTÎN SAVCI (Diyarbakır) — 
Aleyhte... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Aleyhte... 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 
Oylamaya geçtim, aff edensiniz. 
Efendim, tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etraıi-
yenler... Kabul edimidir. 

Okunan önerge gereğince tasarının ivedilik
le görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Âfet bölgelerimde çalıştırılacak: personele yapı
lacak ödemeler hakkında Kanun 

Madde 1. — Afet bölgelerinde tmar ve Is-
Ikân Bakanlığınca kurulan özel inşaat örgütle
rinde fiilen çalışan kamu personeline, bu bölge
lerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuru
luşlardan aldıkları maaş veya aylılk ücretlerinin 
veya yevmiyelerinin 30 günlük brüt tutarları
nım % 100 ü ne kadar imar ve Isfcân Bakanlığı 
Bütçesinin ilgili tertiplerinden veya âfetler fo
nundan veya özel olaraik teşkil edilen âfetele il
gili diğer fonlardan ödeme yapmaya imar ve is
kân Balkanı yetkilidir. 

Bu ödemenin süresi Bakanlar Kurulunca tes-
bit ve gerektiğinde uzatılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, buyurun efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimiz zaman zaman tabiî âfetlere 

sahne bulunmaktadır. Bu yıl da gerek Burdur, 
gerekse Bingöl illerimizde haikikaten üzüntü 
verecek şekilde vatandaşlarımızı kaybetmiş bu
lunuyoruz. Mal ve can kaybı olmakla beraber, 
bunların telâfisi için de Hükümetin alâkası ve 
bu konuda bilhassa mevzuatta gereken boşluk
ları doldurmak için yardımı, ilgisi de müşahede 
edilmiş durumdadır. 

İşte 22 . 5 .1971 günü bu bölgelerde vukua 
gelen deprem dolayısiyle bu bölgelerde çalıştı-
rılacaik teknik personeli takviye edecek ödeme
ler hakkımdaki bu tasarıyı ve bilhassa bu mad
denin tedvini suretiyle Bakanlığın yapmış oldu
ğu hazırlığı memnuniyetle karşılamış bulunu
yoruz. 

Hakikaten, 4 ay süre ile, «bağlı bulunduk
ları kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylık 
ücretlerinin veya yevmiyelin 30 günlük brüt 
tutarlarının yüzde yüzüne kadar ödeme yapıla
bilir» şeklindeki hükmü, kanun maddesi haline 
getirmek ve grup sözcüsü arkadaşlarımızın da 
belirtitiikleri gibi; bunu, geçen yılki emsalleri 
göz önüne alarak bir mevzuata bağlamakta isa
bet vardır. 

Ancak, şunu belirtmek isterim ki; burava 
gidpoek personelin, bilhassa teknik personelin 
kaliteli, yetişmiş eleman olması ve Bakanlığın 
ımurakaJbesi altında ve en iyi verim sağlıyacak 
şekilde çalıştırılmasında büyük fayda vardır. 
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Seçim bölgem bulunan Diyarbakır'ın bilhas
sa Lice kazasında da bu depremden zarar gö
ren vatandaşlarımız mevcuttur ve bu husus Sa
yın Bakanlığın malûmudur. Hasar büyük ol
mamakla beraber, bilhassa Diyarbakır'ın Lice 
kazasının bâzı köylerinde depremin meydana 
getirmiş olduğu bir hasar mevcudolduğuna gö
re, burada çalışacak hasar tesbit heyetinin ve 
bununla beraber teknik personelin tatmin edi
lerek, ama hakkını vererek denetlemeli bir şe
kilde çalışmalarını temin bakımından bu kanun 
bir boşluğu kapatmış bulunmaktadır. 

Kanaatimce bu madde, aynı zamanda, - Bur
dur ili için her hangi bir şey söyliyecek deği
lim, ama - Bingöl ve çevresinde çalışacak per
sonele, mevsimin darlığı dolayısiyle kıştan önce 
süratle işlerin tamamlanması bakımından bir 
kuvvet, maddi bakı/mldan bir tatmin imkânı sağ
lamış olacaktır. Bu bakımdan tasarının bu mad-
deJsini uygun görüyor ve hazırlanmış bulunma
sından dolayı da Sayın Bakanı ve onun yetkili 
arkadaşlarını şükranla karşılıyorum. 

Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Savın Kılıç, buyurun. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlarım; bir hususu belirt
mek, bilhassa tatbikatta bir yanlışlık olmaması 
için açıklamada bulunmak istiyorum. 

îmar ve îskân Bakanlığı tarafından kurula
cak olan özel inşaat örgütünde şüphesiz Köy 
isleri Bakanlığı da, belki Enerji Bakanlığı da, 
belki Bayındırlık Bakanlığı da, beM Karayol
ları da, muhtelif bakanlıkların personeli de va
zife alacaktır. Bu vazife alacak olan personelin 
rantabî çalıştırılabilmesi için, işin çabuk görül
mesi bakımından idarenin bir merkeziden yapıl
ması aslölmalıdır. Aksi halde çalışma, iş plânı, 
îş teşkilâtlanması bakımından herkes kemdi ör
gütüne kendi emir yermeye kalkarsa, orada bir 
keşmekeş meydana gelebilir. Halbuki çalışma 
esnasında ve bu işlerin görülmesinin sonunda 
burada hesabı verecek olan imar ve iskân Ba
kanlığıdır. Binaenaleyh bu maddede bu örgü
tün, yani imar ve iskân Bakanlığı tarafından 
kurulacak özel örgütte vazife alacakların imar 
ve Iskan Bakanlığının koordinasyonunda çalış
masını buraya ilâve etmekte, hizmetin yürütül
mesindeki fonksiyon gasplarına, yani hizmet 
anlaşmazlıklarına, ihtilâflarına meydan verane-
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mek bakımından faydalı olacağı kanaatindeyim 
ve bu istikamette bir önerge de vereceğim. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efendim. • 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ge'tirilmiş olan tasarıda, «Deprem bölgesine 

gidecek olan memurların, maaş, yevmiye, üc
retleri % 100 artırılır.» deniyor. 

Personel Kanunu çıkarttık. Orada iş riski 
var, fazla mesai var, hayati tehlike tevlideden 
işlere verilecek ücretler var. Biz bu tasarı ile 
bu yolu açmış olursak, diğer hizmetlerde bulu
nanlar da, meselâ zirai mücadele veya hajyvan 
hastalığı mücadelesine giden memurlar da, 
«Efendim, biz de bulunduğumuz yerden ayrı
lıyoruz; gidip Karata, Erzurum'da mücadele 
ediyoruz, neden bize bu yevmiye verlilmi^r?» 
diyebilirler ve yemi bir çığır açılmış olur. 

Bu bakımdan ya harcırahlarını % 100, 
% 200 artıralım, yahut da hiç değilse, «Maaş
larının, yevmiyelerinin % 50 sini geçemez.» di
yelim ve bu hizmet yürüsün... 

Şöyle ki : 
Hakikaten 057 ©ayılı Kanunu tadil eden 

1327 sayılı Kanun, bilhassa teknik elemanlar 
bakımından yan ödemeleri kaldırmış. Günü
müzde bunun gerektiği müdafaa edületoıilir, bu 
savunuluyor. 

Bu böyle olunca, âfete uğrayan bölgelerde 
çalışanları hakikaten 1327 sayılı Kamunun kap
samında değerlendirmek mümkün 'değildir. De
ğerlendirmek mümkün lolmadığı gibi; âfet böl
gelerindeki çalışma saatlerinin fazlalığı ve 
mesainin çok ağır olduğu malûm. 1327 sayılı 
Kanuna g<öre veremediğimiz yan ödemeyi bura
da dolaylı olarak vermek gerekir mi, gerekmez 
mi .. Bir arkadaşıım der ki, bu fedakârlığı ica-
bettiren 'bir haldir, buna vermiyelim. 

Arkadaşlarım; şüphesiz ki, fedakârlığın öl
çüsü yoktur. Millet olarak deprem felâketzede
lerinin her zaman yanında olacağız; ama çok 
büyük (bir felâkete büyük bir kuvvet halinde 
katkıda bulunan bu teknik elemanların ve tmar 
iskân Bakanlığının elemanlarının insanüstü bir 
gayret içinde çalışımalarınıın 'para ile ölçüsü 
yoktur; fakat değerlendirmek gerektliğmde de 
«Bunların vazifeleridir, yapsınlar» demek ne 
hakkaniyete ve ne de onları teşvik bakımın
dan kanunun getiriliş esprisine uygun olmaz. 

Burada maddenin tedvininde üzerinde du
rulacak noktalar vardır. Meselâ, maddede «Özel 
inşaat» deyimi var. «'Özel inşaat» deyince, san
ki kamu inşaatları bunun içerisine ıgirmezmiş 
gibi geliyor. Bu kanunun bu maddesi üzerin
de münakaşa edenlerden değerli bir arkadaşım 
ile konuştum; özellikle tmar iskân Bakanlığı
nın deprem vesilesi ile getirdiği inşaat mâna
sını taşıyor ise de, bu «Özel inşaat» deyimi 
şeklinde durursa, kamu inşaatı bunun dışında 
imiş gibi anlaşılır. Onun içlin «Özellikle kuru
lan» mı demek lâzım, özellikle kurulduğunu 
belirten başka bir deyim mi kullanmak lâzım; 
bunu Komisyonun dikkatini çekmek isterim. 

ikinci bir hususun da sarahate kavuşması 
icaJbeder. 

Arkadaşlar «30 günlük maaşının brüt kıs
mının % 100 üne kadar 'ödeme yapılacaktır.» 
(hükmü var, ama tahmin ederim ki % 100 veri
lecektir. Ancak, yarım «Acaba niye % 100 ve
rilmedi de, % '60 verildi, % 75 verildi?» gibi 
münakaşaların muhatabı Bakanın kendisi veya 
Bakanlığı olabilir. Bu bakımdan bunu % 100 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Çalıştığı 
yeri biliyor musun canım? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ge
çen sene birçok deprem bölgelerinde yapıldı 
efendim. İçimde vicdanı olmazsa, Hazineyi ver
sen yine o adam çalışmaz dostum. Bunu bil... 
Her şey parayla olmaz. Yeter ki, içinde vicda
nı olsun, Allah'tan korkan adam olsun. 

Bu bakmadan bunu, % 100 değil de, ya % 50 
yahut da harcırahlarımın artırılması şeklinde ve
relim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 

Yok. 
TURHAN ÖZGtîmR (içel) — Var efen

dim, istemiştik. 

BAŞKAN — Ne vakit istemiştiniz efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — işaret etttaı. 
BAŞKAN —• Buyurunuz, şu halde efendim. 
Başka Söz i's'tiyen var mı efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Esas itibariyle kişisel olarak tasarının le

himdeyim, fakat bilhassa 1 noi maddenin üze
rinde durulmak ve sarahate kavuşturulmak 
için bâzı hususlara işaret etmek istiyorum. 
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veya % 75 olarak kesin bir şekle sokalım. Dep
rem bölgesinde çalışanlar da, «Acaba bizim bu 
çalışmamız % 75 mi, % 60 mı değerlendirile
cek» gM dalgalanana yapmaya vesile bırakmı-
yalımı; maddeyi % 100 olarak sarahate ka
vuşturalım, isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; kısaca arkadaşlarımızın 
bâzı tereddütlerini gidermelk üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bunlardan birisi; böyle bir kanuna ihtiyaç 
var mı?.. 

•Gerçi bu husus münalkaşa edildi; ama şun-
ları kısaca arz etmek isterim : 

Bu, özel bir ihtiyaçtan doğuyor. Gayet tabiî 
fevkalade bir haldir ve bu fevkalâde halin 
muayyen bir süre içerisinde karşılanması, 
vatandaşların normal hayata kavuşturulması 
zarureti il© karşı karşıya kalınnfâiktıdır. Bu 
fevkalâde halikı giderilebilmesi için, birtakım 
fevkalâde tedbirlerin de alınması ve normal 
nizamın dışına çakılması' zarureti vardır. 

Ayrıca, 657 sayılı Kamun ve malî hüküm
leri ihtiva eden son çıkardığımızı 1327 sayılı 
Kanun, bu fevkalâde hallerde, yıl içerisinde 
gayriilmelhuz bir hâdise karşiisında personelin 
istenilen istikamette, kolaylıkla sevkcdiIin&sIM 
temin edecek hükümleri taşnmıyor. Çünkü, bil
diğiniz gibi, bu kanunlar, 1327 sayılı Kanu
nun dinamizmini teşkil eden maddelerinin 
gözden geçirilmesi bütçe kanunlarının Meclis
lerde görüşülmesi sırasında bahis (konusu ol
maktadır. Yan ödemeler bütçelerle ayarlan
maktadır; kadrolar bütçelerin görüşülmesi sı
rasında tartışılmaktadır ve bütçe kanunla
rına eüdi cetveller halinde, maddeler halinde 
çıkarılmaktadır. Yııl içerisinde meydana ge-
lecelk fevkalâde hal dolıyısıyla icranın ko
laylıkla, süratle yetlk'Mni »kullanarak birtakım* 
tedbirleri alması zarureti vardır. Bir defa 
kanuni bu zarunetten doğuyor. Böyle bir yet
kiyi vermekte zaruret vardır. Gayet tabiî, 
yetkiyi alan kişiler bu yetkiyi kullandıktan 
sonra da yine MeclüsHene karşı sorumlu du
rumdadırlar. 

'Sayın arkadaşımızın işaret ettikleri ifejıci 
mesele; «özel İnşaat örgütü» tâbüri'dir. Bu tâ

birin içerisinde kamu inşaatı da dahil bulun
maktadır; fevkalâde hal dolayısiyle icranın ya
hut imar İskân Bakanlığının kuracağı ekip
ler ve örgütler anlamına gelmektedir. Burada 
bir tereddüt mevcut ise, «özel inşaat» tâbiri. 
nin çıGüanlmasında her hangi bir mahzur bu-. 
lunmamaktadır. 

Maddemin bu şekli ile kabulünü istirham 
ediyorum. Teşiekkür ederim. 

BAKAN — Efendim, madde üzerinde başka 
söz isteyen arkadaşıımız yok. 

Değişiklik önergelerine 'geçmeden önce, Sa
yın BaJkandan sorulsun iki soru vardır; Sa
yın Bakan, her halde madde üzerinde söz al-
mıyaeaksınız, yerinizden cevaplandırabilirsi
niz ; soruyu okuyorum : 

Aşağıdaki hususun imar iskân Bakam ta
rafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

«1. Burdur ve Bingöl'de vazife gören per
sonele buigüns kadar kararnameye müsteniden 
de olsa % 100 e kadar fazla ücret verilmekte/ 
midir?. 

2. Kararnameye müs'tieniden % 100 e ka
dar fazla ücret veriliyor ise, bu hususun kanun 
mevzuu yapılmasında ne gilbi zaruret vardır?.» 

Denizi 
Fuat Avcı 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN 
BABÜROĞLU — Burdur ve Bingöl'de görevli 
personele her hangi bir zam bugüne kadar ve
rilmemiştir. Bundan evvelki Gediz depremi 
döîayıısıyle personele kararname ile % 100 e 
kadar zam verilmiştir; fakat bunun uygula
masında birtakım aksaklıklar olduğu ortaya 
çıktığı için, biz bu konuyu daha disiplinli bir 
şekle sokabilmek için kanunlaştırmak isitiyacı-
nı duyduk. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Bakan

dan bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Afet, eğer imar 

iskân Bakanlığı bölge müdürlüğünün bulun
duğu bir böljgede cereyan etmiş olsaydı, şimdi
ye kadar o foolıge müdürlüğünün teknik ele
manları % 100 e kadar olan ilâve ödemeden' 
yararlanıyorlar mı idi?. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATlttN 

BABÜROĞLU — Bölge müdürlüğü bölgesinde 

— 451 — 



M. Meclisi B : 142 4 . 8 . 1971 O : 1 

eğer her İfangi bdr âfet olmamışsa, normal ma
aşlarını alacaklardır. Âfet olmuşsa ve bu gö
reve gediyorlarsa % 100 e kadar alacaklardır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) ~ Peki, bu kanun 
çıktığı aaman yine alacaklar mı?.. 

BAŞKAN — Yürürlük tarihi belirtilmiş. 
1 . 3 . 1971 den itibaren yürürlüğe girmiş ol
duğu kanun metninde var efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
o halde ilhami Beyim söylediğinin aksi oluyor. 

BAŞKAN — Buyurumuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 

BABÜROĞLU — Sayın Başkan, 1 . 3 . 1971 
iden itibaren fiilen çalışan elemıan varsa ala
caktır, fiilen çalışamayan da almıyacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlnııştır. 
Önergeleri okutuyorum: 

Sayın1 Başkanlığa 

1 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Manisa Burdur 
Mustafa Ok Nadir Yavuzkan 

«Madde 1. — Âfet bölgelerinde imar ve İs
kân Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın ko 
ordinatörlüğündeki özel âfet örgütlerinde fiilen 
çalışan kamu personeline...» 

Yüksek Başkanlığa 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan kanun ta 
sarısının 1 nci maddesinin başındaki «özel in
şaat örgütlerinde» kelimelerinden sonra «veya 
bu Bakalığm koordinatörlüğü altında» kelime
lerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

iSayrn Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 1 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

(Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
«Madde 1. — imar ve iskân Bakanlığınca 

koordine edilerek Burdur ve Bingöl'e gönderi
lecek personele Harcırah Kanununda gösterilen 
miktar % 100 artırılarak verilir.» 

İSayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 1 nci maddesi

ne aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Baışer 
«Madde 1. — Personelin alacağı ücret, ma

aş, ücret ve yevmiyelerinin % 90 sini geçemez.» 
Yüksek Başkanlığa 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan kanun ta
sarısının 1 nci maddesinin başındaki «Âfet böl
gelerinde» kelimelerinden sonra «Bayındırlık, 
Köy işleri ve» kelimelerinin eklenmesini ve 
1 nci malddenin bu değişiklikle kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Erzurumi Kastamonu 
kiyasettin Karaca Hasan Tosyalı 

'Konya İzmir 
İhsan Kabadayı Şükrü Akkan 

Kütahya Kastamonu 
Fuat Azmioğlu Orhan Denk 

İSayın Başkanlığa 

1 nci maddedeki «% 100 üne kadar» deyimi 
yerine «% 100» deyiminin kabulünü öneriyo
rum. 

(Saygılarımla. 
İçel 

Turhan ö&güner 

ıSayın Başkanlığa 

1 nci maddedeki «özel» sözcüğünün madde
den çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan öteıgüner 
BAŞKAN — EfenJdim, Sayın Ok ve Sayın 

Yavuzkan'm önergesini tekrar okutacağım. 
MUSTAFA OK (Manisa) — önergem hak

kında çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Belki Komisyon katılır efen

dini, o zaman söz hakkınız doğmaz. Komisyona 
sorayım, ondan sonra. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve Burdur 
Milletvekili Nadir Yavuzkan'm önergesi teîkrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 
hakkındaki mütalâanız?.. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu öner
gelerde iştirak ettiğimiz bir husus mevcuttur. 
Çok değişik ifade kullanıldığıı için bir kere da
ha gözdem geçirmek istiyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi şu önerge hak
kındaki mütalâanızı söyleyiniz, diğerlerini ve 
reyim efendim. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve Burdur 

Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor; Sayın Ok 
sizin söz hakkınız kalmadı, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Teknik 
hata oldu. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, usulümüzde böy
le bir şey yok ki. Komisyona veya Bakanlığa 
tercüman mı olmak istiyorsunuz?.. Anlıyama-
dım. 

ISayın Komisyon, bu önergeleri kısaca ince
lemek mi istiyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Bir kere daha okutsa-
nıız olur. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, yerimden kısaca izahta bulunayım. 

BAŞKAN — Olamaz efendim, mümkün de 

FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın Tosyalı'nm önergesini anlayamadık, Bir 
daha okumak mümkün mü?... 

BAŞKAN — Tekrar okuyalım efendim. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı nır 

önergesi tekrar okundu.) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sizden bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Benden bir şey soramazsınız. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Bakandan bir şey sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Sorabilirsiniz, ama Bakan ko

nuşurken veya konuştuktan sonra sorarsınız, 
M şimdi sayın Bakan da söz istemiyorlar. 

Önergelere geçtik efendim. 
Demin Umumi Heyetin kabul ettiği ve ko 

misyonun da katıldığı önergeyi yeniden oku 
tuyorum. 

(Manisa Milletvetkili Mustafa Ok ve Bur
dur Milletvekili Nadir Yavıızkan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
önergemi geri aldım. 

BAŞKAN — Bir dakika beyefendi, yapma
yınız rica ederim, ben sözümü tamamlıyayım. 

Şimdi sayın Tosyalı'nm önergesini yeniden 
okutuyorum. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Beyefendi, bira> 
evvel okuttunuz onu, niçin azarlıyorsunuz ar
kadaşımızı? 

BAŞKAN — Azarlamıyorum beyefendi. Baş
kanlık makamı ile de o şekilde konuşamazsınız. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Tekrar tekrar 
okutuyorsunuz, daha demin okutmuştunuz. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden o şekilde 
konuşamazsınız beyefendi. Söz hakkınız vardır, 
İçtüzük kurallarına göre söz tabedebilirsiniz. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Demin söz is
tedim, vermediniz ama. 

BAŞKAN — Konuşan hatipten sonra ko 
nuşmak istiyorum dediniz, fakat bu mümkün 
değil. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Tekrar tekrar 
önerge okutuyorsunuz, niçin böyle yapıyorsu 
nuız? Anlıyamıyöruz? 

BAŞKAN — Takibetmezseniz anlamazsı
nız efendim. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Biraz evvel 
okuttuğunuz önergeyi... 

BAŞKAN — Ayağa kalkarak konuşunuz. 
aksi takdirde sizi dinlemiyorum efendim. 

YAŞAR BÎR (Sakarya) — Dinlemezseniz 
ben de konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Mesele yok o halde. 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 

önergesini yeniden okutuyorum efendim. 
(Kastamonu milletvekili Hasan Tosyalının 

önergesi tekrar okundu.) 
Komisyon bu önerereve katılıvormu efendim? 
PLÂN KOMÎSYONU ADINA RIFKI DA 

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim 
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BAŞKAN — Siz önergenizi geri mi almak 
istiyorsunuz sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) ••— Sayın 
Başkan, birinci önerge ile aynı mahiyette oldu 
ğu için geri alıyorum. 

BAŞKAN — «Geri alıyorum» deseydiniz bu 
dış ıçdkfcan biterdi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söyle
dim beyefendi. 

BAŞKAN — Ben duymadım efendim. 
Sayın Bir, zatıâlinizin söz sırası gelmemişti 

ve yeterlik önergesini Gene! Kurul kabul et-
tiği için konuşamadınız. 

Bakanlığın size veya bir başka üfeye 
söz vermesinin veya vermemesinin Başkanlık 
yararına hiçbir tesiri yoktur. Bunu böyle 
bilmeniz gerekir. 

Şilmdi, Nevşehir Mülstve'kili Hüsamettin 
Baser'in önergesini yeniliden dkutuyorum efen
dim. 

ı (Nevşehir Milletvekilli' Hüsamettin Başer'in 
bliırinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye ka
tılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon feaitıl-
ımamialktaıdır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

ISayım Başer'e aiıt diğer önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
ilkindi cnerg&si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl-
ımıamaktıadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnuiyenler... Kabul edilme
miştir efendilin. 

(riyasettin Karaca ve arkadaşlarının öner
gesini yeniden okutuyorum. 

ı(Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Karaca 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA 
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon kaJtaH-
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edüme-
miıştir efendim. 

ISayın özgüner'ıin bürinci önergesıini yeni
den okutuyorum. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeyi© 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendini. 

Sayın özgüner'in ikinci önergesini yeni
den okutuyorum. 

ı (içel Milletvekili Turhan Özgünler Uta ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-
fkan, demlin kabul edilen önerge sebebiyle bu 
ilkilnci önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in önergesi ge-
riverilmiştir. 

Şimdi efendim, Sayın Ok ve Sayın' Ya-
vuzkan'm okunan ve Yüce Heyetinizce de ka
bul! edilen önergeslindelki şekliyle 1 noi mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Âfet bölgelerinde, gerektiğin

de hariçten eleman alınıp çalıştırılmasını 
sağlamak: üzere Genel Kadro Kanunu ilte Ba
kanlar Kurulu emrine verilen torba kadro
lardan yeteri ikadarı, imar ve İslkân Bakan
lığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, 
belirli bir süre için, adı geçen Bakanlık em-
rliinıe verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye? Yolk. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun gereğince yapılan 

ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı Harcı-
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rah Kanunuma göre ikamet gündeliği ve her 
ne ad altında olursa olsun başkaca bir yan 
ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum,. Kabul edenler... EtmJiy enler... Kabul edil
miştir. 

'Geçidi maddeyi okutuyorum : 
'Geçici Madde — 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanunu gereğince verilecek yan ödeme
ler tatbik mevkiine girince bu kanılı hü
kümleri yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz 
Sayın Uzuner. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
her maddenin tümü üzerinde Söz isteğim, vardı. 

BAŞKAN — Size de söz veririm efendim. 
Buyurunuz 'Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — (Sayın 

Başkan, değeri arkadaşlarım; 
Bu geçici madde ile şimdiye kadar kabul 

edilen ve gerçeklere uygun olduğunda ittifak 
edilen maddeler arasında bir paralellik değil, 
tamamen aksime bir dengesizlik bahis konusu
dur. 

Zira, geçici maddede, «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu gereğince verilecek yan 
ödemeler tatbik mevkiine girince bu 'kanun 
hükümleri yürürlükten kalkar» denmektedir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu ka
nunu, tadil eden kanun gereğince, maalesef tat
bikatı geciken bu yan ödemelerin, yan öde
melerden faydalanacak bütün teknik personele, 
hattâ sağlık personeline teşmili gerekmekte
dir. Bu, fevkalâde hal 'ilcinde çalışanları kap
samamaktadır. Orada çeşitli riskler bahis ko
nusudur, ama risklerin en büyüğü ve >?n gü^ 
şiartlar, deprem bölge sindedir. Yani, Türki
ye'nin çeşitli bölgelerinde meselâ, inşaat sek
töründe çalışan Devlet mühendisleri ile dep
rem bölgesinde zamanla mukayyedolmıyan, 
gece gündüz çalışmak mecburiyetinde kalan 
mühendisleri aynı seviyeye getirmek mümkün 
değildir. Esasen bu kanun bir zaruretten doğ
muştur. Fevkalâde bir ahval karşısında, fev
kalâde hizmetleri davet etmesi dolayısiyle 
farklı bir hüküm getirmek gerekmektedir. 

Bu bakımdan geçici maddenin tamamen 
metinden çıkarılması zarureti aşikârdır. Bu ko

nuda Sayın Başjkanlığa değerli bir arkadaşım 
önerge verdiğini üifade etmişlerdir. Bu önergeye 
iltifat etmenizi ve bu şekilde kanunun temel 
esprisine uygun bir çözüme kavuşmasını istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kıllç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, ar

kadaşım benim söyliyeceklerimi söylediği için 
vazgeçtim. 

BAŞKAN —• Sayın özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGtKNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Arkadaşımın da izah ettiği gibi, geçici mad

de gereksizdir. Çünkü, bu kanun fevkalâde ha
li nazara alan bir kanundur. Oysa, 657 sayılı 
Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanunda yan 
ödemeler kalkmış, ama yeni bir tadille yan 
ödemeler getirilirse, o ancak olağan halleri 
nazarı itibara alarak teknik elemana veya di
ğer memurlar meyanında İmar İskân Bakanlı
ğı memurlarına bir yan ödeme getirecektir. 

Bu olağanüstü bir hal olduğuna göre, bu 
durumlar için bu kanunla getirilen % 100 e ka
dar bir zammı bertaraf eden şu geçjici madde 
kanunun getirilip esprisine aykırıdır. 

Bu bakımdan Bütçe Plân Komisyonunun 
yaptığı bu ilâve isabetli değildir. 

Bunun, için bir önerge verdim, iltifat bu-
yurulmasını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz ilstiyen 

Yok. Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüce Meclisçe görüşülmekte olan kanun ta
sarısına Bütçe Plân Komisyonunca eklenmiş 
bulunan (geçici madde) nin tasarı metninden 
çıkanlmaısını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum İzmir 
Gıyasettin Karaca Şükrü Akkan 

Konya Kütahya 
îhsan Kabadayı ilhan Ersoy 

Kastamonu 
Orhan Deniz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NİŞMAN (Erzurum) — Meclisin takdirine bı
rakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efenldim, Komisyon takdiri 
Yüce Meclise bırakmaktadır. 

Sayın Özgüner'in önerigeisi de aynı malhiyet-
ıte olduğu için, ikisini birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Kabul edilen bu önerge ile geçici madde ta
sarıdan çıkarılmıştır efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 gününden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe gdrer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul eidenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ö noi maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN1 — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok Maddeyi ocunuza sunuyorum. 
Kabul eıdenler... Etmiiyemler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Ersoy, buyurunuz 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş 
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclisçe biraz evvel görüşülmesi ta
mamlanmış olan kanunun üzerinde kullanaca
ğım oyun rengini belli ederken, bir Siki çift söz 
söylemeyi de münasip görüyorum. 

Yurdumuzda yıllardan beri vukua gelmek
te olan ve maalesef her defasında pek çok va
tandaşımızın canını, malını alıp götürmüş olan 
âfetler karşısında, Yüce Meclisin parti farkı, 
siyasi kanaat farkı gözetmeksizin göstermiş ol
duğu hassasiyeti, vatandaşlarımızm biran ev
vel yaralarının sarılıp fen ve sağlık şartlarına 
uygun yuvalarına kavuşmaları yolunda göster
miş olduğu gayreti, daha pek kısa bir zaman, 
bir yıl önce böyle bir âfete mâruz kalmış bir 
bölgenin temsilcisi olarak şükranla kaydetme
den geçemiyeceğim. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Tür
kiye'miz; Doğudan Güneye, Doğudan Batıya, 
Güneyden Kuzeye baştan aşağıya bir âfet böl-
ıgesıidir. 

Memleketimizde her yıl, birbirini takibe-
dem depremler, su baskınları, fırtınalar, kaya 
sukutları, çeşitli yangınlar gibi pek çok âfetle 
karşı karşıya kalınmakta, maalesef pek çok 
maddi hasarın yanı sıra birçok vatandaşımızı 
da kaybetmiş bulunmaktayız. 

Hiç şüphesiz asla temenni etmiyoruz ve bir 
daha tekrarını görmemek için de hepimiz dua
cıyız ama, bir gerçeği de göz önünde bulundur
mak zorundayız. Memleketimizde ne gün yeni 
bir âfet olacağını veya olmıyacağını kimse kes-
tiremiyor. Her gün yeni bir âfetle karşı karşı
ya kalacağımızı düşünüp, tedbirlerimizi buna 
göre almak zorundayız, işte bu tedbirler man
zumesinden bir tanesi olan bu kanun tasarısı, 
komisyonlarda, Hükümetten gelen şekli biraz 
değiştirilmek suretiyle, önümüzdeki yıllarda 
karşılaşacağımız bâzı âfetlerde bizim çalışma
larımıza az da olsa medar olabilecek nitelikte
dir. 

Son yıllarda Hımus, Erzurum, Varto, Sakar
ya, Bartın - Amasra, Alaşehir, Gediz ve nihayet 
Burdur ve Bingöl depremleri olmuş; bu dep
remler dolayısiyle yapılan çalışmalarda, kana
atimce pek çok tecrübeler edinilmiştir. Geçmiş 
tecrübeler, her yeni âfette yeni bir ekiple iş ba
şına geçmek ve bir tecrübe devresi geçirmek 
gibi yerinde olmayan bir durumla bizleri karşı 
karşıya bırakmaktadır. 

Bunun her devrede yeniden teşkil edilecek 
ekiplerle halledilecek bir konu olmadığını; ne 
yapıldığını, ne yapılacağını daha evvelden tes-
biıt ötmediğimiz bir konuda bu tip çalışmala
rın bizi arzu ettiğimiz süratte neticeye ulaştı-
ramıyacağmı kabullenmek zorundayız. Bu iti
barla, başta kuruluş kanununa göre bu hizmet
lerle görevlendirilmiş imar ve İskân Bakanlığı 
olmak üzere, diğer bütün bakanlıkların, asker -
sivil kuruluşların; Kızılay Derneği gibi kendi
ni bu hizmetlere adamış çok değerli hizmetleri 
geçmiş derneklerimizin hizmetlerinin nerede 
başlıyacağını, nerede biteceğini, neler olacağı
nı, âcil yardım safhasında kimin n'e yapacağı
nı, daimî iskân safhasında da kimin ne hizmet
leri göreceğini önceden tesbit etmek ve âfetten 
önce bilmek ve bunları artık bir kalemle kâğıt 
üzierine geçirmek zamanı gelmiştir. 

Her yeni ekip ne yapacağını düşünüp vakit 
geçireceği yerde, yapılacak işleri doğrudan 
doğruya bir kılavuzdan takibeıtmek; bütün 
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bakanlıklar ve ilgili bütün kuruluşlar görev
lerini bu kılavuza göre taflriibedip ikmal etmek, 
kısa zamanda yaralan sarma yoluna gütmek 
durumundadır. Bunu, Sayın Bakanın şahsında 
Hükümetten İsrarla talebediyoruz, rica ediyo
ruz. 

Bunların yanı sıra, âfet bölgelerinde felâ
kete uğramış vatandaşlarımıza tanınacak pek 
çok haklar, öncelikler, muafiyetler, erteleme 
v. s. gübi kolaylıklar bahis mevzuudur. Âfet 
bölgesinde bu ıstırapları çekmiş vatandaşların 
temsilcisi olarak bendeniz bunların tesbitdnde 
bir hayli güçlük çektim. Sanıyorum M, bölge
lerinin (temsilcisi olan arkadaşlarım, bölgele
rinde vukubulan âfetlerden sonra aynı sıkıntı
larla sık sık karşı karşıya geldiler. Bu hizmet
lerin, bu yardımların, bu muafiyetlerin neler 
olduğunu bilmiyen vatandaşlarımız ise bizden 
çok daha mağdur durumlarda kaldılar. 

Bu itibarla, Hükümetin bütün kollariyle, 
bu bölgelerde yaşıyan afetzedelere neler yapa
bileceği, ne gibi kolaylıklar, muafiyetler, erte
lemeler v ,s. kolaylıklar düşünebileceğini peşi
nen teslbült etmesi ve bunlardan o bölgeye has 
tedbirlerini zamanında alması lâzımgelir. 

Hiç şüphe yok, bundan önce çeşitli hükü
metler zamanında bu tedbirler alınmıştır, bun
dan sonra alınacağına da eminiz ama, vakit 
kayıbı çok feci neticeler doğurabiliyor arkadaş
larımı; onun için tekrarlama lüzumunu hisset
tim. 

Bütün bunların yanı sıra, memleketimizde 
asıl düşüneceğimiz, bugünden adımım atacağı
mız bir çalışma vardır. Âfetler olduktan son
ra, vatandaşlar öldükten sonra, esasen birçok 
kısmı yıpranmış binalarımız yerle bir olduktan 
sonra alınacak tedbirlerin pratik faydası yok
tur. Bu itibarla her şeyden evvel âfet öncesi 
çalışmalara hız vermek ve ne gibi tedbirler al
mamız lâzımgeldliğini düşünmek, sıralamak; 
bu tedbirler üzerinde ısrarla, sebatla durmak 
lâzımlgelir kanaatimce. 

Müsaade ederseniz bunlardan birkaç ta
nesini kısaca arz etmek istiyorum: 

Âfet-bölgelerinin, özellikle deprem bölgele
rinin, ilim ve fennin bütün imkânlarından is
tifade edilerek yeni baştan haritaları tanzim 
edilmeli; bölgeler gayet sahih ve sarih olarak 
tesbit olunmalıdır. 

| Şimdi bendenizde, yanımda, âfet bölgele
riyle alâkalı üç tane harita var. Misal olsun di
ye veriyorum; bunlardan bir tanesinde Amas
ra, Bartın v. s. deprem bölgeleri dışındadır. 
Üçüncü sınıf deprem bölgesine dahi dâhil de
ğildir. Bir diğerinde, hassaten deprem bölgesi 
olmuş, sadece o bölgelerde hissedilmiş olması
na rağmen Yenice Ve Çan da deprem bölgesine 
dâhil değildir. Her yeni âfetten sonra; «De
mek ki, burası da deprem bölgesiymiş,» diye o 
bölgeyi deprem haritasına işaret edecek olur 
ve tedbirlerimizi buna göre almaya kalkarsak, 
o zaman yurdumuzun birçok köşesi yıkılıp 
harabolduktan sonda tedbir almak gibi garip 
bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. 

Bu itibarla Sayın Bakandan bunu da ısrar
la istirham ediyorum; öncelikle deprem bölge
si haritalarını, daha doğrusu deprem bölgtesi 
tesbiti işlerini ele alsınlar, aldırtanlar ve sa
hih, sarih haritalarla karşı karşıya kalalım iki» 
hangi bölgelerde ne gibi tedbirler alınması lâ
zım keldiğini peşinen bilelim. 

Bunun yanı sıra, vaktiyle Bakanlıkta ya
pılmış olan çalışmaları bir nebze hatırlıyorum; 
her bölgenin en ucuz, en uygun inşaat malze
mesini tesbit etmek ve o bölgede depreme, dep
remle beraber diğer âfetlere de mukavemet ede
bilecek en uygun inşaat tarzını tâyin eylemek 
icabediyor. Buna da imar ve iskân Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığiyle beraber işbirliği ya
parak biran önce ele almalıdır. 

Son günlerde, depremlerden sonra pek çok 
beyanlar duyduk, pek çok dedikodularla karşı 
karşıya kaldık; resmî yapıların büyük bir kıs
mının yıkıldığına dair gazete sütunlarında pek 
çok yazılar okuduk. Elbette resmî yapıların 
büyük bir kısmında belki ihmal, suiistimal, bel
ki fennî şartlara tam uymama gibi hâdiseler 
bahis konusu olabilir. Fakat bütün bunların 
yanı sıra, resmî yapılarımızın betonarme veya 
beton yığma yapılar olduğunu ve bu yapıların 
pek çok bölgemizde yapılması, depreme muka
vemeti bakımından pek uygun olmadığı ^öz 
önünde bulundurulacak olursa ve bir de bu ya
pılardaki açıklıkların, ragımlann açıklıkları
nın diğer yapılara nisbıetle çok daha fazla ola
cağı göz önünde bulundurulacak olursa, bun
lara atfettiğimiz hata, özel yapılara atfettiği
miz hatanın yanında çok fahiş geliyor bende-

I nize. 
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Her şeyden evvel, özel yapılar başta olmak 
üzere - M bendeniz en çok onlardan korkuyo
rum - yapıların hakiki bir kontrol mekanizma
sını kurmak lâzımgelir. Bugün, belediyelerin 
kifayetsiz elemanlarla kontrol yaptığını sandı
ğım bir memlekette âfetlerin bu kadar telefat 
vermemize sefoiebıolmasmı dahi gükranla karşı
lamak lâzımgelir. Kanaatimce her şeyden ev
vel yapı kontrol nizamını getirmek lâzımdır ve 
yapıları başlankışta, lâyikiyle kontrol etmek ve 
bilâhara yıkılmalarla başımıza gelecek bu fe
lâketleri peşinen önlemeyi düşünmek lâzıınge-
lir. 

Son yıllarda ele alınmış olan prefabrik in
şaatın memleket şartlarına, hele hele deprem 
konusunda ne kadar uygun düştüğünü bilmem 
tekrarlamaya lüzum var mıdır? Bu prefabrik 
inşaat usulünün mutlak surette geliştirilmesi, 
medeni Avrupa memleketlerinde gördüğümüz 
örneklerin memleketimizde mutlak yerleştiril
mesi ve sürat, ucuzluk, aynı zamanda felâkete 
mukavemet yönleriyle şok elverişli gördüğü
müz prefabrik inşaatın yurdun en ücra köyle
rine varıncaya kadar yayılmasının tedbirleri
nin alınması şok yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İnsanların nasıl bir hüviyet cüzdanı varsa, 

her yapının da bir sicil fişi bulunmalıdır. Yapı
lar fennî, nizami ömürlerini doldurdukları za
man yıkılmalı veya zamanında bakıma tabi tu
tulmalıdır. Hangi binaya hangi şekilde ilâve 
yapıldığı konusu üzerinde durulmalıdır. Anka
ra'mızda üç katlı bina yapılır, aradan seneler 
geçer, bunu satınalan bir vatandaş üzerine iki 
üç kat daha çıkar; fakat o bina üç kata göre 
yapılmış olduğu için üzerine ilâve ettiğimiz 
katlan taşıyamaz hale gelir. Bunun yıkılması 
için deprem beklemeye lüzum yoktur. 

Bütün bunların yanı sıra, memleketimizde 
bir bina kıyamı vardır. Bütün binalar yıkılır 
yıkılır, yeni nizamlara göre kat adedi almak 
suretiyle yükseltilir. Bunun da önüne mutlak 
geçmek lâzımgelir. Millî serveti heder eden 

bu davranışlar aynı zamanda memleketimizde 
- belki garip gelecek ama - büyük ölçüde mal

zeme sıkıntısına, malzeme buhranına da sebe
biyet vermektedir. Bir grup vatandaş kayri-
menkulünden, mevcut binasından fazla istifa
de edecek diye millî serveti heder etme hakkı

nı haiz olmamalıdır. Bunu önleyici tedbirler 
mutlaka getirilmelidir. 

Yanlış hatırlamıyorsam, daha önceki İmar 
ve İskân Bakanı arkadaşımız bu konuda bâzı 
çalışmalar yapmıştı. Lütfeder Bakanlık bu ko
nu üzerine de eğilirse, zannediyorum ki, mem
lekete büyük ölçüde hizmet etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak şu husu
su da arz etmek istiyorum : 

Memleketimtizin komut problemimi kökün
den halleibmek lâzımdır. Bunu halletmek geli
şi güzel tedbirlerle mümkün değildir, bugün
kü bünye içinde halletmek de mümkün değil
dir. Yakinen bildiğim, çalışmalarını daima 
takdirle andığım imar ve iskân Bakanlığı, bir 
belediyeler imar bakanlığı haline gelmiştir; 
bir, çalışmaları plânlama bakanlığı hüviyetine 
bürünmüşitür. Haklı olarak... Esasen Bayın
dırlık Bakanlığından koparılan nüvesi de böyle 
idi. 

Halbuki bugün bünyesinde Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlü
ğü, Mesken Genel Müdürlüğü, ve bu Genel 
Müdürlüğe bağlı olup gecekondu işlerine ba
kan bir dairesi ve nihayet bunların finansman 
kaynağı olabileceğini düşündüğümüz Emlâk 
Kredi Bankası gibi bâzı teşkilât vardır. Bun
ları biraz daha geliştirerek, memleketimizi 
konut problemi yönünden değerlendirerek, 
gruplara ayırarak esaslı bir çalışmaya girmek 
ve ileride muJÜak surötte bir Konut Bakanlığı 
kurmak zaruretiyle karşı karşıyayız. Bu iti
barla, başıta Sayın Bakan arkadaşımız olmak 
üzere imar ve iskân Bakanlığı personelinin 
bu konuya da şimdiden eğilmesini, hiç değilse 
ilerideki çalışmailanın isabeti bakımından fay
dalı ve zaruri görmekteyiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, müsaade ederse
niz, bu arada bir konuya da çok kısa olarak 
temas etmek istiyorum: 

Şu kanun tasarısının gelmesini komisyon
larda bizler de yadırgadık. Biliyorsunuz Yü
ce Meclis 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 
sayılı Kanunla Hükümete yan Ödemelerle ilgi
li pek çok yetkiler, vazifeler verdi, işgüçlü
ğü zammı, teminindeki güçlük zammı, ağırlık 
zammı gibi pek çok zamlara imkân veren hü
kümler getirdik ve bu konularda Hükümete 
yetkiler verdik. Fakat, aradaki hâdiselerin 
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de sebebolduğunu zannetmekle, beraber, üzü
lerek şunu arz dtanek isiterim ki, bunlar hâlâ 
çıkarıllımadı, çıkarılamadı. Eğer bu hâdise-
ler, Yüce Meclisçe kalbul edilmiş olan bu lâzi-
meye riayet olunarak değerlendirilmiş olsıaydı, 
(belki çalışama tarzı böyle olmayacak, bu zam
larla başjka yolda, başka şekilde eleman istih
damı -tatmin etmek suretiyle- mümkün ola-
bilecekti. 

Kanunlarla verilen haklan kullanmak için, 
onun kullanılmasına imkân verebilmek için 
âfet olmıasını ve âfetlerin gölgesine sığınılma
sını artık terk etaerniz lâzımdır muhterem ar
kadaşlarım. Eğer Yüce Meclis böyle bir şe
ye lüzum görmüş ise, hakikaten bunun böyle 
elması gerekiyor ilse, olmalıdır. Şu halde yan 
ödemelerle illgfli kararname biran evvel çıka
rılmalı, yönetmelikler biran evvel yapılmalı, 
efkârı umumiye de, teknik personel ve diğer 
personelin de bu yan ödemelerden yararlan-
maları; temininde güçlük bulunan personelin 
(biran evvel işlilerine ısmdımltaaları sağlanmah-
dır. 

Kanun tasarılsı üzerinde görüşlerimin daha 
da ötesinde, yüksek müsamahalarınızla bir
kaç noktaya temas etme fırsatı verdiniz; bunun 
için Yüce Meclise ve Sayım Başkana müteşek
kirim. 

Bu kanun tasarısına müspet oy kullanaca
ğım. Arkadaşlarımın oylarının da aynı sekil
ide tecelli edeceğini umuyor; hepinM saygı ile 
selâmlarken, tasarının felâketzede vatandaşla
rımıza hayıcrüı hizmetler götürmeye sebep teş
kil etmesini; vatanımıza, memleketimize uğur
lu, hayırlı hizmetler görünmesine sebep teşkil 
eylemesini canı gönülden niyaz ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
MEHMET BİLGİN (Blinıgöl) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın BiHgin, tasarının tümü 
üzerinde son söz hakkımız var; ancak aleyhte 
konuşmak kaydiyle. Sayın Ersoy lehte ko
nuştu. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Üzerinde 
konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Olmuyor; ya lehte ya aleyhte 
oluyor efendim. Aleyhte konuşmak istiyorsa-
naız, buyuruunız, hakkımızı kullanımız, içtü
zük böyle efendim. 

MEHMET BÎLGÎN (Bingöl) — Son söz 
milletvekillinindir kaidesi gereğince söz rica edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ersoy sizden 
önce yazılı olarak söz talelbinıde bulundular ve 
bu haklarını tasarının lehinde konuşmak sure
tiyle kullandılar. Aleyhte bir üyenin daha ko
nuşma hakkı var, aleyhte konuşacaksanız buyu
runuz, başka türlü mümlkün değil efendim. 

(MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Oouyurun efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SALÂHATTÎN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Bu kanun tasarısının kanunlaşması için Yü
ce Meclisin normal çalışma süresini taşarak ve 
hattâ bunu, günü geceye bağlıyan saatlere ka
dar sürdürerek çalışmasını şükranla karşılıyo
rum. 

ISayın Başkana ve Divandaki sayın yardım
cılarına, Yüce Meclîsin değerli üyelerine şük-
ranlanımızı ve teşekkürlerimizi lütfen kabul bu
yurmaları ricasından sonra, olağanüstü çaba 
gösteren görevli arkadaşlarımın, yine olağanüs
tü çalışma göstieren Yüce Meclisin bu ilgisini 
değerlendirmelerini ve bu olağanüstü çalışmala
rına yarışırcasına devam etmelerini bu vesile ile 
hatırlatır, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Eitmiyen-
ler... Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir; 
memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. 

Açık oylamaların sonuçlarını arz ediyorum : 
Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız ça

lışanlar Sosyal Sigortalar kanun tasarısının 
açık oylamasına 199 sayın üye katılmış, 198 
kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin açık oylamasına 199 sayın üye 
katılmış, 195 kabul, 1 ret ve 3 çekinser oy kul
lanılmıştır. 

'Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin açık oylamasına 200 
sayın üye katılmış, 194 kabul, 2 ret ve 4 çekin
ser oy çıkmıştır. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkımda kanun tasarısının açık oylama
sına 199 sayın üye katılmış, 194 kabul, 2 ret ve 
3 çetönser oy kullanılmıştır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
leğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

açık oylamasına 200 sayın üye katılmış, 195 
kabul, 1 ret, 4 çekimser oy kullanılmıştır. 

Açık oylamalar, ekseriyet sağlanamadığı 
cihetle, tekrarlanacaktır. 

5 Ağustos PerşeımJbe günü saat 15,00 te top
lanmak üaere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 20,20 

>:>£»-« 
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Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanun tasarısına ve
rilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oraü 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ala thsan UTubahşi-
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
KeflTpal Atatman 
Oğuz Ayıgün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık iU'cJ 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdetm 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Oaman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Aİ>Min İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

450 
199 
198 

0 
1 

245 
6 

edenler] 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğhi 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldıran 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Raaim CtinisB 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Errerdi 
Naei Gacjroğlu 
Gıyasettia Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aagı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kalıç 
Melhmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANR 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülfker 
Mehmet Yardımcı 
Le'bd)t Yurdoğlu 
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ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali NaJki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mustafa Kuibilay Îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemail Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten ( 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehımıet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ha/mdi Magıden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kımıbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SllRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisd 

[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Maılatya 1 
Nevşehir 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
E k r a n Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzumer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Afasoy 
Necmettin Cevheri 
Balhra Karakeçdlli 

UŞAK 
Addl Turan 

YOZGAT 
Îamaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Gün er 
Cahit Karalcas. 
K e m i Nedimoğlu 

Yekûn 6 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
teklifine verilen oyların sonucu 

kanun 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topal oğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
İbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Atabv 
Ömer Buyrukçu 
Raf et Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 199 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 1 

Çeörinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 245 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erd.em 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadını 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel' 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
ZeMye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURTO 
Sabahattin Araa 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

B. Sıtkı Karacaşehir 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
Mdınıest Lûtfi Söyüleımıez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
Haaan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdo£lu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
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'Mât O r t a 
Kemal önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiıbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yah§i 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
'Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
llıhan Ersoy 
Meftomet Ersoy 

Kemal Kaoar 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet Özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
îzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDB 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Alıbayrak 
Sami Kumıbasar 

SAKARYA 
Yağar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaaı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaaa öztra'k 

ANKARA 
Osımaaı Bölükbaşı 

[Reddeden] 
KONYA 

Mustafa Kulbilay İmer 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşjit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşdhir 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URPA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karaifceçdlii 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
lamaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nkamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
•Cahit Karalkaş 
Kevni Nedimoğılu 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 

Yekûn 

» • • • < • » •<••• 

— 464 .— (30), 



M. Meclisi B : 142 4 . 8 . 1971 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Ora! 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil KirikoğTu 
Yusuf Ziya Yılma* 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan UTulbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şfnıfı-ttin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğru 
îhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinaerler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
200 
394 

2 
4 

244 
6 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe /' 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BlLECÎK 
Mehmet Ergül 

BÎNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgen 

BİTLÎS 
Kenan Mümtaz Akıgık 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Halil ibrahim öop 

BURDUR 
A. Mukadder ÇÜİoğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 

Zekiye Gülsen 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
IhBan Tombug 
Ali Nalri Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafis Yıldırım 

EDÎRNE U l / X A l l ı AZA 

Oevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Altuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
HüsajmıetMn Atabeyli 
Hasan Çetinikaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Ginisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Birerdi 
Naci ı Gacıroğlu 

Gıyasettin Karaca 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaş^hir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah ismen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü özösan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemâl Fersoy 
Sezai Orkunt 
Tlhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 
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İZMÎR 
Şevket Adalan 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhan 
Kemal önder 
Ali Nakn Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan • 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalayeıoğlu 
Ruha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fu>at Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Ertem 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil ŞaMnoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veyai Kadıoğlu 
M. Zskeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
îzzet Oktay 

MU9 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeo* 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Al'bayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yasar Bir 
M. Vedat Onsa! 

SAMSUN 
İl yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşsrüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

[Reddedenler] 
KONYA SİVAS 

Mustafa Kulbüay Îmer Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekran Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Akısoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçilü 

UŞAK 
Âdil Turan 

YOZGAT 
Ismadl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Bayrürk 
Ahm«t Gün«r 
'Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali ihsan Uluıbahçi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzımı Uluaoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özsdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îlısan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali niilcaaı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 199 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 2 

Çeûrinaerler : 3 
Oya katılrmyanlar : 245 

Açık üyehader : 6 

[Kabul edenler] 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALTTTRSÎR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKTRI 
Arif Tosyalıoğlu 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
AH NaM Uluaoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Bnsrîoğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettm Han ağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Ha«nn Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Ara« 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacırofclu 
Gıyasettin Karaca 

ESKÎSEHÎR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

B. Sıtkı Karacaşehir 
GAZİANTEP 

1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Mıohmıett Lûtfii Söytlemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çileaiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdofclu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
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Şeref Baıkşık 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orihıon 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiıbeyoğlu 

KAYSERÎ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âdi Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
VeWbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündâğ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

. Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
. Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin* Başer 

[Redde 
KONYA 1 

Mustafa Kulbilay Imer | 

[Çekin, 
ANKARA 

Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 

[Açık ili 

Bursa 
Diyarbakı 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haindi Madden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SP7AS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

deriler] 
SİVAS 

Mustafa Timisi 

serler] 
ZONGULDAK 

Bülent Eeevit 

/elikler] 

1 
r 1 

1 
1 

1 

İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrean Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahrd Karaıkeçdlîi 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neget Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

_, 

-

Yekûn 

*y-<m •»-
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1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına kul

lanılan açık oyların sonucu. 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Ahmet TopaiLoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
YTLSUJ Ziya Yılmaz 
AFYON KAKAHISAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
İbrahim Oüoeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasanı Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 200 

- Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyaıılar : 244 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
1 AYDIN 

Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALDXESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erkletm 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloglu 
Nadir Yavuzkan ! 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa ÇaTıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu | 

— 4( 

1 Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomibuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral (İ.) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir | 

S9 — (33) 

1 GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehımeît Lûtf i Söyüienuez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sanear 
Akgün SIMvrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 
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Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
LâtiJ; Akiizüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 
Vehbi Emgiz 
Salbri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ" İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baori Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüsıeyin Abbas 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 

[Reddeden] 
KONYA 

Mustafa Ku/bilay Imer 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir .1 

İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahrti Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Calhit Kar'akajş 
Kevni Nödimoğhı 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

— 470 (33) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

142 NCÎ E 

4 . 8 . 1971 
Saat : 

I 
& . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-

toumcu'nuıı; komünizm kadar zararlı ve kökü 
<dışarda bir aşırı akım olan masonlukla müca-
(dele etmiyen İçişleri Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılma
sına daitf önergesi (10/20)' 

fi - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Serbeat Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı il« Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar (kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 .. 7 , 1971) 

X 2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 197 İ 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifli ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Korniş- # 
yon başjkanlııkları tezkereleri (M. Meclisi 2/546; 
C. Senatosu 2/334) (M. Meclisi S. Sayısı : 406, 
C. Senatosu S. Sayısı : 1632) (Dağıtma tarihi : 
29 . 7 . 1971) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa 
-bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/548; C. Senatosu 2/335) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sayısı : 1633) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 7 . 1971) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Şe-

tRLEŞlM 
Çarşamba 

15.00 

natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/507; C. Senatosu 1/1255) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senatosu S. Sa
yısı : 1634) (Dağıtma tarihi : 29 . 7 . 1971) 

X 5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/508; C. Senato
su 1/1256) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Se
natosu S. Sayısı : 1635) (Dağıtma tarihi : 
29 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtana tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Asayişe müessir bâzı fülerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12* e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadıaşımıın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 128 neü madıdesâaıin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bâr fıkra eklenmesi ile 
îamüır MilletıveME Burhanettin Asutay ve 4 ar-
kadıapoan, 506 eayıflı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 raeü mıaddedmin değiştİTiilmesine dair 
kanuaı tekürOerd re Çalışma re Plâm komisyon-
^arındıam 8 «a? üredeaı kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon naporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Pagttma tarihi : 27 . 4 . 1971) 



X 4. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle istan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Milî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzüi 
teklifi ve gündeme alınmasına dair ön^rgeai. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlham! Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4 / 6 9 ) . (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ta/biî Üyesd Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun,.22 , 5 . . . 1961 tarihli 

Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili îhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura! ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let " Komisyonu raporu (12/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 35>3) (DağıUma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakSkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
02/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teiklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) f 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfifeoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenıimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ğıflma tarihi : 2 1 . 6 . 1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 



teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komıiısyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özlbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6.1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 , 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu" Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî 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) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 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) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustahlk feamım teklifi ve Sanayi, 
Tdoaret, Adalet, Millî Eğdtim, Çalışma ve Plân 
kowıisy(Wİa*rınıdan seçdlıen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geoidi Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 
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4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1.971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, MaMye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyemden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine» 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(ıS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapulıması hakkımda kanun tasarısı 
üe Istanlbul Milletvekili Beşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve İskân», İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 nuimaralı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi ; 5 , 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S, Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Cömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Melhmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zdhra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 3191 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 



•kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1:960 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şaıhin'in ölüm cezasına çarpt ı r ı :l-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5'2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıplı Mehmetıoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. —• Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, "hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başlbalkanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğum
lu Albidin Demirlbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffeitoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil-
' d vekili 1. Hakkı Tekinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

26. — 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayısiyle 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı ve 
İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi İ42 nci Birleşim) 
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12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de vukubulan 
depremler dolayısiyle bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı ve İmar ve 

İskân ve Plân komisyonları raporları (1 /488) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 6 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1213/7752 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan VB Türkiye Büyük MiHet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca, 3 . 6 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «12 . 5 . 1971 günrii Bundur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bimgörde vukulbulan depremler dolayısiyle (bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak perso
nele yaıpıllacak Memeler haManda kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Profesör Dr. Nihat Erim 

Başbakanı 

OERMKÇE 

Yurdumuz, taşıdığı çeşitli doğal özellikleri sebebiyle, sık sık ve yer yer âfetlere mâruz kal
makta ve 'bu yüzden birçok can ve mal kaybına uğranıimaktadır. Âfetlerin «meydana gelişinde do
ğal etkenlerin en başta rol oynayışı »bu zararları ve tahribatı <çx>ğu kez kaçınılmaz hale getirmek
tedir. 

Âfetlerin, meydana 'geldikleri ya da muhtemel bulundukları yerin genel hayatına etkili bir 
nitelik kazanımaları halinde, âfetten zarar görenlere veya zarar ıgörmeleri «muhtemel buluna-nlara 
yardımlarda bulumma-k Devletin en önemli sıosjyal görevlerinden biri haline gelmektedir. 

Âfet hizmetlerinin başta 'gelen amacı, âfetlerden çeşitli şekillerde zarar görenlerin acılarını 
dindirmek, yaralarını sarmak ve konutları yıkılanları açıkta kalmaktan kurtararak yeni konutla
ra kavuşttnırmaktır. 

Âfet nimetlerinin çeşitli aşamaları (bulunmaktadır. Bu hişnnetleri işlerin niteliğine ve sırası
na göre, «Âcil yardım işleri» ve «İnşaat hazırlık ve» Uygulamaları olarak iki anagrupta topla
mak mümkündtür. Her gurupta toplanan işler, bir «istem içinde yürütlulen birçok çalışma bölüm

lerini kapsar. Hazırlıklardan «aonra başlıyan inşaat çalıştmalariyle âfet hizmetlerinin hedefine ulaş
ması sağlanmış olur. 

Âfetlerin kütle halinde çeşitli olağanıüsttü zararlar ortaya koymaları, genel hayata etkili bir 
sonuç yaraltmaları âfet hizmetlerine büyük önem kazaındırmabtadır. Bu hizmetlerin en başta ge
len özelliği ivedi olması, gecikmeye tahammülü olmaması, hızlı ve yoğun bir çalışma sistemini zo
runlu kılmasıdır. Öte yandan, hizmet yerlerinden önemli bir kısmını köyler yani ulaşım olanağı 
sınırdı tolan yöreler teşkil eder. Bu ısebeple, âfet hizmetlerinde görev alanlar, çeşjtili mahrumiyet
ler yanında, yorucu ve yıpratıcı muhit şartlarma da. katlanmak, dujrumutnjdadırlar, 

385 
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<10 gün ara ile meydana gelen son Burdur ve Bingöl mmtakallarında büyük can ve mal kaybına 
yol açan deprem âfetleri yunduımıizıın hemen her yöresine dağılmış öteki, âfet hiametleri yanında, 
daJha yoğun ve dalha âcil görevler ortaya koymakta ve âfot hizmetlerini yürülten îmar ve İskân 
Bakanlığı örgütlerine büyük sorumluluklar yükleıdiği giıbi mevcut personelin de iş kapaısiteisinin 
üstünde bir gayreti gerektirmektedir. 

Bu iki depremin geniş ve yoğun âfet hikmetlerini yürütmek üzere İmar ve İskân Bakanlığı
nın devamlı malhiyetteki, taşra örgütlerimden ayrı olarak, inşaat amirlikleri ve şantiye şeflikleri 
kurması sorunlu hale gelımiışltir. 

ıBu yoğun çalışmalar için inşaat âmirlerine istenilen nitelikte personel bulmakta büyük güç
lüklerle karışıl aşılmakta ve bu yüzden de hizmetler aksamaktadır, ö te yanıdan hizım etin aığııiığı-
na ve yoruculuğuma oramla personelin maddi yönden tatminleri sağlanmadığı için mevcut personeli 
de uzun süre bu ıgilbi ıgörervlerde tutmak mümkün olamamaktadır. 

Bu durum muvacehesinde, Burdur ve Binıgöl'de kış bastırmadan afetzede vatandaşları iskân 
etmek ve yeni konutlara kavuşturmak için istisnai hükümlerin (kısa süreli -alarak) tatbikata konul-
ması zaruri görüldüğünden Maliye Bakanlığının şifahi mutabakatı sağlanarak Bakanlığıımızea ha
zırlanan kanun tasarısı ilişikte (takdim olunmuştur. 

imar ve iskân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İmar ve İskân Komisyonu 7 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/488' • ' 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp incelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulmuş olan (12.5.1971 
günü Bundur ve 22.5.1971 günü Bingöl'de vıikubulaın depremler dolayısiyle bu deprem bölgelerinde 
çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkınlda kanun tasarısı) Hükümet temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde incelendi. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında, sözü geçen kanun tasarısının esas itibariyle, 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kânunla değiştirilmiş 14. 7 .1965 gün ve 057 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile vanlimak istenen amaca aykırı düşmekte ve dolayısiyle 
daha çok kısa bir zaman ;önce tesbit edilmiş olan personel rejimi ve bu arada yapılacak her türlü 
ödemeler sistemi bozulma istidadı göstermekte olduğu görülmüştür. Gerçekten sözü geçen 1327 sa-
yılı Kanun 146 nci maddesiyle Devlet memurlarına sağlanacak haklar ve verilecek ücretleri, 99 ncu 
maddesiyle memüriarin çalışma Saatlerini ve fazla çalışma halinde yapılacak işlemi 

178 nci maddesiyle fazla çalışma ücreti konusunu, 
195, 196, 197, 198 nci maddeleriyle mahrumiyet yeri ödeneği konusunu, 
71 nci madde ile getirilen ek maddesi ile de 147 nai maddenin G bendinde tarifini bulan iş 

güçlüğü, İş riski ve eleman teminindeki gücük zamlarını hükme bağlamış bulunmaktadır. 
28.2.1971 gün ve 1376 sayılı 1971 Bütçe Kanununun genel hükümler bölümündeki 17 nci mad

de yukarda sözü geçen «ek madde» gereğince ve .ilecek zamları, aynı Bütçe Kanununun. 10 nui 
maddesi de âfetlerle ilgili hizmetlerde çalıştırılacaklara yapılacak ek ödemeleri göstermekte, bu 
konulaılda Balkanlar Kurulunca/verilecek kararların ve çıkartılacak yönetmeliklerin gereği ifade 
olunmaktadır. .. . - . 

Ancak, görülmüştür ki, bu (hükümler halen yerine .getirilememiş ve temininde güçlük bulun
duğu Yüksek'Meclisleröe Ikaibul,ve 'tesbit edilmiş bâzı ımemurlara, bu arada 'özellikle teknik ele
manlara verilmesi, öngörülen'çeşitli yan ödemeler gerçekleştirilememiştir. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 385) 
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işte bu sebeplerle Hükümetin, yurdumuzda üst üste \nıkubuknuş. olan iki deprem âfetimde 

eleman temininde »karşılaştığı (güçlükler yüzünden bu kanun itaaartisını igetârtmek lüzumunu his
settiği anlaşılmıştır. 

Âfete uğramış olan vatandaşlarımızın yaralarının en kısa zamanda sarılması ve kendilerinin 
biran önce fennî ve sıhhi konuta kavuşturuknalan ve normal hayaitlanna dönmeleri Hükümetin 
hedefi ve komisyonumuzun da samimî temennisidir. 

Bu yüzden kanun tasarısı 'komisyonumuzca da benimsentmiş ve hattâ, yurdumuzun daima tabiî 
âfetlere mâruz kaldığı da göz önüne alınarak iki deprem bölgesine inhisar (ettirilen metinde 
bâzı değişiklikler yapılması yerinde görülmüştür. Bu maksatla 1 nci maıddede değişiklik yapılmış, 
2 nci madde ile »getirilen hüküm de Ibu maddeye aktarılmak suretiyle, madde 'bir bütün haline 
getirilmiş, takdir yetkisinin kime aidolduğu da açıklanmıştır. Yukarda da açıklandığı üzere, ka
nun tasaısında adı geçen iki bölgedeki depremle ilgili teklifler henüz ikomisyonumuzda (karara 
bağlanmadan, Gaziantep civarında olduğu gibi, yeni bâzı bölgelerimizde dalha aynı âfetlere mâruz 
kalınmıştır. Şu halde vukuu muhtemel yeni âfetler halinde yine özel kanun tasarıları hazırlanması 
ve uzun süre kanunlaşmasının beklemesi işleri aksatacak, Hükümetin gerekli çalışmaları zama
nında gerçekleştirmesini güçleştirecektir. Buna meydan vermemek için masddenin buna ıgöre dü
zeltilmesi yoluna ıgidilmiştir. Ayraca sürenin Kanunla teslbiti yerinde 'görülmemiş. ödeme süresini 
lesbitinin de, uzattı]masının da ıBakanlar Kuruluna bırakılması daha isabetli buiunmuşıtur. 

Komisyonumuzca 2 nci maddede yapılan değişiklikle, hariçten eleman temini ıgereken hallerde 
ilgili Bakanlığa imkân tanınması yoluna gidilmiş, 31 . 7 . 1970 iğdin ve 1322 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle (Bakanlar Kurulu emrine verilmiş, olan kadrolardan ıgeçici bir süre için faydalanılması 
uygun görülmüştür. 

Yürürlükle ilgili madde ise, 1 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmiş
tir. (Bu değişiklikle, kanun hükmünün 1 . 3 . 1971 gününden geçerli olması yoluna /gidilerek, halen 
uygulamada raslanan aksaklıkların giderilmesi düşünülmüştür. 

Kanun tasarısının adı da komisyonumuzca metinde yapılan değişikliklere uygun olarak dü
zeltilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân 'Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İmar ve İskân Komisyonu 

Başkanı ıSözcü Kâtip 
Kütahya .Sinop Kırklareli Antalya 
/. Ersoy H. Biçer B. Arda Ö. Eken 

Balıkesir 
O. Tan 

Elâzığ 
A. Rıza Septioğlu 

Erzurum 
G. Kamca 

Hakkâri 
A. Zeydan 

Kars 
M. Doğan 

Kırşehir 
M. Aksoy 

imzada bulunamadı 

Kütahya 
A. Erbek 

Kütahya 
M, Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 3$5) 
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Bütçe Plân Komisyonu rakoru 

MilUt Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/488' 21.7.1971 
Karar No. : 106 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonuımuiza ıhavale buyurulan (12.6.1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de 
vlıkUjbulan depremler dolayısiyle bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak öde
meler hakkında kanun tasarısı), İmar ve îskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda görüşüldü; 

Malûmları olduğu üzere yurdumuz şiddetli depremlerin vukubulduğu bir deprem kuşlağı üze
rinde bulunmaktadır. Bu, sebepten dolayı memleketimizin çeşitli bölgeleri hemen hemen her yıl 
deprem felaketine uğramakta, dolayısiyle azımsanmryacak ölçüde mal ve can kaybına uğramjaık-
tadır. Vukua 'gelen deprem bölgelerinde yaşıyan vatandaşlarımızın laıcılaranı dindirmek, yaraları
nı sarmak, yıkılan konutlarının yenilerini yapmak, yeni birtakım hizmetleri zamanın teknik 
gelişmesinden de faydalanmfalk suretiyle deprem bölgelerine götürmek ve inşa etmek Devletin 
'başlıca görevleri arasındadır. Devlet bu hizmeti ifa ederken süratle ve yoğun bir çalışma tem
posu uygulamak zorundadır. ıMevsim şartları da dikkate alındığında yapılacak faaliyetler daha 
fazla önem kazanır. Yapılacak ve yapılmakta olan faaliyetler nihayet bir insangücüne dayanaca
ğından bu bölgelerde olağanüstü şartlar içinde çalıştırılacak personele birtakım, yian ödemeler 
yapılması gerekmektedir. 

Yapılması öngörülen yan ödemeler ise yürürlükte bulunan Personel rejimine ters düştüğü bir 
vakıadır. (Bunların ezcümle, çalışma, saatleri, fazla çalışma ücreti, mahrumiyet yeri ödeneği, iş güç
lüğü, iş riski ve temkindeki güçlük zamları gibi hususları kapsadığı ve henüz Baklanlar Kurulu 
tarafından yan ödenmelerim ne şekilde uygulanacağına dair yönetmelikler de çıkarılmamış bulun
duğundan âfet bölgeleöinde görevlendirileceklerin mjaddi yönden tatmin edilmelerini acilen sağla
mak nedeni ile hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca olumlu, karşılandığından, 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

tm,ar ve tskâm Komisyonunun, gerek teknik yönden ve gerekse daha lanlamlı bir şekilde ifade 
ederek kanun başlığımda, 1, 2 ve 4 ncü maddelerinde yapmış olduğu değişiklikler Komisyonu
muzca da yerinde «görülmüştür. Ancak, ikinci maddenin (yukardaki maddede belirtilen bölgelerde) 
deyimi yerine birinci madde ile uygunluğunu, sağlamak gerekçesiyle (âfet bölgelerinde) deyimi 
konulmuş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunda öngörülen 
yan ödemelerin tümünün uygulanmaya başlanacağı tarihten itibaren bu .kanunla verilmek istenen 
hususların kaldırılmasını teminen tasarıya bir geçici madde eklemek suretiyle yapmış olduğu 
değişikliklerle tasarı fcabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
îçeH! Anfcara Erzurum Adıyaman 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz R. Danışman Y. Z. Yılmaz 

Ankara Ankara Balıkesir Bolu 
H. Balan H. T. Tofcer C. Büıgehan H. t. Cop 

imzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
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Burdur 
N. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
N. Çerezci 

ada bulunamadı. 

Çorum 
H. Topçuba§ı 

Kara 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

(Samısuın. 
1 Kılıç 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı. 

Kaaltaımionu 
II. Tosyalı 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Eskişehir 
/ . Angı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Maıraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. B. Ueuner 

Hükümetin teklifi 

12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 
22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de 
vukubulan depremler dolayısiy-
le bu deprem bölgelerinde ça
lıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — İmar ve İs
kam Bakanlığınca Burdur ve 
Bingöl deprem bölgelerinde 
ıkurülacalk özel inşaat örgütü 
emrinde çalıştırılacak Devlet 
memurları, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve diğer kuruluşlar 
personeline ve yevmiyeli perso
nele dört ay süre ile bağlı ol
dukları kuruluşlardan oldukla
rı aylık ücret veya yevmiyele
rin 30 günlük bürüt tutarları
nın % 100 üne 'kadar ödeme 
yapılabilir. 

(Bu ödemeler, Burdur ve Bin
göl deprem bölgelerinde fiilen 
çalışanlara, bu bölgelerde ça
lıştıkları sürece İmar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden ödenir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede belirtilen süreyi, her 
seferinde 4 ayı geçmemek üzere 
gerektiğinde uzatmaya Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

imar ve İskân Komisyonunun 
değiştirîşi 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak 
personele yapılacak ödemeler 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Afet bölgele
rinde İmar ve İskân Bakanlı
ğınca kurulan özel inşaat ör
gütlerinde fiilen çalışan kamu 
personeline, bu bölgelerde ça
lıştıkları sürece, bağlı oldukla
rı kuruluşlardan aldıkları maaş 
veya aylık ücretlerinin veya 
yevmiyelerinin 30 günlük brüt 
tutarlarının % 100 ü ne kadar 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçe
sinin ilgili tertiplerinden veya 
âfötler fonundan veya özel ola
rak teşkil edilen âfetle ilgili di
ğer fonlardan ödeme yapmaya 
İmar ve İskân Bakam yetkili
dir. 

Bu ödemenin süresi Bakan
lar Kurulunca tesibit ve gerek
tiğinde uzatılabilir. 

MADDE 2. — Yukarıdaki 
maddede belirtilen bölgelerde, 
gerektiğinde hariçten eleman 
alınıp çalıştırılmasını sağlamak 
üzere Genci Kadro Kanunu ile 

Bütçe t»lân Komisyonunun de-
ğiştirişi 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak 
personele yapılacak ödemeler 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İmar ve İskân 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Âfet bölgele
rinde, gerektiğimde hariçten 
eleman alınıp çalıştırılmasını 
sağlamak üzere Genel Kadro 
Kanunu ile Bakanlar Kurulu 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. -— Bu kanun ge
reğince yapılan ödemelerden 
yararlananlara 6245 sayılı Har
cırah Kanununa göre ikamet 
gündeliği ve her ne ad altın
da olursa okun başkaca bir yan 
ödeme yapılamaz. 

MADDE 4. — Bu kanun 
12 . 5 . 1971 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 . 6 . 1971 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
/ . Arar 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İmar vö İskân Komdsyünunun 
değiştirişi 

Bakanlar Kurulu emrine veri
len torba kadrolardan yeteri 
kadarı, İmar ve İskân Bakan
lığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile belirli bir süre 
için adı geçen Bakanlık emrine 
verilir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 neü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 
1 . 3 . 1971 gününden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun de
ğiştirişi 

emrine verilen torba, kadrolar
dan yeteri kadarı, İmar ve İs
kân Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile, belir
li bir süre için, adı geçen Ba
kanlık emrine verilir. 

MADDE 3. — Tasarıınn 3 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu 
gereğince verilecek yan ödeme
ler tatbik mevkiine girince bu 
kanun hükümleri yürürlükten 
kalkar. 

MADDE 4. — İmar ve İskân 
Komisyonunun 4 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
8. Koçaş 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Tarım Bakam 
O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. ÇiUngiroğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

İmar ve İskân Bakanı 
§. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
8. Onan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 
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